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Voorwoord 
Bij sociaal-wetenschappelijk onderzoek is de persoon van de onderzoeker een belang-
rijk onderzoeksinstrument. Daarom worden de uitkomsten van onderzoek beïnvloed 
door de normatieve opvattingen, empirische uitgangspunten en het wereldbeeld van de 
onderzoeker. Puur objectief en waardevrij sociaal-wetenschappelijk onderzoek is om 
die reden uitgesloten. Men moet het echter naar mijn mening wel nastreven en daarom 
is het goed als sociale wetenschappers reflecteren op hun rol in het onderzoek 
(Bourdieu 2004). Daarom geef ik hier een reflexieve toelichting van mijn onderwerp-
keuze. 

Het idee voor het proefschrift dat nu voor u ligt ontstond tijdens de afronding van 
mijn studie culturele antropologie aan de UvA. Ik wijdde mijn afstudeeronderzoek aan 
het Nederlandse asieldebat en asielbeleid in de jaren negentig van de vorige eeuw en 
één hoofdstuk handelde over de economische dimensie. Toen ik in 1999 begon met de 
dataverzameling, kwam ik er tot mijn verbazing achter dat er nauwelijks Nederlands 
onderzoek bestond naar de economische effecten van immigratie. Aanvankelijk had ik 
het vermoeden dat het gebrek aan migratie-economisch onderzoek te maken had met 
de ‘politieke correctheid’ die in Nederland heerste in de jaren tachtig en negentig ten 
aanzien van alles dat te maken had met immigratie en immigranten. Men kan het zich 
in deze tijd – waarin het politiek correct is om niet politiek correct te zijn – wellicht 
haast niet meer voorstellen, maar eind jaren tachtig, begin jaren negentig was het een 
tijd waarin positief denken over immigratie de norm was. Wie dat niet deed was al snel 
verdacht. Nu is het zo dat men in het algemeen van dergelijke taboes pas hinder on-
dervindt als men ze overtreedt. Voor mensen die bepaalde taboes hebben geïnternali-
seerd kan het zelfs aanvoelen dat deze taboes helemaal niet bestaan. Bij mij was dat 
echter niet het geval en sinds de tijd dat ik enigszins politiek bewust raakte – ergens 
eind jaren tachtig – ben ik dan ook herhaaldelijk onzacht in aanvaring gekomen met 
bovengenoemde politieke correctheid. Voor mij is die politieke correctheid dan ook 
heel reëel geweest. Ik vond dat vervelend en bovendien schadelijk voor de maatschap-
pij omdat het allerlei prangende problemen buiten de politieke agenda hield. Vandaar 
mijn aanvankelijke vermoeden dat politieke correctheid had gezorgd voor een hiaat in 
de productie van kennis over de economische effecten van immigratie naar Nederland. 

Dat vermoeden vormde voor mij een goede motivatie om mijn promotieonder-
zoek te doen, maar bracht ook twee problemen met zich mee. In de eerste plaats was 
mijn vermoeden gebaseerd op de impliciete aanname dat zonder voornoemde politieke 
correctheid er meer migratie-economisch onderzoek in Nederland zou zijn geweest. 
Met andere woorden: ik wilde iets onderzoeken dat er niet was geweest, maar er in een 
ander politiek en maatschappelijk klimaat wel had kúnnen zijn. Dat is uit de aard der 
zaak nogal moeilijk. In de tweede plaats brengt een dergelijk vermoeden het gevaar 
met zich mee dat men naar een bepaalde uitkomst toe gaat redeneren. Men gaat dan 
schijnbaar objectief te werk, maar feitelijk gaat men (onbewust) teleologisch te werk 
en ‘vindt’ men aan het eind van het onderzoek dat politieke correctheid ‘inderdaad de 
grote boosdoener is’.  

Om beide problemen het hoofd te bieden heb ik het onderzoek heel breed opge-
zet. Negen verklarende variabelen worden (kwalitatief) onderzocht op hun verklarende 
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kracht. Ik heb studie gemaakt van het sociaal-economisch beleid en van het beleid in-
zake immigratie en integratie, van immigratiebewegingen en van de structuur en de 
conjunctuur van de (inter)nationale economie, van het raakvlak tussen wetenschap en 
beleid, van het minderhedenonderzoek en van de ontwikkeling van de economische 
discipline in Nederland en daarbuiten, van de beschikbaarheid van relevante data en 
van de internationale migratie-economische literatuur. Die brede aanpak heeft er voor 
gezorgd dat dit proefschrift een kloek werkstuk is geworden, maar heeft me naar ik 
meen ook behoed voor dwalingen en eenzijdige verklaringen. Sterker nog, dit proef-
schrift laat zien dat politieke correctheid inderdaad een belangrijke rol heeft gespeeld, 
maar dat het slechts één van de factoren is geweest; zeker zo belangrijk waren bijvoor-
beeld ontwikkelingen binnen de economische discipline, de beschikbaarheid van data 
en wijzigingen van het raakvlak tussen wetenschap en beleid. 

Een belangrijke grond voor voornoemd vermoeden werd gevormd door mijn 
overtuiging dat met name niet-westerse immigratie voor Nederland economisch on-
voordelig is. Dat uitrekenen zou te pijnlijk zijn geweest. Ongewenste kennis dus, die 
ook niet strookte met het heersende multiculturele discours over de ‘verrijking’ die 
immigratie met zich mee zou brengen. Een belangrijke aanleiding voor dit proefschrift 
is dan ook dat ik het onbegrijpelijk vond dat naar een verschijnsel met een dergelijke 
economische impact zo weinig economisch onderzoek gedaan werd. Ik vond dat zelfs 
zo’n gemis dat ik in eerste instantie zélf op basis van bestaand buitenlands onderzoek 
de economische effecten van immigratie voor Nederland wilde bepalen. Daar heb ik 
vanaf gezien omdat ik in 2003 – aan het begin van het promotietraject – op de hoogte 
raakte van het feit dat het CPB met een immigratierapport zou komen dat naar verluid 
behoorlijk kritisch zou zijn. Gelukkig maar, want daardoor kon ik mij concentreren op 
het metaonderzoek. 

Dit brengt ons direct op het volgende punt: reeds vóór en vooral ook door het 
schrijven van het proefschrift had ik veel kennis verzameld over de economische ef-
fecten van immigratie. Die kennis was uiteraard nodig om de experts goed te kunnen 
interviewen, maar brengt ook het probleem met zich mee dat ik onvermijdelijk allerlei 
economisch-inhoudelijke opvattingen heb over immigratie, bijvoorbeeld ten aanzien 
van de kosten en baten van immigratie en de spanning tussen immigratie en verzor-
gingsstaat. Het is dan ook onvermijdelijk dat mijn economisch-inhoudelijke opvattin-
gen interfereren met de analyse op metaniveau. Ik ben mij daar steeds bewust van ge-
weest en kan niet anders zeggen dan dat ik voortdurend naar beste eer en geweten ge-
probeerd heb bias te voorkomen.  

Iets soortgelijks geldt voor mijn onvermijdelijke politieke opvattingen over im-
migratie. Er is mij meer dan eens tegengeworpen dat mijn promotieonderzoek irrele-
vant is omdat onderzoek naar de economische effecten van immigratie irrelevant is. 
De redenering is dan dat de meeste immigratie naar Nederland niet om economische, 
maar om humanitaire redenen plaatsvindt en dat economisch onderzoek ernaar dus 
geen zin heeft. Het tegenargument is dat dit maar net afhangt van de normatieve uit-
gangspunten en empirische aannamen die men er op nahoudt en daarom is het goed die 
van mij kort te noemen. Ik ga uit van het grote en voor de nabije toekomst blijvende 
belang van de mondiale politieke ordening van soevereine staten, de onwenselijkheid 
van migratievrijheid en de noodzakelijkheid om het nationaal eigenbelang als uit-
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gangspunt te nemen bij het immigratiebeleid. Niet een ‘mondiale zorgplicht’ (Tholen 
1997; 1998) die voortspruit uit de ‘mateloze naastenliefde van het Christendom’ 
(Moyaert 1998), het marxisme of andere indirect op het christendom geënte heilsleren, 
maar een ‘plicht tot nationale zelfzorg’ dient het uitgangpunt van het toelatingsbeleid 
te vormen. Minimale randvoorwaarden voor een dergelijk toelatingsbeleid zijn het 
voortbestaan van de ‘politieke cultuur’ en het veiligstellen van de ‘economische repro-
ductie’ (aldus Habermas geparafraseerd in Tholen 1998). Wat mij betreft dient het na-
tionaal economisch eigenbelang dus een hardere randvoorwaarde voor het migratiebe-
leid te vormen dan het naleven van internationale verdragen. Vanuit dit perspectief 
heeft economisch onderzoek naar immigratie altijd zin, op welke gronden die immi-
gratie ook plaatsvindt. Metaonderzoek naar het Nederlandse migratie-economische 
onderzoek en naar de perspectieven van waaruit dit onderzoek al dan niet plaatsvindt 
is als gevolg daarvan ook altijd een zinvolle bezigheid.  

De vraag is of zo niet teveel wordt uitgegaan van de rechten van de ingezetenen 
van het gastland en te weinig van de rechten van aspirant-migranten. Dat brengt mij tot 
de laatste belangrijke aanleiding voor mijn promotieonderzoek; ik vind en vond het 
Nederlandse immigratiebeleid nogal onevenwichtig. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het 
asielbeleid. In principe belooft Nederland iedere wereldburger op te nemen die kans 
ziet naar Nederland te reizen en aannemelijk kan maken dat hij politiek vluchteling is. 
In potentie gaat het om honderden miljoenen mensen. Nederland kan en wil die belofte 
echter niet waarmaken en daarom worden asielzoekers met allerlei (on)eigenlijke mid-
delen geweerd. Zoals elders in dit proefschrift wordt beschreven leidt dat tot perverse 
uitkomsten, waarmee de belangen van Nederland en de betrokken asielzoekers ge-
schaad worden. Met het huidige immigratiebeleid wordt een irreëel grote verantwoor-
ding genomen voor aspirant-migranten, waardoor de belangen van reeds ingezetenen 
(inclusief legaal aanwezige immigranten) veronachtzaamd worden. De paradox is dat 
het nationaal eigenbelang – meer dan in internationale verdragen gestold humanitair 
plichtsbesef – een waarborg vormt voor het welzijn en het sociaal-economisch succes 
van immigranten, omdat de laatsten voorwaardelijk zijn voor de politieke stabiliteit en 
economische bloei in het gastland.9 Bovendien kan het nastreven van het nationaal 
eigenbelang prima gecombineerd worden met altruïstische motieven (zoals het opvan-
gen van vluchtelingen), mits dat zo gebeurt dat Nederland daar (tenminste) niet slech-
ter van wordt. Paradoxaal genoeg zou de absorptiecapaciteit van Nederland dan wel 
eens groter kunnen zijn dan onder het huidige beleid het geval is. Merk op dat hierach-
ter een consequentialistische ethiek schuil gaat, waarbij de gevolgen van beleid zwaar-
der wegen dan de normatieve regels waarop het beleid gestoeld is. 

Tot slot enige woorden over de omgeving waarin ik gedurende mijn promotieon-
derzoek werkzaam ben geweest. Het mag dan zo zijn dat het in Nederland de laatste 
jaren politiek correct is om niet politiek correct te zijn als het om immigratie gaat, aan 
de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (FMG) van de Universiteit van 
Amsterdam is dat gelukkig geenszins het geval. De keerzijde daarvan is echter dat daar 
nog wel de politieke correctheid ‘oude stijl’ heerst. Nogal veel mensen hebben een 
uitgesproken linkse signatuur. Ook intern wordt die politieke eenzijdigheid soms als 
knellend ervaren. De voorzitter van één van de afdelingen van de FMG klaagde tijdens 
een workshop op een internationaal congres publiekelijk dat ‘iedereen binnen zijn af-
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deling links was’. Die eenzijdigheid bevordert de discussie niet en het dominante dis-
cours is dan ook nogal links. In mijn ogen is deze universiteit dan ook niet echt de 
plaats voor vrijdenkers die het zou moeten zijn. Men krijgt bij het uiten van ongewens-
te opvattingen nog vrij gemakkelijk stempels als ‘extreemrechts’ of ‘nazi’ opgedrukt, 
weet ik uit eigen ervaring. Dit heeft een prettige omgang met de meeste mensen ge-
lukkig niet in de weg gestaan, temeer daar ik ook geen querulant wil zijn en zinloze 
discussies meestal mijdt. Ook moet gewaakt worden voor een al te eenzijdige beeld-
vorming. Aan de ene kant gebeuren er soms vervelende dingen, zoals die ene keer dat 
een IMES-medewerker mij na afloop van een IMES-lunchseminar over mijn proef-
schrift vroeg ‘of ik soms extreemrechts was’. Aan de andere kant ben ik op de ASSR 
als promovendus aangenomen ondanks, of wellicht dankzij, het feit dat ik mijzelf op 
het sollicitatiegesprek aanprees als ‘beslist niet politiek correct op het gebied van im-
migratie’. Ook kreeg ik nog voor mijn promotie door het IMES een positie als post-
doc aangeboden. Bovendien heeft die omgeving me wel scherp gehouden. Voortdu-
rend was er een innerlijke stem die vragen stelde als: Wat zou men er op de UvA van 
denken?, Welke tegenargumenten kan ik verwachten? en Waarom denk ik dit eigen-
lijk? Deze hele reflexieve exercitie is uit die kritische zelfondervraging voortgekomen. 

Rest mij om een aantal mensen te bedanken die hebben bijgedragen aan de tot-
standkoming van dit proefschrift. In de eerste plaats mijn promotoren John Grin en Jan 
Rath, die altijd voor me klaar stonden, me bijstuurden als het nodig was, maar me ver-
der toch heel vrij lieten. Hun hulp en begeleiding heeft enorm bijgedragen aan de goe-
de afloop van het onderzoek en de kwaliteit van het eindproduct. Verder gaan mijn 
gedachten uit naar Hans Sonneveld, die tijdens de voor veel promovendi verplichte 
crisis halverwege zeker wist dat ik de top zou halen, al zou het waarschijnlijk wel ‘een 
kronkelig bergpad worden’. Hans, bedankt voor je vertrouwen! Daarnaast wil ik José 
Komen bedanken voor haar hulp bij het schrijven van een onderzoeksvoorstel voor een 
vervolg op dit promotieonderzoek. Zij maakte me wegwijs in de wondere wereld van 
de subsidieaanvragen. Ook wil ik mijn ‘derde lezer’ Jan Willem Duyvendak bedanken, 
wiens (meta)kritiek mij steeds scherp hield.  

Voorts wil ik mijn erkentelijkheid uitspreken aan alle geïnterviewden zonder wie 
dit onderzoek niet mogelijk was geweest: Eduard Berg, Yvonne Bernhardt, Eduard 
Bomhoff, Elco Brinkman, Dennis Broeders, Joop de Beer, Hans Dijkstal, Han Entzin-
ger, Rob Euwals, Pieter Lakeman, Adriana Marshall, Philip Muus, Jan van Ours, Jo 
Ritzen, Coen Teulings, Arie van der Zwan, Bernard van Praag & Justus Veenman. In 
het bijzonder wil ik Harry van Dalen, Joop Hartog, Hans Heijke, Carlo van Praag en 
Hans Roodenburg bedanken voor het interview, hun medewerking aan de workshop en 
het redigeren van een aantal stukken. Ook mijn zeer gewaardeerde collega en schrijver 
van een sterk verwant proefschrift Peter Scholten wil ik bedanken voor het bij de 
workshop inbrengen van zijn expertkennis aangaande het minderhedenonderzoek. 
Daarnaast wil ik Teun Bijvoet, Anneke Dammers, Miriam May en Hermance Mettrop 
danken voor hun hulp bij allerlei praktische zaken, in het bijzonder het organiseren van 
de workshop. Tenslotte wil ik Ilona Paulis bedanken voor de vele gesprekken op meta-
niveau en het redigeren van een aantal (Engelstalige) teksten. 

Verder wil ik enkele mensen bedanken die in meer indirecte zin hebben bijge-
dragen. Allereerst mijn ‘virtueel kamergenoten’ (onder het motto ‘zoals de promoven-
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dus thuis tikt, tikt hij nergens’ werkte ik veel thuis) op de ASSR: Floris Noordhoff – 
voor wie ik de eer had als paranimf te dienen – en Corina Hendriks, die voor mij het-
zelfde wil doen. Ook de nieuwe bewoners van kamer B0.19 wil ik bedanken voor hun 
gastvrijheid; toen ik allang geen recht meer had op een eigen werkplek mocht ik van 
Bouchra Arbaou, Eline van Haastrecht en Tjerk Jan Schuitmaker van tijd tot tijd van 
hun kamer en computers gebruik maken. 

Tot slot wil ik mijn zus Eva bedanken die mij als paranimf zal bijstaan in mijn 
laatste uren als promovendus. En natuurlijk mijn lieve vrouw Janny die langer dan 
voorzien moest leven met een promovendus wiens proefschrift ‘bijna af’ was. Janny: 
dank voor je begrip en ik heb begrip voor je sporadische onbegrip! En last but – cer-
tainly – not least mijn jongens Berend & Boris voor hun immer afleidende en relative-
rende aanwezigheid. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEEL I: ONDERZOEKSOPZET
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1 Inleiding: probleemstelling, vraagstelling en onderzoeksop-
zet

1.1 Inleiding: probleemstelling & relevantie van het onderzoek 
Op 12 februari 2000 verklaarde toenmalig minister voor Grote Steden- en Integratiebe-
leid Roger van Boxtel in NRC-Handelsblad: “Nederland is een immigratieland. Dat is 
geen keuze, dat is een gegeven. De consequenties daarvan zijn te laat ingezien, for-
meel zelfs pas sinds 1998”.10 De minister zei niet hoe lang Nederland naar zijn mening 
al een immigratieland was. Neemt men echter het migratiesaldo als criterium, dan kan 
men stellen dat Nederland reeds veertig jaar een immigratieland is.11 Van 1961 tot 
2005 overtrof de immigratie structureel de emigratie, met uitzondering van het jaar 
1967 toen een milde recessie een remigratie van gastarbeiders in gang zette. Kortom, 
Nederland is zo beschouwd al vier decennia de facto een immigratieland. 

Figuur 1.1 Migratiesaldo in Nederland en immigratie naar Nederland & de VS als 
percentage van de bevolking, vijfjaarlijkse gemiddelden, 1945-2005 

Wat omvang betreft is de immigratie bovendien vrij fors. Het vijfjaarlijks gemid-
delde van het migratiesaldo als percentage van de bevolking schommelde vanaf de 
jaren zestig tussen circa 0,1% en 0,4% (Figuur 1.1). Het vijfjaarlijks gemiddelde van 
de immigratie als percentage van de bevolking bewoog zich in deze periode tussen 
0,4% en 0,8%. Dat is substantieel te noemen, ook als we verglijken met andere landen: 
het vijfjaarlijkse gemiddelde van de immigratie als percentage van de bevolking ligt in 
de periode 1960-2005 in Nederland ongeveer tweeëneenhalf maal zo hoog dan in de 
VS.12 

Door haar relatieve omvang is de migratie naar Nederland een zeer relevant on-
derwerp voor Nederlandse onderzoekers, dat vanuit verschillende disciplines benaderd 
kan worden. Het lijkt voor de hand te liggen om migratie – naast andere invalshoeken 
– ook vanuit een economisch perspectief te bezien. De komst van een immigrant bete-
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kent voor het ontvangende land immers dat er een individu aan de bevolking wordt 
toegevoegd dat op allerlei manieren economisch handelt. Elke immigrant consumeert 
allerhande producten en diensten. Hij of zij biedt zich aan op de arbeidsmarkt, begint 
een bedrijf of geniet wellicht een uitkering. Sommige immigranten nemen kapitaal 
mee uit het land van herkomst en investeren dat in het gastland, andere immigranten 
maken juist regelmatig een deel van hun inkomen over naar achtergebleven familie en 
vrienden. Kortom, het ligt voor de hand om de uitwerking van internationale migratie 
op de economie van het ontvangende land te bestuderen, zeker naarmate het migratie-
saldo en de immigratie als percentage van de bevolking hoger zijn en de omvang van 
migrantenpopulaties toeneemt. 

Het is daarom opmerkelijk dat er gedurende een lange periode nagenoeg geen 
wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de vraag wat migratie in economische zin 
voor Nederland betekent. Eind jaren zestig, begin jaren zeventig was er vanuit de 
overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap enige tijd interesse voor de economische 
betekenis van gastarbeid. Het CPB publiceerde in 1972 bijvoorbeeld het rapport Eco-
nomische effecten voor Nederland van de werving van buitenlandse werknemers. Van-
af medio jaren zeventig tot eind jaren tachtig is de wetenschappelijke belangstelling 
voor de economische effecten van immigratie in Nederland echter gering. De twee 
belangrijkste WRR-rapporten over immigratie die in die tijd verschenen – Etnische 
minderheden (1979) en Allochtonenbeleid (1989) – bevatten bijvoorbeeld geen eco-
nomische analyse van immigratie.13 Rond 1990 neemt de interesse in de economische 
effecten van immigratie mondjesmaat toe; er verschijnen een aantal studies naar zaken 
als de arbeidsmarktpositie van immigranten, discriminatie en de relatie tussen migratie 
en verzorgingsstaat. Vanaf 2000 zien we een intensivering van onderzoeksactiviteiten 
en komt er ook belangstelling vanuit belangrijke kennisinstituten; de WRR gaat in haar 
rapport Nederland als immigratiesamenleving (2001) voor het eerst in op de economi-
sche effecten van migratie en het CPB publiceert – 31 jaar na haar laatste rapport uit 
1972 – Immigration and the Dutch Economy (Roodenburg et al. 2003). 

De productie van kennis over de economische effecten van immigratie vertoont 
dus een soort golfbeweging; rond 1970 werd er enig onderzoek gedaan naar gastar-
beid, vervolgens werd er lange tijd hoegenaamd geen onderzoek gedaan en vanaf de 
jaren negentig is er weer een toename van onderzoeksactiviteiten die vanaf de eeuw-
wisseling intensiever wordt. In dit proefschrift wil ik een antwoord geven op de vraag 
(die dadelijk preciezer zal worden geformuleerd) hoe men dit patroon in onderzoeks-
activiteiten kan verklaren in het licht van de aanzienlijke immigratie, de in omvang 
toenemende immigrantenpopulaties en de daaruit voortvloeiende economische effec-
ten. Deze vraag is om verschillende redenen relevant. In de eerste plaats wordt bij de 
beantwoording van deze vraag een systematische beschrijving gegeven van de produc-
tie van kennis over de economische effecten die immigratie voor Nederland heeft en 
dat is nog niet eerder gedaan. In de tweede plaats wordt in het proefschrift gepoogd te 
verklaren hoe de productie van economische kennis over een in Nederland omstreden 
en normatief beladen onderwerp (immigratie) tot stand is gekomen en welke factoren 
die kennisproductie hebben beïnvloed. In de derde plaats kan het proefschrift meer in 
het algemeen bijdragen aan een breder begrip van de processen die aan kennisproduc-
tie ten grondslag liggen.  
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Tenslotte is het proefschrift ook om buitenwetenschappelijke redenen relevant. 
Het handelt namelijk over een onderwerp dat van maatschappelijk belang is voor Ne-
derland. In een moderne democratie komt beleid tot stand door enerzijds democrati-
sche oordeelsvorming in de politieke arena en in publieke fora als de media en ander-
zijds oordeelsvorming door experts die wetenschappelijk gefundeerde kennis inbren-
gen. Het belang van expertkennis in de besluitvorming blijkt bijvoorbeeld uit de insti-
tutionalisering ervan: de overheid heeft bij wet kennisinstituten en denktanks als het 
CPB en de WRR ingesteld. Tevens roept de overheid regelmatig adviescommissies in 
het leven die over bepaald beleid moeten adviseren.14 Zoals hiervoor is betoogd, werd 
er door economische experts gedurende de periode van medio jaren zeventig tot eind 
jaren tachtig nauwelijks kennis gegenereerd ten behoeve van het beleid, terwijl dit 
vanwege de omvang en het economisch belang van immigratie wel in de lijn der ver-
wachting lag. In een goed functionerende democratie bestaat idealiter een evenwicht 
tussen oordeelsvorming door experts en democratische oordeelsvorming. In dit proef-
schrift wordt nagegaan in hoeverre in de onderzochte casus sprake is van een oneven-
wichtigheid tussen beide vormen van oordeelsvorming en worden de onderliggende 
processen van kennisproductie onderzocht en verklaard. Indien er sprake is van een 
dergelijke onevenwichtigheid, kan dit proefschrift helpen om te begrijpen hoe deze 
onevenwichtigheid is ontstaan. Dat begrip kan mogelijk bijdragen aan het in de toe-
komst voorkomen van dergelijke onevenwichtigheden (alhoewel de verwachtingen in 
deze niet te hoog gespannen moeten zijn). 

1.2 Centrale onderzoeksvraag  
De kernvraag die ik in dit proefschrift wil beantwoorden is hoe men het hierboven ge-
schetste patroon in de productie van migratie-economische kennis kan verklaren. 
Daartoe heb ik de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: 
 

(a) Hoe ontwikkelde zich gedurende de periode 1960-2005 de productie van we-
tenschappelijke kennis – naar aard en omvang – over de economische effecten 
van immigratie op Nederland en (b) welke factoren zijn – op welke wijze en in 
welke mate – op deze ontwikkeling van invloed geweest? 

 
De centrale onderzoeksvraag bestaat uit twee delen. Deel (a) betreft de productie van 
wetenschappelijke kennis over de effecten van immigratie op de Nederlandse econo-
mie, kortweg ‘kennisproductie’. Kennisproductie kan worden opgevat als de afhanke-
lijke variabele en wordt in de volgende paragraaf nader gedefinieerd. Deel (b) betreft 
de factoren die deze kennisproductie hebben beïnvloed. Deze invloedsfactoren kunnen 
worden beschouwd als de onafhankelijke variabelen. Het proefschrift komt in essentie 
neer op een ‘kwalitatieve variabelenanalyse’ (zie §2.2) waarbij met (hoofdzakelijk) 
kwalitatieve methoden de invloed van een aantal onafhankelijke variabelen op de af-
hankelijke variabele ‘kennisproductie’ wordt geanalyseerd. De onderzoeksvraag speci-
ficeert deze onafhankelijke variabelen niet, teneinde geen potentiële verklarende vari-
abelen op voorhand uit te sluiten. In §2.3 en §2.4 worden een aantal onafhankelijke 
variabelen geselecteerd die naar verwachting de grootst mogelijke verklarende kracht 
zullen hebben. In hoeverre deze onafhankelijke variabelen daadwerkelijk onafhanke-
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lijk zijn van elkaar en van de ‘afhankelijke variabele’ is een punt dat in §2.2 wordt be-
sproken.15 De operationalisering van de variabelen komt in §2.6 en §2.7 aan bod. Ter 
onderscheid worden de namen van de (on)afhankelijke variabelen soms vetgedrukt.  

1.3 Begripsbepaling & object van studie 
Het is van belang vast te stellen wat in de centrale onderzoeksvraag bedoeld wordt met 
de productie van wetenschappelijke kennis – naar aard en omvang – over de economi-
sche effecten van immigratie op Nederland. Het gaat hierbij om: 

(1) economische effecten, met andere woorden, effecten op de economie: kennis over 
andere effecten van immigratie (bijvoorbeeld sociale effecten) blijft buiten beschou-
wing; 

(2) effecten op Nederland, ofwel kennis over effecten op andere entiteiten (bijvoor-
beeld immigranten of de landen van herkomst) wordt alleen in de analyse betrokken 
voorzover relevant voor het begrip van de productie van kennis over de effecten op de 
Nederlandse economie. Onder deze effecten op de Nederlandse economie worden on-
der andere begrepen: effecten op de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld op de loonontwikke-
ling); effecten op de herverdeling tussen bevolkingsgroepen en productiefactoren, po-
sitieve respectievelijk negatieve externe effecten (bijvoorbeeld een toename van cultu-
rele dynamiek respectievelijk congestie) en macro-economische effecten (bijvoorbeeld 
op de economische groei en de betalingsbalans); 

(3) immigratie, waaronder verstaan wordt de vestiging van niet-ingezetenen in Ne-
derland, ongeacht het migratiemotief; 

(4) wetenschappelijke kennis, waarmee wordt bedoeld kennis over het in de voor-
gaande drie punten gedefinieerde onderwerp in één van onderstaande categorieën: 
 I Wetenschappelijke onderzoek zijnde (a) uitgaven gepubliceerd bij een weten-

schappelijke uitgever; (b) artikelen in een refereed journal; (c) proefschriften. 
 II Gevraagde en ongevraagde beleidsadviezen zijnde (a) (on)gevraagd advies uitge-

bracht door, of geschreven in opdracht van een aan de overheid gelieerd kennis-
instituut zoals CPB, SCP, CBS, WRR, SER, etc. (b) beleidsadvies of beleidson-
derzoek uitgebracht door of geschreven in opdracht van de nationale overheid 
(ministeries, etc.) (c) overig toegepast onderzoek dat beoogt bij te dragen aan de-
bat en beleid en (i) pretendeert een zekere mate van wetenschappelijke kwaliteit 
en systematiek te bezitten en (ii) een beleidsanalyse en/of beleidsaanbevelingen 
omvat.16 

(5) aard en omvang: (a) met omvang wordt het aantal documenten bedoeld dat in 
Nederland is geproduceerd over de effecten van immigratie op de Nederlandse eco-
nomie volgens de in de voorgaande punten gegeven definitie. (b) Met aard wordt in de 
eerste plaats de in punt (4) gegeven typologie bedoeld en verder wordt de aard gege-
ven door karakteristieken als de totstandkoming, de inhoudelijke hoofdkenmerken en 
de receptie van de documenten. 

(6) productie van kennis, dat wil zeggen, de analyse beperkt zich niet alleen tot de 
eindproducten – de documenten die worden geproduceerd – maar omvat ook om het 
proces van kennisproductie en de daarbij betrokken actoren (de kennisproducenten, dat 
wil zeggen de betrokken onderzoekers en kennisinstituten). Als in het proefschrift 
kortweg wordt gesproken van ‘kennisproductie’ dan wordt daarmee bedoeld de hier 
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gedefinieerde ‘productie van wetenschappelijke kennis over de economische effecten 
van immigratie naar Nederland’. 

Op basis van deze definitie zijn een aantal documenten geselecteerd (zie §2.7.1). 
Deze documenten worden in het vervolg aangeduid met de term ‘kerndocumenten’. In 
Tabel 2.2 is een lijst met de kerndocumenten opgenomen. 

1.4 Periodisering 
De onderzoeksperiode loopt van 1960 tot 2005. Het beginjaar is gekozen omdat Ne-
derland vanaf 1961 een immigratieland was als men het migratiesaldo als criterium 
neemt. Het eindjaar is gekozen om een aantal belangrijke ontwikkelingen binnen de 
onderzoeksperiode te laten vallen en het onderzoek zo actueel mogelijk te laten zijn. 
Ten behoeve van de analyse is de onderzoeksperiode in vier deelperiodes onderver-
deeld, namelijk 1960-1980, 1980-1990, 1990-2000 en 2000-2005. Deze perioden wor-
den aangegeven met de Romeinse cijfers I t/m IV. Deze periodisering is gebaseerd op 
een aantal belangrijke koerswijzigingen in het immigratiebeleid en komt ruwweg 
overeen met periodiseringen in een aantal andere studies over immigratie en migratie-
beleid.17  

Bij deze periodisering zijn de volgende kanttekeningen te plaatsen. In de eerste 
plaats is de periodisering een analytisch hulpmiddel en geen sjabloon dat over de wer-
kelijkheid gelegd moet worden. De overgangen tussen de periodes zijn niet scherp, 
maar verlopen geleidelijk. Om dit tastbaar te maken: een belangrijk document als het 
WRR-rapport Allochtonenbeleid (1989) is geen breekpunt, maar markeert slechts een 
ontwikkeling die zich in periode II – vóór het verschijnen van het rapport – inzette en 
zich in periode III – na het verschijnen van het rapport – doorzette. Om die reden is 
bewust gekozen voor periodes die samenvallen met (halve) decennia en bovendien ook 
een begin- en eindjaar gemeenschappelijk hebben.  

In het licht van het voorgaande wordt de tijdas – ondanks het aanbrengen van de 
vier intervallen – steeds opgevat als een continuüm. Ontwikkelingen binnen periodes 
kunnen niet worden losgezien van ontwikkelingen in eerdere periodes, waarbij uit-
drukkelijk ook de periode 1945-1960 wordt meegeteld. Eerder opgedane ervaringen en 
ideeën en eerder geproduceerde kennis hebben hun invloed op de kennisproductie in 
latere perioden. Er is dus sprake van een zekere mate van terugkoppeling van de ken-
nisproductie op de onafhankelijke variabelen. Daarnaast hebben de onafhankelijke 
variabelen elk een eigen dynamiek en werken ze soms op elkaar in. Op die manier ont-
staat een subtiel spel van wederzijdse afhankelijkheid, waarbij ontwikkelingen in de 
ene variabele gerelateerd zijn aan vergelijkbare ontwikkelingen in de andere variabele, 
die echter in de tijd ten opzichte van elkaar verschoven kunnen zijn (zie ook §2.2). In 
dit proefschrift vormt de bovenstaande periodisering echter het analytische hulpmiddel 
om ontwikkelingen op een adequate manier in de tijd te kunnen plaatsen, omdat een te 
fijnmazige en naar variabelen gedifferentieerde periodisering de helderheid van de 
analyse niet ten goede zou komen.  
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1.5 Deelvragen
De onderzoeksvraag valt uiteen in de volgende deelvragen: 
 

1. Welke onafhankelijke variabelen zijn af te leiden uit de bestaande literatuur over 
kennisproductie? 

2. Welke ontwikkeling had elke onafhankelijke variabele gedurende de gehele on-
derzoeksperiode? 

3. Welke ontwikkeling naar aard en omvang had de afhankelijke variabele kennis-
productie in elke deelperiode? 

4. In welke mate en op welke wijze waren per deelperiode de onafhankelijke varia-
belen van invloed op aard en omvang van de kennisproductie? 

 
De antwoorden op de deelvragen vormen samen het antwoord op de centrale onder-
zoeksvraag. Verder structureren de deelvragen het proefschrift. Dit wordt in §1.6 nader 
toegelicht. 

1.6 Hoofdstructuur van het proefschrift 
Het proefschrift is onderverdeeld in vier delen. In DEEL I wordt de onderzoeksopzet 
uiteengezet. Naast deze inleiding bevat dit deel een hoofdstuk waarin de theoretische 
en methodologische aspecten van het onderzoek aan bod komen. In dit hoofdstuk wor-
den een aantal onafhankelijke variabelen afgeleid uit de bestaande metaliteratuur over 
het Nederlandse onderzoek naar immigratie en integratie (deelvraag 1). Op basis daar-
van wordt een heuristisch model ontwikkeld. Daarnaast worden in dit hoofdstuk me-
thodologische aspecten als de verzameling van data en de operationalisering van de 
variabelen uiteengezet. DEEL II bevat drie contexthoofdstukken, waarin een belangrijk 
deel van de daadwerkelijke operationalisering van de onafhankelijke variabelen 
plaatsvindt. Dit gebeurt door de ontwikkeling van elke onafhankelijke variabele te be-
schrijven (deelvraag 2). Om overlap te voorkomen zullen verschillende onderling sa-
menhangende variabelen steeds in één hoofdstuk behandeld worden teneinde de varia-
belen in samenhangende en leesbare betogen te presenteren. In DEEL III staat de ken-
nisproductie centraal. In vier hoofdstukken worden per periode een aantal kerndocu-
menten beschreven en aan een inhoudsanalyse onderworpen (deelvraag 3). Interviews 
met de betrokken kennisproducenten spelen in de analyse een belangrijke rol. Verder 
wordt aan het eind van elk hoofdstuk per periode nagegaan in hoeverre de verschillen-
de onafhankelijke variabelen het kennisproductieproces in de betreffende periode heb-
ben beïnvloed (deelvraag 4). In DEEL IV wordt door een vergelijkende analyse van de 
verschillende periodes de invloed van de verschillende onafhankelijke variabelen vast-
gesteld en wordt zodoende de centrale onderzoeksvraag beantwoord. 
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2 Theorie en methodologie 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de methodologische en theoretische aspecten van het promo-
tieonderzoek behandeld. Het is als volgt opgebouwd. In §2.2 wordt uiteengezet wat in 
dit proefschrift precies bedoeld wordt met een kwalitatieve variabelen analyse. In §2.3 
worden een aantal van de onafhankelijke variabelen afgeleid uit de metaliteratuur over 
het Nederlandse minderhedenonderzoek. Hiermee is deelvraag 1 beantwoord. Deze 
paragraaf heeft echter een dubbelfunctie: twee van de afgeleide variabelen worden in 
deze literatuurstudie dermate uitgebreid behandeld dat het betoog beschouwd wordt als 
een adequate operationalisering. Om overlap te voorkomen wordt aan deze twee varia-
belen in DEEL II van het proefschrift daarom geen afzonderlijke aandacht besteed. De 
in §2.3 gevonden variabelen worden in §2.4 als het ware geëxtrapoleerd naar variabe-
len die betrekking hebben op de economische aspecten van beleid en onderzoek. Zo 
ontstaat een heuristisch model met negen onafhankelijke variabelen. In §2.5 wordt het 
model van Fischer uiteengezet, dat dient om gelijktijdig normatieve en empirische as-
pecten van beleid en kennisproductie te analyseren. Tenslotte wordt uiteengezet hoe de 
onafhankelijke variabelen (§2.6) en de afhankelijke variabele ‘kennisproductie’ (§2.7) 
geoperationaliseerd worden. In §2.8 wordt een resumé gegeven van DEEL I van het 
proefschrift. 

2.2 Kwalitatieve variabelen analyse 
Zoals in §1.2 is aangestipt, is dit promotieonderzoek opgezet als een kwalitatieve vari-
abelen analyse. In deze paragraaf wordt uiteengezet wat daaronder precies verstaan 
wordt. Kwalitatief kan ten eerste worden opgevat als ‘niet-kwantitatief’. In kwantita-
tief sociaal-wetenschappelijk onderzoek worden relaties tussen abstracte concepten – 
zeg tussen het ‘BNP per hoofd’ en ‘politieke stabiliteit’ – als volgt onderzocht. De eer-
ste stap is het meetbaar maken van deze concepten. Er worden meetinstrumenten (zo-
als schalen) ontworpen om een observatie met betrekking tot een bepaald concept (zeg 
politieke stabiliteit) van een bepaalde eenheid (zeg Nederland) om te zetten in een be-
paald getal (zeg 9 op een schaal van 1 tot 10 waarbij 10 staat voor ‘meest stabiel’). 
Deze stap herhaalt men voor alle in de analyse betrokken concepten en voor alle on-
derzoekseenheden in de onderzoekspopulatie. Zo verkrijgt men een matrix van getal-
len. De tweede stap is het toepassen van wiskundige technieken (zeg regressieanalyse) 
op deze matrix. De derde stap is het interpreteren van de uitkomsten van deze technie-
ken op zodanige wijze dat men uitspraken kan doen over de relaties tussen de betrok-
ken concepten. 

In dit promotieonderzoek wordt getracht oorzakelijke verbanden tussen concep-
ten te leggen, maar zonder dat alle hierboven beschreven stappen worden toegepast. 
De reden is dat de te onderzoeken concepten zich niet goed lenen voor kwantificering. 
De afhankelijke variabele – kennisproductie – laat zich bijvoorbeeld niet gemakkelijk 
in getallen vangen. Uiteraard kan men de omvang van de kennisproductie meten en 
kan men ook nog wel criteria opstellen waarmee men de aard van de kennisproductie 
in getallen kan uitdrukken. Daarmee zou men echter voorbijgaan aan een veelheid van 
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veelal contextgebonden bijzonderheden die inzicht geven in de wijze waarop die ken-
nis geproduceerd is. Om die reden worden zowel de afhankelijke variabele als de nog 
te identificeren onafhankelijke variabelen niet ‘gemeten’ door ze ‘in getallen te van-
gen’, maar door hun ontwikkeling door de tijd zo goed mogelijk in woorden te be-
schrijven. De betogen die zo worden geconstrueerd vormen de operationalisering van 
de variabelen op basis waarvan hun samenhang wordt geanalyseerd. Het is gebruike-
lijk dergelijk onderzoek van het predikaat ‘kwalitatief’ te voorzien. Het cruciale ver-
schil met kwantitatief onderzoek schuilt dus in het afzien van kwantificering alsmede 
van het gebruik van wiskundige instrumenten. 

Men zou kunnen betogen dat het interpretatieve karakter van kwalitatief onder-
zoek een ander fundamenteel verschil vormt met kwantitatief onderzoek. De betogen 
waarmee de variabelen in dit proefschrift worden geoperationaliseerd zijn gebaseerd 
op data uit een veelheid aan bronnen zoals interviews, primaire en secondaire bronnen 
en statistisch materiaal. Daarbij is interpretatie bij de dataverzameling en op verschil-
lende niveaus van analyse uiteraard onvermijdelijk. Toch is het verschil eerder gradu-
eel dan fundamenteel. Bij kwantitatief onderzoek mogen de gebruikte wiskundige in-
strumenten dan wel exact zijn, de kwantificering die nodig is om ze te kunnen toepas-
sen vereist wel degelijk interpretatie. Bij een concept als ‘BNP per hoofd’ uit boven-
staand voorbeeld is de mate van interpretatie nog enigszins beperkt. Het gaat dan bij-
voorbeeld om de wijze waarop nationale regeringen deze cijfers (laten) produceren en 
om vragen of de onderzoeker al dan niet moet corrigeren voor zaken als verschillen in 
koopkracht tussen landen. Maar naarmate de onderzochte concepten complexer zijn, is 
er ‘meer interpretatie nodig’ om de kwantificering tot stand te brengen. Zo bezien kan 
men de keuze tussen kwalitatieve en kwantitatieve methoden zien als een afweging 
tussen enerzijds de meerwaarde van het gebruik van exacte instrumenten en anderzijds 
het verlies van informatie die kwantificering met zich meebrengt. Naarmate de onder-
zochte concepten complexer zijn, zal ook een kwantitatieve benadering meer interpre-
tatie vergen waardoor het voordeel van exactheid steeds minder opweegt tegen het 
nadeel van informatieverlies. In dit promotieonderzoek ben ik er van uitgegaan dat de 
complexiteit van de onderzochte concepten om die reden een kwalitatieve aanpak 
noodzakelijk maakt.  

Tot dusver is kwalitatief onderzoek voorgesteld als de monolithisch tegenhanger 
van kwantitatief onderzoek. Sinds het eind van de vorige eeuw tekenen zich echter 
steeds sterker twee methodologische hoofdstromen af in het kwalitatieve onderzoek: 
“What we are increasingly looking at these days methodologically is … a tripartite 
division, among quantitative, positivist-qualitative, and traditional qualitative methods 
(Yanow 2003). De stroming die Yanow aanduidt met de term ‘positivistisch kwalita-
tief’ richt zich in methodologisch opzicht op de natuurwetenschappen. Een typische 
exponent daarvan – waartegen Yanow zich fel afzet – is het werk van King et al. 
(1994). King et al. (1994) propageren een methodologie voor kwalitatief onderzoek 
die gebaseerd is op een analogie met de inferentiële statistiek en dan met name regres-
sieanalyse. Wat Yanow aanduidt als ‘traditional qualitative methods’ kan worden om-
schreven als ‘constructivistisch interpretatief’ – een stroming waartoe zij zichzelf ook 
rekent. Dit promotieonderzoek positioneert zich tussen beide kwalitatieve methodolo-
gische hoofdstromen. Dat gaat volgens het stramien these, antithese, synthese. Eerst 



 
35

schetsen we het werk van King et al. (1994) op hoofdpunten. Vervolgens geven we 
een beknopte weergave van Yanows (2003) kritiek. Aan de hand van een kritische be-
schouwing van beide leggen we de methode van kwalitatieve variabelen analyse uit. In 
de slotalinea wordt de methode nog eens kort samengevat.  

Waar Yanow een fundamentele driedeling in het sociaal-wetenschappelijk on-
derzoek ziet, menen King et al. (1994) juist dat er één ongedeelde sociale wetenschap 
is, omdat de verschillen tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek juist niet funda-
menteel zijn: “the differences between the quantitative and qualitative traditions are 
only stylistic and are methodologically and substantively unimportant. All good re-
search can be understood – indeed, is best understood – to derive from the same under-
lying logic of inference” (King et al. 1994: 4-5). Het doel van goed wetenschappelijk 
onderzoek dient inferentie te zijn: “Scientific research is designed to make descriptive 
or explanatory inferences on the basis of empirical information about the world” (King 
et al. 1994: 7). Wat goed sociaal-wetenschappelijk onderzoek is wordt bepaald door de 
gebruikte methoden: “The content is the method”, aldus King et al., “scientific re-
search adheres to a set of rules of inference on which its validity depends” (1994: 9). 

Puur beschrijvend en interpretatief onderzoek dat niet leidt tot algemene kennis is 
daarom geen goed onderzoek: “Good social science attempts to go beyond … particu-
lars to more general knowledge” (King et al. 1994: 35). Het interpreteren van de socia-
le werkelijkheid is een goed en vaak noodzakelijk middel om tot hypotheses te komen 
over die werkelijkheid, aldus King et al., maar daarna moeten deze hypotheses wel 
getest worden volgens de ‘rules of inference’: “The procedures for inference followed 
by interpretivists social scientists … must incorporate the same standards as those fol-
lowed by other qualitative en quantitative researchers” (King et al. 1994: 38). King et 
al. (1994) distantiëren zich ook van de eis van interpretavisten zoals Clifford Geertz18 
dat kwalitatief onderzoek zich moet richten op de intentionele aspecten van het mense-
lijk handelen, dat wil zeggen, op het begrijpen (Verstehen) van de betekenis die het 
handelen van mensen heeft vanuit hun eigen (emic) perspectief:  

“If we could understand human behaviour only through Verstehen, we would 
never be able to falsify our descriptive hypotheses or provide evidence for them 
beyond our experience. Our conclusions would never go beyond the status of un-
tested hypotheses, and our interpretations would remain personal rather than sci-
entific” (King et al. 1994: 38). 

Daarom spreken King et al. ook niet van beschrijvend onderzoek, maar van beschrij-
vende inferentie (descriptive inference).  

Statistische methoden staan model voor de kwalitatieve methodologie van King 
et al. (1994). Een fundamenteel doel van beschrijvende inferentie is om de verschijnse-
len op te splitsen in een systematische en een niet-systematische component, in analo-
gie met gemiddelde en standaarddeviatie in de beschrijvende statistiek (King et al. 
1994: 56). Multipele regressie staat model voor hun definitie van causale inferentie 
(causal inference). Oogmerk is steeds dat voor een aantal onafhankelijke variabelen 
wordt bezien wat hun invloed is op de afhankelijke variabele, waarbij mate en richting 
van invloed te vergelijken zijn met grootte en teken van een regressiecoëfficiënt. Deze 
analogie is in een aantal opzichten heel verhelderd, maar heeft ook tekortkomingen, 
een punt waarop we dadelijk terugkomen. 
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Het belangrijkste punt van kritiek van Yanow is de stelling van King et al. (1994) 
dat er geen fundamenteel verschil is tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Er 
zijn juist onoverbrugbare ontologische en epistemologische verschillen tussen de in-
terpretatieve constructivistische wetenschap die zij voorstaat en de ‘positivistische’ 
aanpak die King et al. propageren. De positivisten gaan er van uit dat er universele 
wetten of principes aan de verschijnselen ten grondslag liggen en dat die wetten en 
principes kenbaar zijn door het aanwenden van positivistische wetenschappelijke me-
thodes. De interpretatieve epistemologie en ontologie is in de woorden van Yanow 
“completely antithetical” (2003). Ten eerste gaan de interpretavisten niet uit van ken-
bare universele wetten of principes, maar legt men het primaat bij het particularistische 
en contextspecifieke. Men is primair geïnteresseerd in de wijze waarop de onderzochte 
subjecten betekenis aan hun wereld geven. Daarbij is in de interpretatieve epistemolo-
gie ruimte voor meervoudige, soms incongruente betekenissen die onder meer veroor-
zaakt worden door de ambiguïteit van taal. “The work is, in short, constituted as ‘sus-
tained empathetic inquiry’, in which empathy constitutes an intentional grasping of the 
other’s meaning” (Yanow 2003).  

Het tweede belangrijke verschil betreft de reflexieve houding van de interpretati-
eve wetenschapper: “interpretative researchers are aware of the extent to which their 
research formulations, choice of observational sites and persons interviewed, analyti-
cal frame, and writing all constitute the subject of study, rather than objectively re-
flecting it” (Yanow 2003). Er is geen kenbare werkelijkheid die los van de onderzoe-
ker bestaat en waarvan de geproduceerde kennis slechts een één-op-één representatie 
is. Integendeel, door het doen van het onderzoek geeft de onderzoeker niet alleen het 
onderzoek zelf, maar ook de werkelijkheid mede vorm.  

Dit proefschrift neemt zoals gezegd qua methodologische uitgangspunten een po-
sitie in tussen King et al. (1994) en Yanow (2003), wiens werk we hierna achtereen-
volgens kritiseren en vervolgens synthetiseren. In de eerste plaats is de stelling van 
King et al. (1994) dat kwalitatief en kwantitatief onderzoek alleen verschillen in stijl te 
sterk. De analogie met de inferentiële statistiek is in bepaalde opzichten verhelderend. 
Het maakt de onderzoeker waakzaam voor verschijnselen als endogeniteit (terugkop-
peling; beïnvloeding van de onafhankelijke variabelen door de afhankelijke variabele), 
multicollineariteit (onderlinge beïnvloeding van de onafhankelijke variabelen) en omit-
ted variable bias (vertekening doordat relevante variabelen zijn weggelaten uit de ana-
lyse), waarover dadelijk meer. Maar uiteindelijk is de analogie met de inferentiële sta-
tistiek niet meer dan wat het is: een vergelijking en geen enkele vergelijking moet te 
ver doorgevoerd worden. De vergelijking gaat het meest mank op het moment dat 
King et al. (1994) kwalitatief onderzoek waarin sprake is van endogeniteit en multicol-
lineariteit resoluut verwerpen. Is er bij kwantitatief onderzoek sprake van endogeniteit, 
dan kan men op basis van de gebruikte (cijfermatige) dataset inderdaad niet met ze-
kerheid zeggen of de onafhankelijke variabelen de afhankelijke variabele beïnvloeden 
of dat het omgekeerde het geval is. Maar waar kwantitatieve data op een bepaalde ma-
nier heel beperkt zijn – in principe per onderzoekseenheid één enkel getal voor elke 
variabele – zijn kwalitatieve data erg rijk aan schakeringen. Het aantal onderzoekseen-
heden en het aantal betrokken variabelen zal meestal beperkt zijn, maar de informatie 
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die men er over heeft is meestal gedetailleerd, contextrijk en afkomstig uit uiteenlo-
pende bronnen. 

Laten we als concreet voorbeeld de afhankelijke variabele van dit promotieon-
derzoek nemen, kennisproductie, zoals gedefinieerd in §1.3. Zoals zal blijken wordt 
in dit onderzoek onder meer de invloed van de variabele migratiebeleid op de kennis-
productie onderzocht. Het behoeft weinig betoog dat de uiteindelijke kennisproducten 
invloed kunnen hebben op dit migratiebeleid, sterker nog, voor zover het beleidsadvies 
betreft zal dat veelal zelfs de bedoeling zijn. Er is hier dus – met een zekere tijdsver-
traging – sprake van terugkoppeling van de afhankelijke variabele op tenminste één 
van de onafhankelijke variabelen, met andere woorden, er is sprake van een endogeni-
teitsprobleem. Maar hier onderscheidt kwalitatief onderzoek zich op fundamentele 
wijze van kwantitatief onderzoek omdat men gedetailleerd in kaart brengen hoe die 
terugkoppeling plaatsvindt. Zo kan met het effect dat een bepaald rapport of beleids-
advies op het beleid heeft gehad terugtraceren in documenten of via interviews. Iets 
soortgelijks geldt voor multicollineariteit. Naast migratiebeleid is in dit onderzoek 
ook ‘immigratie’ als onafhankelijke variabele opgenomen. Uiteraard is er tussen deze 
onafhankelijke variabelen wederzijdse beïnvloeding19, maar deze kan men precies in 
kaart brengen, waardoor dit eerder bijdraagt aan een verbeterd inzicht in de causale 
verbanden tussen de variabelen, dan dat het dit inzicht vertroebelt. Dat komt mede 
doordat de (impliciete) variabele ‘tijd’ bij het creëren van een kwantitatieve dataset 
veelal (grotendeels) wordt uitgefilterd. Het zwakke punt van King et al. (1994) is dat 
ze onderzoek zoals het onderhavige op basis van hun statistische analogie zonder meer 
als onwetenschappelijk bestempelen, waardoor ze alle onderzoeksgebieden waar hun 
analogie niet opgaat bij voorbaat afsluiten voor onderzoek.  

Bruikbaar is verder de behandeling door King et al. (1994) van omitted variable 
bias. Ze onderscheiden twee hoofdvarianten. In de eerste plaats het relatief eenvoudige 
geval van omitted variable bias waarin een variabele wordt weggelaten die verwaar-
loosbare ‘covariantie’ heeft (dat wil zeggen: lineaire samenhang vertoont) met de on-
afhankelijke variabelen. Heeft deze variabele een behoorlijk grote en significante in-
vloed op de afhankelijke variabele, dan kan de bias eenvoudig worden opgelost door 
deze variabele toe te voegen aan de verzameling onafhankelijke variabelen. Het twee-
de geval van omitted variable bias dat King et al. (1994) onderscheiden is wat inge-
wikkelder. Daarin wordt een variabele weggelaten die tegelijkertijd variatie in de af-
hankelijke én in een of meer onafhankelijke variabelen veroorzaakt in zodanige mate 
dat de causale relatie tussen deze variabelen wordt vertekend of zelfs een schijnver-
band kan ontstaan. Zo zou men kunnen concluderen dat mensen slimmer worden van 
de consumptie van rode wijn, terwijl het verband tussen beiden gewoon een schijnver-
band is dat wordt ‘opgelegd’ door de ‘weggelaten variabele’ opleidingsniveau.20 

Op beide gevallen van omitted variable bias kan men anticiperen door op gewe-
tensvolle en precieze wijze ‘rivaliserende hypotheses’ te elimineren, met andere woor-
den, door aan te tonen dat verklaringen gebaseerd op andere verzamelingen van onaf-
hankelijke variabelen niet op een plausibele wijze geconstrueerd kunnen worden. 
Daarbij is de eis dat de verschillende rivaliserende hypotheses op disjuncte (niet over-
lappende) verzamelingen onafhankelijke variabelen gebaseerd dienen te zijn (Yin 
1994: 108) te sterk, omdat het bijvoorbeeld heel goed denkbaar is dat een rivaliserende 
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hypothese gebaseerd is op een deelverzameling van de gebruikte onafhankelijke varia-
belen. Om hiervan een concreet voorbeeld te geven: een rivaliserende hypothese zou 
kunnen zijn dat de kennisproductie geheel verklaard kan worden uit de variabele ‘im-
migratie’. Een methode die dicht aan zit tegen het elimineren van rivaliserende hypo-
theses is het controleren voor (achtergrond)variabelen. Een concreet voorbeeld hiervan 
is de variabele ‘algemene internationale ontwikkeling van de economische discipline’. 

We zijn nu toegekomen aan een kritische behandeling van Yanows kritiek op 
King et al. (1994). Ik neem de volgende posities in ten aanzien van Yanows epistemo-
logische en ontologische bezwaren tegen de ‘positivistisch-kwalitatieve’ sociale we-
tenschap – die voor een deel te begrijpen (Verstehen) zijn als een reactie op de resolute 
wijze waarop King et al. (1994) puur beschrijvend interpretatief-constructivistisch on-
derzoek als onwetenschappelijk terzijde schuiven. In de eerste plaats wil ik de intenti-
onele aspecten van het menselijk handelen meer gewicht geven dan King et al. (1994) 
voorstaan. De persoonlijke overwegingen en de persoonlijke beleving van de mensen 
die in dit proefschrift figureren – de auteurs van de onderzochte kerndocumenten – 
spelen dan ook een belangrijke rol in de analyse. Hierop komen we terug in §2.5. 

In de tweede plaats ga ik er van uit dat de sociale werkelijkheid inderdaad niet 
gedetermineerd wordt door universele wetten. Het is overigens onwaarschijnlijk dat 
King et al. (1994) daar van uitgaan gezien hun probabilistische opvatting van de socia-
le werkelijkheid en hun claim van fundamentele onzekerheid van kennis over die wer-
kelijkheid (King et al. 1994: 8-9, 59). Ik onderschrijf dat sociaal-wetenschappelijke 
kennis altijd lokaal en gesitueerd is, in die zin dat het altijd afhangt van de onderzoe-
ker(s) die haar produceren, de methoden die zij gebruiken en de context waarin ze ge-
produceerd wordt. Maar ik neem aan dat menselijk gedrag wel degelijk patronen ver-
toont. Deze patronen zijn kenbaar, alhoewel die kennis nooit volledig en altijd met 
onzekerheid omgeven zal zijn. Kennis over die patronen zal in veel gevallen de lokale 
context waarbinnen ze geproduceerd is overstijgen (hetgeen niet wil zeggen dat ze 
universeel is). De economie en de (sociale) psychologie zijn disciplines die met enig 
succes dergelijke meer of minder universele patronen blootleggen.21 Om inzicht in de 
genoemde patronen te krijgen gebruik ik een kwalitatieve variabelen analyse, waarbij 
ik ten diepste causale relaties tussen concepten onderzoek. Overigens is het ook zonder 
de aanname dat er in de sociale werkelijkheid patronen te ontdekken zijn die het parti-
culiere overstijgen nuttig om het denken te structureren middels kwalitatieve variabe-
len analyse. In veel interpretatief-constructivistisch onderzoek dat claimt puur be-
schrijvend te zijn, worden op enig niveau van abstractie impliciet toch causale verban-
den gelegd. Het lijkt mij beter om dergelijke verbanden te allen tijden expliciet te ma-
ken.  

Door het aanwenden van vergelijkende methoden is het mogelijk om het particu-
laristische van het meer algemene te onderscheiden. De wijze waarop de vergelijking 
wordt toegepast hangt mede af van de gekozen eenheid van analyse. We maken dit 
concreet met een aantal voorbeelden. Is de afhankelijke variabele kennisproductie over 
de economische aspecten van immigratie en zijn de verschillende landen van de EU de 
analyse-eenheden dan moet het vergelijkende onderzoek dus uitwijzen wat landspeci-
fiek is en wat algemene patronen zijn in die kennisproductie. Men zou als afhankelijke 
variabele ook de productie van wetenschappelijk kennis ten behoeve van beleid in 
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meer algemene zin kunnen nemen. In dat geval zou men bijvoorbeeld verschillende 
wetenschapsgebieden als onderzoekseenheden kunnen nemen. De vergelijking zou dan 
kunnen gaan tussen de productie van (omstreden) beleidsgerelateerde kennis over het 
in stand houden van de visstand in de Nederlandse wateren (mariene biologie) versus 
kennis over de economische effecten van migratie voor Nederland (migratie-
economie). In dit proefschrift zijn de zogenaamde ‘kerndocumenten’ de eenheden van 
onderzoek en worden particularistische en meer universele patronen onderscheiden 
door hun totstandkoming onderling te vergelijken, met name tussen de verschillende 
deelperioden. De reden is praktisch: de in dit proefschrift behandelde casus is dermate 
omvangrijk dat met het bestuderen ervan de beschikbare onderzoekstijd volledig ver-
bruikt was. Overigens worden er incidenteel wel externe vergelijkingen gemaakt – 
bijvoorbeeld met de productie van kennis over criminaliteit onder immigranten. Daar-
naast is ook Hoofdstuk 3 betreffende de internationale migratie-economische literatuur 
op te vatten als een internationaal referentiekader voor de productie van migratie-
economische literatuur in Nederland. 

Resumerend komt de methode van kwalitatieve variabelen analyse op het vol-
gende neer. De eerste stap is het selecteren van de onderzoekseenheid, de te bestude-
ren cases en de (on)afhankelijke variabelen. Vervolgens wordt de variatie – naar aard 
en omvang – van elke variabele met uiteenlopende kwalitatieve en kwantitatieve me-
thoden onderzocht en worden de resultaten gepresenteerd in een narratief. Dan wordt 
een betoog opgebouwd waarin de variatie in de afhankelijke variabele wordt verklaard 
uit de variatie in de onafhankelijke variabele(n). ‘Rivaliserende hypotheses’ worden in 
dit betoog geëlimineerd. In dit betoog wordt tevens ingegaan op verschijnselen als te-
rugkoppeling (endogeniteit), de onderlinge samenhang van de ‘onafhankelijke’ varia-
belen (multicollineariteit) en vertekenening door weggelaten variabelen (omitted vari-
able bias). 

De hier geschetste opzet zou de suggestie kunnen wekken dat het onderzoek 
voornamelijk deductief van aard is. Dat is echter niet het geval. Eerder is er bij de uit-
voering sprake geweest van een iteratief proces van explanation-building, waarbij in-
ductieve en deductieve stappen elkaar hebben afgewisseld (Grin & Van de Graaf 1996; 
Yin 1994). Een belangrijke initiële stap was het afleiden van een aantal onafhankelijke 
variabelen aan de hand van de bestaande literatuur over het Nederlandse minderhe-
denonderzoek hetgeen in de volgende paragraaf wordt gedaan.  

2.3 Het metaonderzoek naar het minderhedenonderzoek 

2.3.1 Schets van het metaonderzoek 
Het doel van deze en de volgende paragraaf is het ontwikkelen van een heuristisch 
model waarmee de variatie in kennisproductie verklaard kan worden. Dit model is ge-
geven in Figuur 2.2 en wordt in §2.4 nader toegelicht. Het model bestaat uit negen on-
afhankelijke variabelen en de afhankelijke variabele kennisproductie. Deze variabelen 
worden (in)direct afgeleid uit de bestaande literatuur over kennisproductie. Daarmee is 
deelvraag 1 beantwoord.  

Er bestaat geen metaliteratuur over de productie van wetenschappelijk kennis be-
treffende de economische effecten van immigratie naar Nederland; feitelijk is dit 
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proefschrift de eerste poging om het Nederlandse migratie-economische onderzoek op 
systematische wijze te beschrijven en te verklaren uit een veelheid van onafhankelijke 
variabelen. Er bestaat echter wel een tamelijk uitgebreide literatuur over de wijze 
waarop in Nederland onderzoek is gedaan naar immigratie en integratie in meer alge-
mene zin (onder andere Köbben 1980; Entzinger 1981; Van Amersfoort 1983; Boven-
kerk 1984; Penninx 1988b; Kloosterman et al. 1997; Rath 1991; Biegel & Smit 1991; 
Penninx 1992; Lucassen & Köbben 1992; Rath 2001; Scholten & Timmermans 2004; 
Penninx et al. 2005; Timmermans & Scholten 2006; Scholten 2007). Deze metalitera-
tuur over het minderhedenonderzoek22 – kortweg metaliteratuur – vormt het vertrek-
punt van de afleiding van de onafhankelijke variabelen.  

Wat in zijn algemeenheid opvalt aan de metaliteratuur is de betrokkenheid van 
veel auteurs bij het minderhedenonderzoek zelf. Auteurs als Köbben, Van Amersfoort, 
Penninx, Van Praag, Rath en Bovenkerk zijn zelf minderhedenonderzoekers. Penninx 
hield zich daarnaast ook bezig met het minderhedenbeleid. Lange tijd werd het meta-
onderzoek dus vooral gedaan door ‘reflexieve participanten’. Met het werk van be-
leidswetenschappers als Scholten en Timmermans (Scholten 2007; Timmermans & 
Scholten 2006; Scholten & Timmermans 2004) lijkt het metaonderzoek zich tot een 
meer onafhankelijk studieveld te ontwikkelen. Opmerkelijk is tenslotte dat de overheid 
als opdrachtgever en/of financier was betrokken bij een aantal van de metaonderzoe-
ken (Biegel & Smit 1991; Penninx 1988b; Lucassen & Köbben 1992). 

In de volgende subparagrafen wordt de metaliteratuur over het Nederlandse min-
derhedenonderzoek geanalyseerd. Daarbij worden en passant twee van de negen onaf-
hankelijke variabelen dusdanig uitgebreid beschreven dat ze direct geoperationaliseerd 
zijn. Het gaat om de variabelen minderhedenonderzoek en science-policy nexus. 
Wat vooral uit de metaliteratuur naar voren komt is de sterke verwevenheid van het 
minderhedenonderzoek en het minderhedenbeleid. In de samenhang tussen weten-
schap en beleid onderscheiden we twee aspecten. In de eerste plaats de meer structure-
le aspecten van het raakvlak tussen minderhedenonderzoek en -beleid (§2.3.2-§2.3.4). 
Het gaat dan om zaken als de financiering en programmering van onderzoek door de 
overheid. Door deze bespreking wordt de variabele science-policy nexus geoperatio-
naliseerd.23 Daarnaast kijken we ook naar de inhoudelijke interactie tussen minderhe-
denonderzoek en -beleid (§2.3.5). Het gaat dan vooral om de vraag in hoeverre de bin-
nen het minderhedenonderzoek heersende probleemdefinities, onderzoeksmethoden en 
normatieve opvattingen de kennisproductie kunnen hebben beïnvloed. Dit levert dan 
meteen de operationalisering van de variabele minderhedenonderzoek, waarbij het 
minderhedenonderzoek dus wordt begrepen in zijn hoedanigheid als bestaande kennis-
voorraad. In §2.8.2 wordt de operationalisering van deze twee variabelen kort samen-
gevat.  

De metaliteratuur wordt in dit proefschrift dus op verschillende manieren ge-
bruikt: voor het afleiden van een negental onafhankelijke variabelen en het en passant 
operationaliseren van twee van deze variabelen. Daarnaast wordt de metaliteratuur in 
Hoofdstuk 5 aangewend om bepaalde aspecten van het migratiebeleid te verduidelij-
ken. De metaliteratuur vervult in het proefschrift dus een methodologische, een theore-
tische en een empirische functie. Een nadeel van de hier geschetste aanpak is dat theo-
rie, methodologie en empirie niet ‘netjes’ gescheiden zijn. Dat woog wat mij betreft 
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niet op tegen het voordeel dat deze aanpak inzicht geeft in de iteratieve wijze waarop 
dit proefschrift tot stand is gekomen en dat een aantal verhalen hierdoor op een ‘na-
tuurlijkere wijze’ verteld konden worden.  

2.3.2 Relatie wetenschap/beleid: partijen betrokken bij het minderhedenonder-
zoek 

In deze paragraaf bezien we welke partijen betrokken zijn bij het minderhedenonder-
zoek. De belangrijkste spelers zijn zonder twijfel de overheid en de wetenschap. Lange 
tijd speelde het minderhedenonderzoek zich vooral af op het raakvlak tussen politiek 
en wetenschap. Om de vrij innige relatie tussen wetenschap en beleid te begrijpen, 
werpen we eerst een korte blik op de Nederlandse traditie van beleidsgericht onder-
zoek die haar wortels heeft in de verzuiling (Van Amersfoort 1983). Kenmerkend voor 
de verzuilde staat – aldus Van Amersfoort – is het ‘technocratisch compromis’; daar 
waar tussen verschillende levensbeschouwelijke visies in principe geen compromis 
mogelijk is, wordt de feitelijke invulling van het beleid overgelaten aan experts:  

“De kenmerkende structurele eigenschap van het Nederlandse sociaal-
wetenschappelijk onderzoek, zeker zover dit beleidsgericht was, werd gevormd 
door de uitgangspunten van de verzuilde staat. Deze staat berustte voor zijn func-
tioneren in hoge mate op het technocratisch compromis, dat levensbeschouwelijk 
neutraal voor allen aanvaardbaar was. De politici in een politiek systeem waarin 
partijen gebaseerd op religie, taal, ras of welk onuitwisselbaar attribuut ook, de 
hoofdrol spelen, staan voor een bijzondere opgave. Op het punt van het politieke 
principe is in een dergelijke systeem immers geen compromis mogelijk. Toch is 
dit voor het functioneren van de staat nodig. De taak van de politici bestaat der-
halve uit het opbouwen van structuren waarin het levensbeschouwelijk compro-
mis is vastgelegd, zodat de feitelijke beleidsinvulling aan deskundigen kan wor-
den overgelaten. Deze deskundigen hebben dan tot taak voor de praktische be-
leidsproblemen een technocratisch compromis te bereiken dat zoveel mogelijk als 
objectieve, technische oplossing wordt gepresenteerd. Het grote gezag dat het 
Centraal Planbureau in de naoorlogse jaren werd toegekend, moet dunkt mij in dit 
licht worden gezien” (Van Amersfoort 1983: 132). 

Met andere woorden: de ‘voormannen’ van de verschillende zuilen creëren een meta-
probleemdefinitie waar elke zuil zich in kan vinden en waarbinnen experts – relatief 
vrij van zuilspecifieke belemmeringen en gevoeligheden – concrete beleidsoplossingen 
kunnen ontwikkelen. Ook door Hoppe (1987) en Rath (1991) wordt het technocratisch 
compromis aangewezen als een belangrijke factor in de ontwikkeling van het minder-
hedenonderzoek en de relatie daarvan met het beleid. 

We zullen nu een overzicht geven van de belangrijkste bij het minderhedenon-
derzoek betrokken actoren, zowel binnen de wetenschap en de overheid als daarbuiten. 
Uit de aard der zaak bevat dit overzicht erg veel afkortingen waarvoor wetenschappers 
en beleidsmakers kennelijk een voorliefde delen. Ik kan de lezer echter geruststellen: 
in de rest van het proefschrift komen dergelijke opsommingen niet voor. Voorin het 
proefschrift is een lijst met afkortingen opgenomen. 

Wat betreft de overheid valt op dat bepaalde ministeries een centrale rol speelden 
in het minderhedenonderzoek. Het is wellicht verhelderend deze even kort te noemen. 
In de periode 1965-1975 was het Ministerie van Sociale Zaken24 (SZ) een factor van 
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betekenis omdat dit departement geïnteresseerd was in de (economische) effecten van 
gastarbeid. Justitie was gedurende de gehele onderzoeksperiode verantwoordelijk voor 
het vluchtelingenbeleid (zie ook Hoofdstuk 5 & 6).  

Centrale spelers waren verder de ministeries die zich bezighielden met maat-
schappelijk werk en welzijn omdat die vanuit hun taakstelling geconfronteerd werden 
met het welzijn van immigranten. De eerste daarvan is het Ministerie van Maatschap-
pelijk Werk (MW) dat zich vanaf haar oprichting in 1952 bezighield met de opvang 
van Repatrianten uit voormalig Nederlands-Indië en later ook met het welzijn van 
gastarbeiders uit het Middellandse Zeegebied. Ongelukkigerwijs veranderen de naam 
en portefeuille van de betrokken ministeries een aantal keren, wat een en ander een 
beetje onoverzichtelijk maakt. Maatschappelijk Werk ging in 1965 op in Cultuur, Re-
creatie en Maatschappelijke Werk (CRM). CRM maakte op zijn beurt in 1982 plaats 
voor Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) dat in 1994 tenslotte opging in 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zoals we dadelijk zullen zien speelde 
CRM als oprichter van de Adviescommissie Onderzoek Culturele Minderheden 
(ACOM) een cruciale rol in de programmering van het minderhedenonderzoek 
(§2.3.4).  

Heel belangrijk was ook het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) dat vanaf 
1979 verantwoordelijk was voor het minderhedenbeleid. De keuze voor BiZa werd 
met name ingegeven omdat men het minderhedenbeleid wilde decentraliseren en BiZa 
de beste relaties met de gemeenten had. Twintig jaar lang was er een vrij overzichtelij-
ke situatie die eindigde in 1998 met de aanstelling van een minister voor Grote Steden- 
en Integratiebeleid, in 2002 opgevolgd door een minister voor Vreemdelingenzaken en 
Integratie (V&I). 

Wat betreft de wetenschap zien we een baaierd aan betrokken actoren die opere-
ren op het raakvlak van wetenschap en beleid: onderzoeksinstituten en denktanks met 
een wettelijke taakstelling, universitaire onderzoekers en onderzoeksinstituten, free-
lancers en commerciële onderzoeksbureaus. Het begrip ‘wetenschap’ moet dan ook 
ruim worden opgevat. Heel belangrijk was de WRR die in 1979 en opnieuw in 1989 
een invloedrijk rapport uitbracht (zie §5.5.2 respectievelijk §5.6.3). Met name in de 
jaren tachtig was de eerder genoemde ACOM met haar programmeringadviezen agen-
dazettend voor het minderhedenonderzoek. Vanaf die tijd mengen ook commerciële 
onderzoeksbureaus en freelancers zich in de groeiende onderzoeksmarkt.  

Een aantal instituten speelde een cruciale rol als dataleverancier, in de eerste 
plaats uiteraard het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Omdat het CBS het be-
leid onvoldoende van gegevens kon voorzien ging het Instituut voor Sociologisch-
Economisch Onderzoek (ISEO) zich vanaf de tweede helft van de jaren tachtig toeleg-
gen op de productie van (kwantitatieve) data, wat later gevolgd door het Sociaal-
cultureel Planbureau (SCP). De rol van deze dataleveranciers zal in Hoofdstuk 4 wor-
den toegelicht.  

Tenslotte ondergaat het minderhedenonderzoek vanaf de jaren negentig een pro-
ces van institutionalisering. Binnen de Universiteit van Utrecht wordt eind jaren tach-
tig de onderzoeksgroep Studies van de Multi-etnische Samenleving (SMES) gestart. 
Het SMES was echter een kort leven beschoren en werd opgevolgd door het European 
Research Centre on Migration and Ethnic Relations (ERCOMER). Aan de Universiteit 
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van Amsterdam zien we een vergelijkbaar patroon en wordt het Centrum voor Etni-
sche Studies begin jaren negentig vervangen door het Instituut voor Migratie- en Etni-
sche Studies (IMES). Aan de Radboud Universiteit wordt medio jaren negentig ten-
slotte het Centrum voor Migratie Recht (CMR) opgericht.  

Florence & Martiniello (2005) wijzen er in het kader van hun onderzoek naar de 
Belgische tegenhanger van het Nederlandse minderhedenonderzoek op dat naast we-
tenschap en beleid ook third parties in de analyse moeten worden betrokken. In de 
Nederlandse context zijn verschillende ‘derde partijen’ relevant. In de eerste plaats zijn 
dat de minderheden en hun organisaties die op verschillende manieren invloed hadden 
(vergelijk Köbben 1980). Zo had de Landelijke Advies- en Overlegstructuur Minder-
hedenbeleid (LAO) een niet onbelangrijke rol in de onderzoeksprogrammering van de 
ACOM (Penninx 1988b: 26, 45). Verder waren veel minderhedenonderzoekers sterk 
betrokken bij de groepen die zij onderzochten en wierpen zich dikwijls op als zaak-
waarnemers of voelden zich andersom door de minderhedenorganisaties onder druk 
gezet (Köbben 1980). In de tweede plaats kunnen ook de media als partij in de scien-
ce-policy nexus worden aangemerkt, zoals blijkt uit de hierna besproken analyse van 
het minderhedendiscours door Prins (1997; 2002). Opmerkelijk is de positie van de 
tijdschriften van de wetenschappelijke bureaus van de politieke partijen die zich tussen 
media, politiek en wetenschap in bevinden. In de derde plaats moeten ook de sociale 
partners – en met name de SER – in de analyse worden betrokken omdat ze een rol 
spelen in arbeidsmigratie en op immigranten gericht arbeidsmarktbeleid. 

2.3.3 Relatie wetenschap/beleid: financiering & opdrachtverstrekking 
De belangrijke rol van de overheid in het minderhedenonderzoek blijkt uit de mate 
waarin ze betrokken is bij de financiering ervan. Tot de jaren tachtig was de overheid – 
en dan met name het Ministerie van Maatschappelijk Werk en haar latere opvolger 
CRM – de “grote financier van het migratieonderzoek. … Op geen enkel ander terrein 
is de belangstelling zo sterk gemonopoliseerd door de overheid” (Van Amersfoort 
1983: 130-131). Die dominantie van Maatschappelijk Werk en CRM gold van meet af 
aan (zie Tabel 2.1, periode 1955-1966), al moet gezegd worden dat de omvang van het 
minderhedenonderzoek toen nog zeer gering was, want integratie werd aanvankelijk 
nauwelijks geproblematiseerd zodat de overheid weinig geneigd was om geld aan het 
vraagstuk te spenderen.25  

Tegenover de grote overheidsbemoeienis staat een geringe belangstelling vanuit 
de academische wereld. Van Amersfoort wijst er op dat het migratieonderzoek in de 
naoorlogse periode tot begin jaren tachtig verwaarloosd werd door de Nederlandse 
universiteiten. Door profileringsdrift ontstonden talloze nieuwe sociaal-
wetenschappelijke disciplines, waarvan de namen soms “in geen enkele andere taal te 
vertalen” waren (Van Amersfoort 1983: 133). De verschillen tussen die disciplines 
hadden niet zozeer van doen met wetenschap, maar vooral met “legitimeringsideolo-
gieën van bureaucratische onderverdelingen (subfaculteiten, vakgroepen e.d.)” (Van 
Amersfoort 1983: 133). Het bij uitstek multidisciplinaire migratieonderzoek was niet 
eenvoudig bij een discipline onder te brengen. Dit alles leidde tot een grote afhanke-
lijkheid van (overheids)financiering en een gering aantal onafhankelijke onderzoeken: 
“Voor zover mij bekend zijn er maar twee grotere publicaties, die zonder enige finan-
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ciering tot stand kwamen: de dissertaties van Heijke26 en die van mijzelf” (Van 
Amersfoort 1983: 139). De dominante rol van de overheid als financier leidde in com-
binatie met het ‘technocratisch compromis’ tot verbrokkeld onderzoek van matige 
kwaliteit en met een gering theoretisch rendement (Van Amersfoort 1983; Rath 1991). 

Opmerkelijk is dat ook de komst van de gastarbeiders – die uit de aard der zaak 
geschiedde uit economische motieven – niet leidde tot een vermindering van “de een-
zijdige oriëntatie op het maatschappelijk werk”: 

“Deze migratie opgeroepen door de hoogconjunctuur in West-Europa verschilde 
van de vorige migratiebewegingen in zoverre dat er sprake was van een duidelijk 
belang van de Nederlandse samenleving bij deze immigratie. … Er was dan ook 
voor het eerst belangstelling voor de immigratie buiten de maatschappelijk werk 
sector. Al in 1972 rekende het Planbureau uit wat deze migratie nu eigenlijk op-
brengt en kost” (Van Amersfoort 1983: 138). 

Er was dus wel (een beperkte) belangstelling van buiten de “maatschappelijk werk 
sector”, aldus Van Amersfoort, maar veel veranderde er niet. Weliswaar was er in de 
jaren zeventig een toename in het aantal publicaties over buitenlandse werknemers en 
maakten deze publicaties bijvoorbeeld een substantieel deel uit van de bibliografie van 
het WRR rapport Etnische minderheden uit (1979), maar, zo vraagt Van Amersfoort 
retorisch: “Leidde de toegenomen belangstelling nu ook tot een minder eenzijdige ori-
entatie op het maatschappelijk werk? Gelet op de financieringsbronnen kan men dit 
nauwelijks zeggen” (Van Amersfoort 1983: 139). Toch valt hier wel wat op af te din-
gen. Uit Tabel 2.1 kan men aflezen dat in de periode 1967-1975 de rol van het Minis-
terie van CRM en haar voorloper MW minder groot was dan in de periode ervoor en 
erna terwijl de ministeries van SZ en EZ (mede)financier waren bij relatief veel onder-
zoeken. 

Tabel 2.1 Financiering van onderzoek naar immigratie en integratie, 1955-1981 

Penninx (1988b; 1992) bevestigt het door Van Amersfoort geschetste beeld op 
hoofdlijnen: in de periode 1955-1980 is de rijksoverheid en dan met name het Ministe-
rie van Maatschappelijk Werk en diens opvolger CRM met voorsprong de grootste 
financier, met name omdat ze vrijwel alle dure en omvangrijke projecten financiert 

1955-1966 1967-1975 1976-1981
CRM/MW 7 3 22
CRM met SZ, EZ 0 2a 0
SZ, EZ, sociale partners, bedrijfsleven 0 5b 2c

Overige ministeries 1d 0 4e

Overig 4 8 10
Totaal 12 18 38
a) met SZ (1), met SZ en EZ (1)

c) CNV (1), SZ met VM (1)
d) O&W
e) VRO, O&W, OS, AZ
Bron: Eigen berekening op basis van (Penninx 1988: 59-64).

Periode

b) SZ (1), EZ & Raad voor de arbeidsmarkt (1), Regionale Raad voor de arbeidsmarkt NH (1), Stichting 
onderzoek arbeidssituatie Rijnmond (1),  NEH, Rijksuniversiteit Leiden (1)

(Mede)financiers
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(Penninx 1988b: 10). In de eerste helft van de jaren tachtig blijft de centrale overheid 
een grote financier (van 51% in 1981 tot 41% in 1985). Tegelijkertijd groeit het belang 
van de gemeentelijke overheden in de financiering (van 6% tot 22%), hetgeen deels 
verklaard kan worden uit de decentralisering van het minderhedenbeleid. Verder 
neemt ook particuliere financiering toe (van 20% tot 29%) en gaat ZWO (Zuiver-
Wetenschappelijk Onderzoek, de voorloper van NWO) een bescheiden rol spelen (van 
1% tot 6%) (Penninx 1988b: 13). Vanaf de jaren negentig zien we een duidelijk trend-
breuk. De overheid gaat het minderhedenonderzoek in steeds mindere mate direct fi-
nancieren. Door het eerder genoemde proces van institutionalisering van het minder-
hedenonderzoek verlegden de geldstromen zich. Er ontstond geleidelijk een geheel 
andere financieringssystematiek waarin nieuwe financiers als de NWO en de stimule-
ringsfondsen van de Europese Unie een steeds belangrijkere rol voor zichzelf opeisten 

2.3.4 Relatie wetenschap/beleid: aansturing en programmering van onderzoek 
In de periode tot medio jaren zeventig was het minderhedenonderzoek heel beperkt in 
omvang en had het een tamelijk ad hoc karakter. Van een gestructureerde aanpak of 
systematische aansturing door de betrokken ministeries was evenmin sprake. Dat ver-
anderde fundamenteel toen CRM in 1978 overging tot de oprichting van de ACOM 
(Adviescommissie Onderzoek Culturele Minderheden) dat belast was met de pro-
grammering van het minderhedenonderzoek. Tot begin jaren negentig bracht de 
ACOM jaarlijks een advies uit. Dat advies kwam tot stand in een ‘programmeringcy-
clus’ die vier fasen kende: (i) de ACOM en de minderhedenorganisaties adviseren en 
doen suggesties voor een onderzoeksprogramma voor het komende jaar (ii) een ont-
werpconceptprogramma wordt opgesteld door de Interdepartementale Coördinatie 
Commissie onder voorzitterschap van BiZa (iii) de coördinerend minister legt dit pro-
gramma voor aan de ACOM en de minderhedenorganisaties (iv) de regering stelt het 
programma vast en publiceert het (Penninx 1988b: 25-26).  

Op twee momenten in de programmeringcyclus hadden de minderhedenorganisa-
ties – en vanaf 1984 met name het LAO (Landelijke Advies- en Overlegstructuur 
Minderhedenbeleid) – inspraak in de procedure. Ondanks deze inspraak vonden de 
minderhedenorganisaties dat hun belangen niet ‘vertegenwoordigd’ en ‘behartigd’ wa-
ren in de ACOM en wilden ze graag vertegenwoordigers in de commissie zelf hebben 
(Entzinger 1981: 115). Er werd overwogen om een tripartiete Commissie op te richten 
waarin naast onderzoekers ook de minderhedenorganisaties en de overheid zitting 
zouden hebben, maar dat gebeurde uiteindelijk niet. Sommige minderhedenorganisa-
ties probeerden consequent de onderzoeksprogrammering ook na vaststelling van het 
programma te wijzigen (Penninx 1988b: 27). Met name de Molukkers hadden via hun 
Inspraakorgaan Welzijn Molukkers (IWM) invloed op het onderzoek, bijvoorbeeld 
omdat ze vertegenwoordigers in begeleidingscommissies afdwongen, met als machts-
middel de poortwachterfunctie die de IWM met betrekking tot hun achterban had. 
Volgens Penninx was de invloed van de minderheden verder gering: adviezen om be-
paalde thema’s uit het conceptprogramma niet uit te voeren zijn meerdere malen gege-
ven, maar nooit uitgevoerd (Penninx 1988b: 45-48). Hierbij moet echter de kantteke-
ning worden geplaatst dat de betrokkenheid van de minderhedenorganisaties bij de 
onderzoeksprogrammering een disciplinerende werking kan hebben gehad. 
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De invloed van de ACOM op het beleid was aanvankelijk groot. Het eerste ad-
vies werd vrijwel volledig uitgevoerd en ook de definitie van etnische minderheids-
vorming werd overgenomen. Bij latere adviezen is het beeld gemengd. Enerzijds wor-
den adviezen (uit 1984) over vooroordeel, discriminatie en racisme grotendeels over-
genomen, hetgeen door Penninx verklaard wordt uit politieke consensus en het feit dat 
het beleid op dat terrein nog niet was vastgelegd. Anderzijds wordt advies (uit 1981) 
over de positie van jeugdige allochtonen in onderwijs en arbeidsmarkt vrijwel volledig 
genegeerd, omdat het beleid op dat terrein juist net was vastgelegd en de beleidsma-
kers niet op een heropening van de discussie zaten te wachten. Interessant is dat het 
deel van het advies dat betrekking heeft op de aanbodkant van de arbeidsmarkt wordt 
overgenomen omdat het parallel loopt met beleidsvoornemens uit de Ontwerp-
Minderhedennota (Min. BiZa 1981) terwijl adviezen over de vraagkant van de ar-
beidsmarkt worden genegeerd (Penninx 1988b: 35-36). 

De oorzaak van de aanvankelijk grote invloed van de ACOM is deels gelegen in 
haar ontstaansgeschiedenis. Voor de oprichting van de ACOM zijn verschillende oor-
zaken aan te wijzen. In de eerste plaats moet ze gezien worden in het licht van streven 
van de overheid om te komen tot een structurele programmering van wetenschappelijk 
onderzoek in het algemeen (Scholten 2007: 100). Meer specifiek bestond er bij CRM 
onvrede over het verbrokkelde karakter van het minderhedenonderzoek en het veelal 
ontbreken van wetenschappelijke kwaliteit of beleidsrelevantie (Van Amersfoort 
1983). De oprichting van de ACOM was echter ook politiek gemotiveerd; CRM en de 
minderhedenonderzoekers vonden elkaar in een uiteindelijk succesvolle poging om te 
komen tot een fundamentele wijziging van het migratiebeleid (zie ook §5.4.7). Tot het 
midden van de jaren zeventig was de overtuiging dat immigranten slechts tijdelijk in 
Nederland (behoorden) te zijn en zich niet blijvend zouden (behoren) te vestigen diep 
verankerd in het Nederlandse beleid. Door het negeren van het permanente karakter 
van de immigratie onstonden er steeds meer problemen die op hun beurt ook weer ge-
negeerd werden omdat de immigranten toch weg zouden gaan. Minderhedenonderzoe-
kers van het eerste uur zoals Penninx, Köbben, Van Amersfoort, Entzinger en Boven-
kerk raakten er medio jaren zeventig echter van overtuigd dat veel immigranten zich 
desondanks blijvend zouden vestigen (Van Amersfoort 1983: 148-149; Entzinger 
1975; Penninx & Van Velzen 1976: 19-21; vergelijk Scholten 2007: 101). Binnen 
CRM was men in die periode tot dezelfde conclusie gekomen (Penninx 1979: 151). De 
discrepantie tussen wens en werkelijkheid begon steeds meer te wringen. Penninx 
(1988b: 20-21) verklaart de oprichting van de ACOM – onder verwijzing naar 
(Entzinger 1981) – dan ook mede uit een soort ‘zendingsdrang’ van CRM om andere 
ministeries via onderzoek te overtuigen van het permanente karakter van de immigra-
tie en de noodzaak om te komen tot een coherent beleid voor de door immigratie ont-
stane ‘culturele minderheden’. Door dit gezamenlijk optrekken van CRM en de min-
derhedenonderzoekers had de ACOM goede toegang tot de beleidsmakers bij het Mi-
nisterie van CRM – en vanaf 1979 ook bij BiZa. In de periode rond 1980 lag het pri-
maat voor beleidsontwikkeling dan ook eerder bij de minderhedenonderzoekers dan bij 
de beleidsmakers zelf. Personele factoren speelden daarbij ook een rol: Penninx was in 
die tijd bijvoorbeeld betrokken bij zowel CRM, BiZa, de ACOM en de WRR.27 Schol-
ten (2007) karakteriseert de science-policy nexus in deze periode dan ook als ‘techno-
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cratisch’, een configuratie waarbij het primaat meer bij de wetenschap ligt dan bij het 
beleid en de rol van wetenschap en beleid convergeert. De grote invloed van de 
ACOM (en ook de WRR, zie §5.5.2 & §5.6.3) op het beleid was ook het gevolg van 
twee elkaar versterkende factoren. Ten eerste waren de beleidsmakers doordrongen 
van de noodzaak van nieuw beleid, maar de invulling ervan lag nog open. Ten tweede 
meenden de beleidsmakers van meet af aan dat het beleidsveld gedepolitiseerd diende 
te zijn (zie ook §5.5.6). Dit gaf de minderhedenonderzoekers heel veel ruimte de pro-
bleemdefinitie, beleidsdoelstellingen en conceptuele invulling van het beleid te formu-
leren (Penninx 1988b: 55-57; Penninx 1992: 22-23). 

Binnen de ACOM domineerde één bepaalde visie op de wijze waarop minderhe-
denonderzoek diende te worden uitgevoerd. Toen de ACOM werd opgericht was het 
aantal mensen dat zich met minderhedenonderzoek bezig hield nog heel beperkt en 
bijna alle in het veld werkzame onderzoekers waren in de ACOM opgenomen 
(Scholten 2007: 101). Daaronder bevonden zich mensen uit verschillende disciplines, 
waaronder de econoom Hans Heijke die we in DEEL III een aantal keren zullen tegen-
komen. Desondanks was er een hoofdrol weggelegd voor de sociale wetenschappen en 
dan met name de culturele antropologie.28 Een belangrijke verklaring is dat juist antro-
pologen van meet af aan erg geïnteresseerd waren geweest in de door immigratie ont-
stane bevolkingsgroepen en zeker in het begin getalsmatig goed vertegenwoordigd 
waren onder de minderhedenonderzoekers. De eerste voorzitter van de ACOM was de 
gezaghebbende antropoloog André Köbben. Diens opvolger Frank Bovenkerk was 
eveneens antropoloog evenals verschillende andere (leidende) commissieleden. Dit 
leidde binnen de ACOM tot een voorkeur voor onderzoeksmethoden geïnspireerd op 
antropologisch veldwerk (Scholten 2007: 113). De onderliggende overtuiging was dat 
men ‘andere culturen’ alleen (enigszins) kan begrijpen door er (langdurig) deel van uit 
te maken.29 Om dergelijk onderzoek goed te kunnen doen was (politieke) bevlogen-
heid onontbeerlijk (Scholten 2007: 114). Köbben (1980) sprak van ‘het heilig vuur’ 
dat nodig was om werkelijk door te kunnen dringen in de belevingswereld van de im-
migranten. De voorkeur voor (antropologisch) veldwerk kan dan ook direct in verband 
worden gebracht met een onderzoeksethiek waarin een sterke identificatie met de on-
derzochte minderheidsgroepen centraal stond: 

“This methodological preference was related to a research ethos that required the 
researchers to identify themselves with immigrants, often defined as being the 
‘underdog’. For instance, a researcher’s ethic would have to be to uncover pat-
terns of racism or discrimination as they are in reality, regardless of opposition 
from involved parties or criticism from other researchers. This is manifested 
amongst others in the strong anti-racism and anti-discrimination norm in scientific 
research in this period. In fact, many studies were oriented at uncovering patters 
of racism. A consequence of this focus on anti-racism, however, was that research 
in this domain tended to be ‘fixated’ on cultural differences” (Scholten 2007: 
114). 

De door Scholten genoemde ‘fixatie’ op het culturele is een belangrijke oorzaak van 
de dominantie van één bepaald wetenschappelijk paradigma, het zogenaamde ‘min-
derhedenparadigma’ (zie §2.3.5). 
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Het onderzoeksethos dat de ACOM kenmerkte was ook toonaangevend binnen 
het minderhedenonderzoek als geheel. Veel minderhedenonderzoekers ontpopten zich 
tot ‘zaakwaarnemers’ of ‘zaakgelastigden’ die zich het wel en wee van de onderzochte 
minderheidsgroepen persoonlijk aantrokken (Smeets 1995). Het minderhedenonder-
zoek was “lange tijd een tak van sport voor sociologen en antropologen met een warm 
kloppend hart” die “met een zeker geloof in de maakbaarheid van de samenleving” de 
immigranten wilden emanciperen en verheffen zoals ‘zij’ dat eerder ook met de arbei-
ders hadden gedaan.30 Minderhedenonderzoekers hadden daarom een belangrijke rol te 
vervullen in het bestrijden van racisme en discriminatie die door velen als ‘wezens-
kenmerken’ van de Nederlandse samenleving werden gezien (zie bijvoorbeeld: His-
schemöller 1988) en het verwezenlijken van een multiculturele samenleving, waarin 
de minderheden tot hun recht zouden komen: 

“Als je het over onafhankelijk onderzoek hebt: men geloofde toen heilig dat het 
onderzoek in dienst moest staan van de positieverbetering van de minderheden. 
En positieverbetering hangt natuurlijk samen met identificatie met de doelgroep. 
En men had heel sterk cultuurrelativistische uitgangspunten. Multiculturalisme 
was per definitie goed”.31  

Zo werd het minderhedenonderzoek gekenmerkt door een sterke identificatie met de 
onderzochte minderheidsgroepen en hun emancipatiestreven, een preoccupatie met 
racisme en discriminatie en een grote politieke bevlogenheid aangaande het ideaal van 
de multiculturele samenleving. 

Er was veel contemporaine kritiek op de ACOM en haar programmering. In 
weerwil van het hierboven geschetste beeld meenden sommigen dat de ACOM de be-
langen van de minderheden juist te weinig vertegenwoordigde. In deze kringen “werd 
de ACOM als een ‘witte’ adviesclub bezien die belangen gemeen had met beleidsma-
kers” (Penninx 1988b: 37). Een aantal minderhedenorganisaties en –onderzoekers 
richtte uit onvrede met de ‘witte’ ACOM en het vermeende gebrek aan ‘etnische des-
kundigheid’ de Stichting Studia Interetnica op (Penninx 1988b: 37-39), die overigens 
overheidssubsidie ontving en derhalve ook niet geheel onafhankelijk was van het be-
leid. Volgens anderen had de programmering door de ACOM een “reductie van de 
probleemdefinitie” tot gevolg en leidde het tot het buitensluiten van allerlei onderwer-
pen die “niet [beleids]relevant, of bedreigend geacht [werden] door de opdrachtgever” 
(Nelissen & Tromp 1990: 321).32 Niet zelden stuurde het opdrachtgevende departe-
ment er op aan dat de resultaten staand of voorgenomen beleid zouden staven of legi-
timeren. Daarbij trad overigens zelfselectie op onder contractonderzoekers in die zin 
dat dergelijk ‘voorgekookte’ onderzoeksopdrachten meestal bij commerciële bureaus 
terecht kwamen en minder vaak bij universitaire contractonderzoekers (Nelissen & 
Tromp 1990: 321-323). In bepaalde kringen “van onderzoekers werd de ACOM gezien 
als een eenzijdig samengestelde groep van adviseurs, die als poortwachters tot de der-
de geldstroom fungeerde en geen of onvoldoende aandacht schonk aan bepaalde on-
derwerpen of disciplines” (Penninx 1988b: 37). 

Opmerkelijk is de kritische houding die ZWO aanneemt tegenover de ACOM. 
ZWO en de ACOM hebben vanwege een “verschil in disciplinaire vertegenwoordi-
ging” een zeer moeizame relatie. Verder dan het uitwisselen van basisgegevens komt 
het eigenlijk niet. Interessant is dat ZWO de complementaire rol die de overheid – in 
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casu het Ministerie van OCW – haar in deze toedicht niet zoals te verwachten interpre-
teert als ‘fundamenteel’ versus ‘beleidsgericht’, maar daarentegen datgene als com-
plementair ziet wat “door de derde geldstroom, met name de rijksoverheid, ‘verwaar-
loosd’ wordt” (Penninx 1988b: 40-41). “De overheid legt de taak van fundamenteel, 
lange-termijn- en theorie-gericht onderzoek bij ZWO. ZWO zelf ziet zijn taak vooral 
in het stimuleren van onderzoek op die terreinen en wetenschappelijke disciplines die 
de overheid laat liggen” (Penninx 1988b: 53). ZWO duidt deze verwaarloosde gebie-
den aan in termen van disciplines: culturele antropologie, taalwetenschap, rechtswe-
tenschap, economie, demografie en sociale psychologie. ZWO (mede)financiert tussen 
1982 en 1987 dertig projecten in elk van deze disciplines, met één uitzondering: “Eco-
nomisch onderzoek is de grote afwezige” (Penninx 1988b: 41). 

Begin jaren negentig laat het Ministerie van Binnenlandse Zaken een onderzoek 
doen naar het minderhedenonderzoek (Penninx 1992). Een van de drie onderzoeksvra-
gen in de opdrachtbrief van de directeur Coördinatie Minderhedenbeleid Fernandes 
Mendes luidt: “treden er blinde vlekken in het onderzoeksbeleid op: komen alle velden 
op evenwichtige wijze aan bod; worden de verschillende wetenschappelijke disciplines 
proportioneel ingezet; wat te zeggen van de stelling dat ‘alles’ al (meer dan eens) aan 
een onderzoek is onderworpen geweest?” (Penninx 1992: Bijlage I). Penninx meent 
dat de grote hoeveelheid onderzoeksmateriaal een secundaire analyse van bestaande 
resultaten vaak zinvoller maakt dan het entameren van nieuw onderzoek: 

 “In dit licht kan ook de vraag naar ‘witte vlekken’ in het onderzoek beantwoord 
worden. Natuurlijk is het altijd mogelijk onderwerpen en specialisaties te vinden 
waarover nog geen of weinig onderzoek verricht is. Gezien de sterke ontwikkeling 
van het universitair onderzoek gedurende de laatste jaren lijkt het me echter steeds 
minder noodzakelijk, dat de overheid vanuit haar beleidsverantwoordelijkheid 
zich geroepen voelt deze witte vlekken via haar programmering op te vullen. Ten-
zij er, na het verkennen en analyseren van de bestaande literatuur, vanuit beleids-
vragen een dringende noodzaak daartoe bestaat” (Penninx 1992: 27). 

Penninx laat het daarbij en geeft geen systematische inventarisatie van de mate waarin 
verschillende velden zijn onderzocht of van de mate waarin de verschillende weten-
schappelijke disciplines zijn vertegenwoordigd bij het minderhedenonderzoek. Dat is 
opmerkelijk omdat Penninx (1988b) zelf constateert dat (ook) ZWO geen economisch 
onderzoek initieerde, dat de relatie tussen ACOM en ZWO werd vertroebeld door 
‘verschil in disciplinaire vertegenwoordiging’ en tenslotte dat er van meerdere kanten 
kritiek kwam op de eenzijdige samenstelling van de ACOM.33 

In 1992 werd de ACOM opgeheven en daarmee nam de invloed van de overheid 
op de programmering van het minderhedenonderzoek sterk af. Wel was er in de jaren 
negentig nog enige tijd de Tijdelijke Wetenschappelijke Commissie Minderhedenbe-
leid (TWCM), maar die had niet zo’n centrale rol in de programmering als de ACOM 
in de jaren tachtig had. Interessant detail is dat de TWCM in de jaren negentig wel op-
dracht gaf tot onderzoek naar de betrokkenheid van immigranten in de informele eco-
nomie (Rath & Kloosterman 1997). De opheffing van de ACOM moet gezien worden 
in het licht van een aantal grotere ontwikkelingen. In de eerste plaats was er een meer 
algemene herbezinning op de rol van adviesorganen (Commissie-De Jong 1993: 2). 
Daarnaast was ook de institutionalisering van het minderhedenonderzoek een factor 
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van betekenis, niet in de laatste plaats omdat zoals eerder gezegd de geldstromen zich 
verlegden. Met de oprichting van onderzoeksinstituten zoals het IMES, ERCOMER en 
CMR werd de programmering van onderzoek gedecentraliseerd en kwam ze meer in 
handen van wetenschappers. Institutionalisering betekende zo ook internationalisering, 
omdat de onderzoeksagenda meer en meer bepaald werd door ontwikkelingen in de 
internationale literatuur.  

2.3.5 Interactie wetenschap/beleid: probleemperceptie & coproductie 
Wat zijn nu de gevolgen geweest van de dominante rol van de overheid bij de finan-
ciering en programmering van het minderhedenonderzoek? Van Amersfoort stelt dat 
de overheidsbemoeienis ertoe leidde dat niet de onderzoekers, maar de beleidsmakers 
in belangrijke mate de probleemstellingen formuleerden. In de jaren vijftig en zestig 
was de overheid in alle gevallen het Ministerie van Maatschappelijk Werk (later CRM) 
en daarmee werd volgens Van Amersfoort reeds in de beginperiode “een traditie ge-
vestigd die nog steeds van invloed is: bemoeienis met immigranten valt in de zachte 
sector” (Van Amersfoort 1983: 136-137). Mede hierdoor werd één bepaalde pro-
bleemdefinitie dominant in het minderhedenonderzoek: 

“In een verzorgingsstaat als Nederland bemoeit de overheid zich met van alles, 
derhalve ook met immigranten. Het voeren van een immigratiebeleid was echter 
om politiek-ideologische redenen niet mogelijk. Het taboe dat in Nederland in de 
eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog op immigratie rustte is nog wel begrijpe-
lijk, omdat de eigen bevolking in dezelfde periode juist aangespoord werd om te 
emigreren. Waarom deze ideologie later echter niet werd herzien is niet duidelijk. 
… Zover er dan toch beleid ten aanzien van immigranten gevoerd werd, had dit 
niet migratie maar maatschappelijk werk als invalshoek. Dit is eigenlijk nog 
steeds zo. Beleid ten aanzien van immigranten is in Nederland pas mogelijk als de 
immigranten eerst als mensen in een achterstandsituatie geëtiketteerd worden. In 
de ontwerp minderhedennota van het Ministerie van Binnenlandse Zaken … vin-
den wij deze houding opnieuw verwoord. Zo is op pagina 33 te lezen: ‘Nederland 
heeft de gevolgen van de immigratie van minderheidsgroeperingen als Surina-
mers, Antilianen en mediterrane buitenlanders onderschat’. Een dergelijke zin 
suggereert dat deze immigranten als minderheid geïmmigreerd zijn. Maar dat is 
uiteraard onzin. Uit deze immigrantenpopulaties kunnen zich minderheidsgroepe-
ringen in Nederland ontwikkelen, maar zij zijn dat niet op het moment dat zij bin-
nenkomen. Het is blijkbaar noodzakelijk de immigranten als een achterstands-
groep te definiëren alvorens beleid kan worden gevoerd” (Van Amersfoort 1983: 
145-146). 

Ondanks het feit “dat de Nederlandse overheid en dan in het bijzonder het Ministerie 
van C.R.M. de belangrijkste financier is geweest van het migratie onderzoek”, meent 
Van Amersfoort dat de overheidsinvloed beperkt bleef: “Hoewel er een zekere invloed 
uitging van het departement in die zin dat het onderzoek zich richtte op groepen die als 
maatschappelijk problematisch werden ervaren, was de verdere greep van het depar-
tement op het onderzoek gering” (Van Amersfoort 1983: 140).  

Hierbij zijn echter enkele kanttekeningen op hun plaats. De directe inhoudelijke 
bemoeienis van CRM met het onderzoek mag dan misschien gering zijn geweest, het 
bepalen van de probleemperceptie – zoals Van Amersfoort stelt – is een zeer funda-
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mentele beïnvloeding van de kennisproductie. De dominante positie van de overheid in 
de financiering verhoogde (met name bij de commerciële bureaus) bovendien de kans 
dat de belangen van opdrachtgever én opdrachtnemer mee gingen spelen in het onder-
zoek, ten koste van de wetenschappelijkheid (Penninx 1988b: 41-45). Tenslotte be-
stond er meer algemeen een sterke wederzijdse beïnvloeding tussen minderhedenon-
derzoekers en beleidsmakers. Omdat beleidsmakers ervan overtuigd waren dat het 
minderhedenbeleid middels een ‘technocratisch compromis’ gedepolitiseerd diende te 
zijn lieten ze de conceptuele invulling over aan experts, in dit geval de minderheden-
onderzoekers (zie §2.3.4). Hierdoor was er zeker begin jaren tachtig sprake van een 
sterke coproductie tussen minderhedenonderzoekers en beleidsmakers (Penninx 
1988b: 29; Penninx et al. 2005: 39; Scholten 2007).  

In zijn dissertatie Minorisering (1991) maakt Jan Rath aannemelijk dat de over-
heidsbemoeienis met de onderzoeksprogrammering en de eenzijdige oriëntatie van 
minderhedenonderzoekers op beleidsonderzoek hadden geleid tot de dominantie van 
één bepaald wetenschappelijk paradigma, het zogenaamde ‘minderhedenparadigma’ 
(Rath 1991: 23-30). In een latere publicatie vat hij dit paradigma als volgt samen: 
“This paradigm starts from the assumption that ethno-cultural distinctions are the most 
important social distinctions. Ethno-cultural differences are accepted as being differ-
ences of an essential nature, caused in this context by the arrival of people from for-
eign parts of the world” (Rath 2001: 139). De dominantie van dit paradigma is sterk, 
aldus Rath: “The fact that this weakness is ignored in almost all meta-analyses – ex-
cept that of Bovenkerk (1984) – is a telling example” (Rath 2001: 138). Rath vat zijn 
bezwaren tegen het minderhedenparadigma als volgt samen: 

 “‘Minderhedenonderzoekers’ kennen a-priori betekenis toe aan culturele attribu-
ten van migranten, nemen vervolgens aan dat migranten verwikkeld raken in as-
similatieprocessen en gaan er daarbij van uit dat alleen die processen wezenlijk 
zijn voor de participatie van migranten. De grote nadruk hierop versluiert het zicht 
op andere kenmerken van migranten, zoals hun klassenpositie, of op de rol van de 
omringende samenleving, inzonderheid de overheid. Zo ook wordt het zicht ver-
sluierd op belangrijke sociale verdelingsprocessen. Migranten, zo doen onderzoe-
kers binnen het minderhedenparadigma voorkomen, zijn ‘vreemde’ wezens gepa-
rachuteerd in een betrekkelijk statische maatschappij zonder politiek, economie en 
geschiedenis” (Rath 1991: 58). 

Onder verwijzing naar Penninx (1988b) en Bovenkerk (1984) stelt Rath dat het 
neomarxistische paradigma in onbruik is geraakt onder invloed van de overheid en 
door de eenzijdige oriëntatie op beleidsgericht onderzoek (Rath 1991: 27, 63). Mede 
door hun eenzijdige oriëntatie op beleidsonderzoek, zoeken Nederlandse minderhe-
denonderzoekers ook nauwelijks aansluiting bij de internationale literatuur, waar vol-
gens Rath juist zeer interessante ontwikkelingen binnen dit paradigma plaatsvinden. In 
zijn dissertatie breekt Rath een lans voor het neomarxistische paradigma (Rath 1991: 
59-97). Ook in zijn conclusies laat hij zien dat de meeste van zijn negen onderzoeks-
vragen veel makkelijker vanuit het neomarxistische paradigma zijn te verklaren, dan 
vanuit het minderhedenparadigma (Rath 1991: 239-246).  

Evenals Penninx (zie §2.3.4) constateert Rath dat er merkwaardige blinde vlek-
ken bestaan als het gaat om de economische aspecten van migratie, blinde vlekken die 



 
52

hij toeschrijft aan de dominantie van het minderhedenparadigms (Rath 2001). Hij illu-
streert dit aan de hand van het onderzoek naar zogeheten ‘etnisch ondernemerschap’. 
Wat etnisch ondernemerschap nu precies onderscheidt van ondernemerschap in alge-
mene zin wordt volgens Rath zelden of nooit verduidelijkt of theoretisch geëxpliceerd:  

“Most researchers just assume that there are real differences, just because they are 
dealing with immigrants. They subsequently search for ethno-cultural traditions, 
ethnic moral frameworks, ethnic loyalties, ethnic behavior patterns, and ethnic 
markets and compare the entrepreneurship of different ethnic groups. In so doing, 
they reduce immigrant entrepreneurship to an ethno-cultural phenomenon existing 
within an economic and institutional vacuum. Little systematic attention is paid to 
the structural changes through which the economy as a whole is going or which 
specific parts of the markets are experiencing, or to the institutional framework of 
the welfare state within which entrepreneurs operate. They thus behave as if the 
market is of little importance” (Rath 2001: 139-140). 

Met een concreet voorbeeld wordt dit verder verduidelijkt. De opkomst van Turkse 
naaiateliers in Amsterdam gedurende de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw 
hield verband met onder meer veranderende consumptiepatronen en inkoopstrategieën 
van groothandelaren. De daaropvolgende neergang van de naaiateliers werd met name 
veroorzaakt door strengere controle op belastingontduiking en illegale arbeid alsmede 
de opening van nieuwe markten in Oost-Europa (Rath 2001: 140). Kortom, allemaal 
factoren die weinig tot niets met de Turkse oorsprong van de ondernemers te maken 
hebben en derhalve vanuit het etniciteitparadigma over het hoofd worden gezien. 

Een in het oog springend aspect van het onderzoek naar etnisch onderne-
merschap, aldus Rath en Kloosterman, is het nagenoeg ontbreken van economen die 
zowel in Nederlands als buitenlands onderzoek “opvallend afwezig zijn” (2000: 666). 
Zij verklaren dit uit het feit dat de economische wetenschap ondernemerschap ziet als 
een natuurlijk gegeven. Gevolg hiervan is dat het onderzoek volledig gedomineerd 
wordt door andere sociale wetenschappers – antropologen, sociaal geografen en socio-
logen – waardoor de nadruk komt te liggen op etniciteit als verklarende factor: “The 
fact that economists have taken so little trouble to examine entrepreneurship in general 
has hampered research into primarily economic aspects of immigrant entrepreneurship 
more in particular” (Rath & Kloosterman 2000: 666). “The absence of economists … 
has resulted in a neglect of underlying economic processes and a narrow focus on (real 
or alleged) ethnic factors” (Rath & Kloosterman 2000: 668). 

Een belangrijk neveneffect van minorisering is dat het een nogal paternalistische 
perceptie van immigranten in de hand werkt; impliciet gaat men er van uit dat de min-
derheden het zelf niet redden. “Dát is het minoriseringproces ten voeten uit: de ‘stak-
kers’ rooien het niet zelf, maar gelukkig schiet de Nederlander hen te hulp” (Rath 
1990: 233).34 Dit leidde tot wat door sommigen is beschreven als de ‘zieligheidscul-
tuur’ en het ‘hulpverlenerscomplex’ (Fermin 1997: 2) dat in immigranten vooral 
slachtoffers wilde zien. Vanaf begin jaren negentig treedt een hernieuwde politisering 
op waardoor een dergelijke zienswijze steeds meer onder druk komt te staan (zie §5.6, 
vergelijk Fermin 1997: 2).35 

Dit proces van politisering van het Nederlandse minderhedendebat wordt door 
Baukje Prins geanalyseerd in haar dissertatie The standpoint in question: situated 
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knowledges in the Dutch minorities discourse (1997). Prins maakt – vanuit haar ken-
theoretisch uitgangspunt dat alle kennis ‘gesitueerd’ is36 – geen principieel onder-
scheid tussen wetenschappelijke kennis en andere vormen van kennis. In haar analyse 
speelt het publieke debat in de media een belangrijke rol. Ze beschrijft de opkomst van 
een nieuw discursief genre in het Nederlandse minderhedendebat, het zogenaamde 
‘nieuw realisme’. Het nieuw realisme heeft volgens haar vier duidelijke kenmerken:  

“In de eerste plaats presenteert de auteur of spreker zichzelf als iemand die de fei-
ten onder ogen durft te zien en die openlijk spreekt over ‘waarheden’ die binnen 
het heersende discours zouden worden verzwegen. … In de tweede plaats presen-
teert een nieuw realist zichzelf als woordvoerder van de ‘gewone mensen’, dat wil 
zeggen, van de autochtone bevolking. … Een derde eigenschap van nieuw realis-
me is de suggestie dat realiteitszin een karakteristiek aspect is van de Nederlandse 
nationale identiteit. … Een vierde en laatste eigenschap van het nieuw realisme is 
het verzet tegen ‘links’. Nieuw realisten zijn van mening dat het hoog tijd is een 
einde te maken aan de macht van de progressieve elite, die met zijn ‘politiekcor-
recte’ opvattingen over fascisme, racisme en intolerantie het publieke domein in 
zijn greep houdt” (Prins 2002: 244-245). 

Vertegenwoordigers van dit genre zijn onder andere Herman Vuijsje, Frits Bolkestein, 
Paul Scheffer en de politicus Pim Fortuyn (Prins 2002; Prins 1997: 112-142).37 

In haar dissertatie stelt Prins het nieuw realisme tegenover vier andere discursie-
ve genres, die van de ‘aanklacht’ (denunciation), empowerment, ‘heterogeniteit’ en 
‘emancipatie’. De auteurs van de eerste twee genres zijn veelal politiek geëngageerde 
journalisten en activisten, die van de laatste twee genres veelal wetenschappers als so-
ciologen, psychologen en cultureel antropologen (Prins 1997: 143). Van den Berg-
Eldering (1978) plaatst ze bijvoorbeeld in het genre van de emancipatie (Prins 1997: 
184-185). Met uitzondering van het genre van de heterogeniteit – waarin een caleido-
scopisch beeld van verschillende identiteiten en posities wordt geschetst – kiest de au-
teur in elk van deze genres positie: “With a denunciation, the author sides with the vic-
tims. Within the genre of empowerment the perspective of the ones who resist is sup-
ported, and in an emancipatory text the author sides with the disadvantaged” (Prins 
1997: 224). 

In Prins (2002) introduceert ze een vijfde genre, dat van de ‘rapportage’ dat deel 
uit lijkt te maken van het genre van de emancipatie en eveneens tegenover het nieuw 
realisme wordt geplaatst. Het vertoog van een nieuw realist als Bolkestein (1991) is in 
feite een aanval op het “heersende minderheden discours in Nederland” waarin 

“etnische minderheden beschouwd [werden] als groepen met een marginale soci-
aal economische positie, die voor hun emancipatie waren aangewezen op steun 
van de overheid. Om de problemen van de verschillende etnische (sub)groepen te 
inventariseren, hadden de diverse overheidsorganen een niet gering aantal sociale 
wetenschappers in dienst genomen. Het door deze onderzoekers gepraktiseerde 
discursieve genre, dat van de (wetenschappelijke) rapportage, probeerde een 
waarheidsgetrouw beeld te schetsen van de maatschappelijke positie, levensstijl 
en standpunten van het object van onderzoek. ‘Waarheidsgetrouw’ was echter iets 
anders dan ‘neutraal’. Vooral de auteurs van kwalitatieve, kleinschalige studies 
schreven in principe sympathiserende onderzoeksverslagen, die lezers niet alleen 
van ‘buitenaf’ kennis verschaften, maar hen ook van ‘binnenuit’ inzicht gaven in 
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de problemen en obstakels waarmee de betreffende etnische minderheden in Ne-
derland in aanraking kwam[en]. De meeste rapportages werden afgesloten met een 
lijst van aanbevelingen met betrekking tot de verdere emancipatie van de betref-
fende groep in de Nederlandse samenleving” (Prins 2002: 243-244). 

Kenmerkend voor dit genre is een sterke identificatie met de onderzochte (minder-
heids)groepen. Critici zoals Bolkestein en zijn aanhangers hadden het volgens Prins 
“over ‘doodknuffelen’, ‘op eieren lopen’ of de ‘zieligheidcultuur’. Zij vonden dat de 
bereidheid om etnische minderheden bij hun emancipatie te helpen hen eerder meer 
dan minder afhankelijkheid van de verzorgingsstaat had gemaakt, waardoor ze zich 
binnen eigen kring hadden kunnen terugtrekken in plaats van in de samenleving te in-
tegreren” (Prins 2002: 244).  

Tegenstanders relativeerden het nieuw realistische vertoog, een strategie die ty-
perend is voor het genre van de rapportage, aldus Prins. Naar aanleiding van het debat 
over het ‘Multiculturele Drama’ (Scheffer 2000) “verzekerde menig minderhedenex-
pert dat de positie van minderheidsgroepen beter was dan ze leek, en dat er wel dege-
lijk, hoe geleidelijk ook, sprake was van vooruitgang: het enige wat nodig was, was 
geduld” (Prins 2002: 247). Andere tegenstanders van het nieuw realisme brachten in 
dat dit vertoog ‘extreemrechts in de kaart speelde’ en averechtse effecten zou kunnen 
hebben, waarmee ze “impliciet blijk gaven van een constructivistische in plaats van 
relativistische visie op taal” (Prins 2002: 241, 245). Prins schaart zich – vanuit haar 
theoretisch uitgangspunt van de performatieve kracht van taal – bij deze critici: “In my 
view, the self-righteous attitude of new realism, its heroic pose of guts, firmness and 
intransigence makes for an antagonistic society, in which parties entrench themselves, 
in which conflicts are made to a head, and in which there can only be winners and los-
ers” (Prins 1997: 235).  

Het door Bolkestein op gang gebrachte minderhedendebat maakt volgens Prins 
deel uit omslag in het denken over minderheden die eind jaren tachtig plaatsvond en 
ook tot uitdrukking kwam in het WRR-rapport Allochtonenbeleid (1989). Dit rapport 
“advices the government to take leave of the perspective of rights and care, and instead 
put more emphasis on the individual responsibilities and obligations of allochthone 
citizens” (Prins 1997: 115). Onder verwijzing naar Fermin (1997: 242-245) betoogt ze 
dat er begin jaren negentig “in de Nederlandse politiek een zekere consensus ontstaan 
[was] over de noodzaak om de sociaal-economische integratie van immigranten priori-
teit te geven ten opzichte van die andere pijler van het minderhedenbeleid, het behoud 
van hun culturele en godsdienstige identiteit” (Prins 2002: 243). Toch kan niet gesteld 
worden dat de opkomst van het nieuw realisme in beleid en wetenschap gelijkstond 
aan de “downfall of the Minorities Paradigm as analyzed by Rath” (Penninx et al. 
2005), want ook veel nieuwrealisten gingen (impliciet) uit van de aanname dat “ethno-
cultural distinctions are the most important social distinctions (Rath 2001: 139). 

Rond 1990 kwamen migratiebeleid en minderhedenonderzoek op wat meer af-
stand van elkaar te staan. Redenen waren de institutionalisering van het minderheden-
onderzoek en een minder dominante rol van de overheid in de financiering en pro-
grammering (§2.3.2 & §2.3.3). Daarnaast ontwikkelde men een andere visie en voor-
keur met betrekking tot de inrichting van de science-policy nexus. Het technocratische 
model dat kenmerkend was geweest voor de opstartfase van het minderhedenbeleid, 
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maakte plaats voor wat Scholten (2007) aanduidt als het ‘verlichtingsmodel’, waarin 
het primaat nog wel bij de wetenschap ligt, maar wetenschap en beleid een andere rol 
in de beleidsontwikkeling (dienen te) spelen. 

Na de eeuwwisseling lijkt zich een nieuwe trend af te tekenen (zie ook §5.7). 
Onder druk van een aantal min of meer ingrijpende ontwikkelingen, zoals de aansla-
gen op het World Trade Centre in New York en de moord op Pim Fortuyn, trad er een 
kanteling op in het politieke debat en het opinieklimaat. Het nieuw realisme werd ge-
kenmerkt door het ‘lef om taboes te doorbreken’ met het oog op het bespreekbaar ma-
ken en oplossen van specifieke problemen. Mede door de opkomst van Fortuyn radica-
liseerde dit tot wat Prins (2002) het ‘hyperrealisme’ heeft gedoopt; een houding waarin 
“openhartigheid … niet langer in dienst [stond] van een hoger doel, namelijk de waar-
heid, maar … een doel in zichzelf [werd]”. Mede onder druk van het electorale succes 
van Fortuyn kwam een meer populistische stijl van politiek bedrijven in zwang; politi-
ci wilden inzake immigratie en integratie de ‘man in de straat’ gehoor geven (Scholten 
2007: 131). Vanaf het kabinet Balkenende I (2002) werd er een assimilationistisch ge-
tint beleid ontwikkeld waarin de nadruk sterk lag op (het problematiseren van) de so-
ciaal-culturele aspecten van immigratie en integratie. Dit nieuwe beleid stond in veel 
opzichten diametraal tegenover het minderhedenbeleid van de jaren tachtig. Juist om-
dat er zolang sprake was geweest van coproductie tussen minderhedenonderzoek en 
minderhedenbeleid, bracht deze nieuwe ontwikkeling met zich mee dat het minderhe-
denonderzoek zelf onder vuur kwam te liggen. Deze veranderingen ging gepaard met 
een herdefiniëring van de science-policy nexus. De nieuwe configuratie die ontstond 
karakteriseert Scholten (2007) als een ‘ingenieursmodel’ waarbij net als in het techno-
cratische model van de jaren tachtig de rollen van wetenschappers en politici conver-
geren, maar het primaat bij de politiek ligt. In dit model wordt op een instrumentele, 
selectieve, soms zelfs wat cynische wijze gebruik maakt van wetenschappelijke kennis 
bij de vormgeving van het beleid. Illustratief is bijvoorbeeld de receptie van het rap-
port van de Commissie-Blok (2004). Opiniemakers, politici en de media serveerden de 
uitkomsten grotendeels af omdat ze niet in de nieuw gevormde consensus pasten dat 
zich in Nederland een ‘multicultureel drama’ (Scheffer 2000) voltrok. Nog typerender 
is dat velen de uitkomsten wantrouwden vanwege de linkse signatuur van één van de 
betrokken onderzoekers, de UvA-socioloog en GroenLinks-denker Jan Willem Duy-
vendak (Scholten 2007: 231-242). Daarmee was de situatie van de jaren tachtig, waar-
in minderhedenonderzoekers voor velen dé aangewezen experts waren inzake immi-
gratie en integratie, in zijn tegendeel verkeerd. 

2.4 Het heuristisch model 
We zullen nu een heuristisch model construeren. Om de route naar het heuristisch mo-
del te verduidelijken is in Figuur 2.1 de afleiding van de negen onafhankelijke variabe-
len schematisch weergegeven. Twee variabelen hebben we hierboven afgeleid, name-
lijk minderhedenonderzoek en science-policy nexus. Uit de metaliteratuur blijkt bo-
vendien zonneklaar dat ook het minderhedenbeleid een factor van betekenis was. Dit 
leidt tot toevoeging van de variabele migratiebeleid. Daarmee wordt elk beleid gericht 
op migratie of de integratie van immigranten bedoeld. Het omvat het minderhedenbe-
leid, maar bijvoorbeeld ook emigratiebeleid. Van grote invloed op het migratiebeleid 
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is de aard en omvang van immigratie naar Nederland, een variabele die daarom 
(in)direct en mogelijk met een zekere vertraging inwerkt op de kennisproductie. Deze 
vier variabelen – die min of meer direct uit de metaliteratuur kunnen worden afgeleid – 
zijn links in Figuur 2.1 geplaatst. Zoals in de vorige paragraaf gebleken is vertoonde 
het minderhedenonderzoek een grote blinde vlek voor de economische dimensie van 
immigratie. Daarom worden deze vier variabelen ‘geëxtrapoleerd’ naar de vijf variabe-
len rechts in Figuur 2.1, die in zekere zin hun ‘economische tegenhangers’ zijn. De 
pijlen in onderstaand schema verbeelden deze extrapolatie. We zullen nu deze extrapo-
latie toelichten. 

Figuur 2.1 Afleiding van de onafhankelijke variabelen 

 Het ligt het meest voor de hand om te beginnen met de afleiding van de variabe-
le minderhedenonderzoek omdat die immers het onderwerp van studie van de metali-
teratuur vormt. Naar het minderhedenonderzoek wordt op twee manieren gekeken. In 
de eerste plaats wordt onderzocht in hoeverre (veranderingen in) de binnen het min-
derhedenonderzoek heersende probleempercepties, wetenschappelijke paradigma’s en 
onderzoeksmethoden de afhankelijke variabele kennisproductie hebben beïnvloed. Dit 
wordt geëxtrapoleerd naar de variabele economiebeoefening. Daarnaast kan minder-
hedenonderzoek worden opgevat als een bestaande kennisvoorraad. Dit vestigt de 
aandacht op andere belangrijke kennisvoorraden die een input vormen voor het onder-
zoek naar de economische aspecten van immigratie. Dat levert twee variabelen op 
voor ons heuristisch model. De eerste is de internationale migratie-economische lite-
ratuur. Onderzocht zal worden hoe en wanneer deze literatuur doorwerkte in het ken-
nisproductieproces. De tweede variabele is databeschikbaarheid. De kwaliteit en 
kwantiteit van de beschikbare data vormt een cruciale input in het kennisproductiepro-
ces, alleen al omdat economen zoals zal blijken een sterke neiging hebben om met be-
staande data te werken. In de minderhedenliteratuur zelf wordt regelmatig gewezen op 
het feit dat de benodigde data niet of beperkt voorhanden is of van een slechte kwali-
teit is.38 In de Nederlandse metaliteratuur speelt databeschikbaarheid desondanks geen 
grote rol (vandaar dat deze variabele rechts in Figuur 2.1 is beland). Florence & Mar-
tiniello (2005) constateren echter met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek 
naar immigratie in België, dat de onderling verschillende beleidsparadigma’s in 
Vlaanderen en Wallonië een duidelijke invloed hebben gehad op de verzameling van 
statistische data in beide delen van het land. 
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Deze laatste observatie brengt ons direct op de extrapolatie van de variabele sci-
ence-policy nexus. Ook in Nederland speelde de verzameling van data zich voor een 
belangrijk deel af op het raakvlak tussen overheid en beleid, waarin organisaties als het 
CBS, het SCP en het ISEO opereren. Daaraan wordt aandacht besteed bij de operatio-
nalisering van de variabele databeschikbaarheid in Hoofdstuk 4. Iets soortgelijks 
geldt ook voor de variabele economiebeoefening waarin met name de rol van het Cen-
traal Planbureau (CPB) heel belangrijk is geweest en voor de variabele economisch 
beleid waarbij het met name gaat om de positie van de Sociaal-economische Raad 
(SER). Merk op dat de behandeling van de variabele science-policy nexus in §2.3 
vooral betrekking heeft op het minderhedenonderzoek. Voor het overige wordt de 
relatie tussen overheid en beleid en de rol van de betrokken instituten besproken in 
samenhang met de betrokken variabelen die in Hoofdstuk 4 worden behandeld. Vanuit 
conceptueel oogpunt is er iets voor te zeggen om alles wat verband houdt met de rela-
tie tussen overheid en beleid in één hoofdstuk te behandelen. Ik heb daar van afgezien 
omdat dit de samenhang van de narratieven waarin de verschillende variabelen worden 
geoperationaliseerd teveel aantastte.  

De extrapolatie van de twee overgebleven variabelen is vrij eenvoudig. Als te-
genhanger van het migratiebeleid nemen we het economisch beleid dat breed wordt 
opgevat en ook het beleid inzake arbeidsmarkt en sociale zekerheid omvat.39 In analo-
gie met de interactie tussen immigratie en migratiebeleid is er ook voor het economi-
sche beleid één heel belangrijke externe factor, namelijk de structuur en conjunctuur 
van de economie, kortweg economische toestand. Hiermee is de afleiding van de ne-
gen onafhankelijke variabelen compleet. Tezamen met de afhankelijke variabele ken-
nisproductie vormen zij het heuristische model dat in het proefschrift gebruikt zal 
worden. 

In Figuur 2.2 is dit heuristisch model weergegeven (vergelijk Hoppe & Grin 
2000: 283). De onafhankelijke variabelen bevinden zich links in Figuur 2.2. Ze zijn 
gegroepeerd in twee clusters. Het cluster OVERHEIDSBELEID omvat de variabelen 
immigratiebeleid en economisch beleid die onder het kopje BELEID zijn gerangschikt 
alsmede de belangrijkste EXTERNE FACTOREN die inwerken op de genoemde beleids-
velden, te weten immigratie respectievelijk economische toestand.  

Het cluster STRUCTUUR & INPUT omvat de variabelen science-policy nexus 
en economiebeoefening die te maken hebben met de STRUCTUUR waarbinnen de ken-
nisproductie plaatsvindt. Daarnaast omvat dit cluster de variabelen migratie-
economische literatuur, databeschikbaarheid en minderhedenonderzoek.40 Dit 
zijn de KENNISVOORRADEN die de belangrijkste input vormen in het proces van ken-
nisproductie. 

Aan de rechterkant van Figuur 2.2 vinden we de afhankelijke variabele kennis-
productie, waarop de negen onafhankelijke variabelen inwerken. Zoals reeds gezegd 
in §1.3 gaat het daarbij niet alleen om de analyse van de uiteindelijke kennisproducten 
(de zogenaamde kerndocumenten), maar om het KENNISPRODUCTIEPROCES. Dit 
is in Figuur 2.2 verbeeld door de vijf fasen die bij de analyse van dit proces worden 
onderscheiden weer te geven, te weten ontstaansachtergrond, probleemperceptie, on-
derzoeksopzet, onderzoeksresultaat en receptie. Omdat de kennisproducten zowel aan 
de kennisvoorraden worden toegevoegd alsook via overheidsbenutting het beleid kun-
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nen beïnvloeden is in Figuur 2.2 een terugkoppelingslus aangebracht van de afhanke-
lijke variabele kennisproductie naar de onafhankelijke variabelen. In §2.6 en §2.7 
volgt een uitgebreide toelichting op de operationalisering van de variabelen. Voordat 
we daartoe overgaan ontwikkelen we in de volgende paragraaf eerst een aantal theore-
tische hulpmiddelen. 

Figuur 2.2 Het heuristisch model 

2.5 Theoretische perspectieven op migratiebeleid en kennisproductie 

2.5.1 Normatieve aspecten van beleid en wetenschap 
In de metaliteratuur wordt veelvuldig gewezen op normatieve en politieke invloeden 
op het minderhedenonderzoek. Köbben stelt dat onderzoekers vaak buitenwetenschap-
pelijke doeleinden nastreven. Het gebeurt dat ze “menen te konstateren wat zij hopen 
te konstateren” of “uit politieke motieven resultaten verdraaien of weglaten” (Köbben 
1980: 12-13). Als voorbeeld van het laatste noemt Köbben een onderzoek van Van 
Amersfoort & Biervliet uit 1975 naar de criminaliteit van minderheden. De onderzoe-
kers brachten wel het goede nieuws – het zou voornamelijk gaan om ‘kleine’ crimina-
liteit – maar niet het slechte nieuws: 

“Wat zij er niet bij vertelden, maar wat met enig rekenwerk uit hun tabellen af te 
leiden viel, was dat voor sommige groepen die criminaliteitscijfers toch wel one-
venredig hoog lagen. Op zichzelf heel begrijpelijk die weglating: hoe gemakkelijk 
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immers kunnen zulke cijfers verkeerd geïnterpreteerd worden en dan voedsel ge-
ven aan racistische gevoelens” (Köbben 1980: 13).  

Ook in retroperspectief is door verschillende auteurs vastgesteld dat onderzoek naar 
criminaliteit onder immigranten lange tijd met taboes was omgeven (Werdmölder 
2005; Bovenkerk 2001). Dergelijk onderzoek werd door velen beschouwd als ‘een 
riskante onderneming’ die kon leiden tot ‘stigmatisering van immigranten’ of noodge-
dwongen gebaseerd moest worden op onbetrouwbare data (Engbersen et al. 2003: 49). 

De politieke opvattingen van de onderzoekers kunnen de wetenschappelijkheid 
niet alleen in gevaar brengen bij de interpretatie en de presentatie van de gegevens: 
“De politieke sympathieën van onderzoeker hebben soms ook invloed op de wijze, 
waarop zij hun onderzoek opzetten of willen opzetten” (Köbben 1980: 14). Ook dit 
illustreert Köbben met een voorbeeld. Een groep onderzoekers wil onderzoek doen 
naar het onderwijs, maar ze zijn bang dat extreemnationalistische of fascistische orga-
nisaties die actief zijn onder Turkse en Marokkaanse onderwijzers misbruik zullen 
maken van de resultaten. Om dat te voorkomen pleiten zij “ervoor om ‘democratische 
en progressieve’ organisaties van Marokkanen en Turken nauw te betrekken bij het 
opzetten, uitvoeren en beoordelen van dat onderzoek” (Köbben 1980: 14). Die han-
delswijze zal een voorspelbare bias tot gevolg hebben, aldus Köbben. 

Lucassen & Köbben (1992) laten in hun studie naar Onderwijs in Eigen Taal en 
Cultuur (OETC) eveneens zien hoezeer buitenwetenschappelijke motieven de kennis-
productie over dit onderwerp beïnvloedden. Normatieve overtuigingen aangaande de 
wenselijkheid van een bepaald type inrichting van de maatschappij beïnvloedden het 
wetenschappelijke werk van de voorstanders van OETC in hoge mate: 

“Het ontbreken van serieuze kritiek op de voorstanders van OETC in de jaren ze-
ventig en begin jaren tachtig heeft mogelijk te maken met de algehele omslag in 
het denken over minderheden. Zo werd in de loop van de jaren zestig het tot dan 
gevoerde assimilatiebeleid (althans in naam) langzaam maar zeker losgelaten om 
plaats te maken voor het motto ‘integratie met behoud van eigen identiteit’ … 
[De] argumenten van OETC-voorstanders [vormen] een kluwen … van psycholo-
gische, cognitieve en politieke elementen. Het is niet slechts een kwestie van hoe 
een kind beter en sneller Nederlands te leren, maar – omdat men een multiculture-
le maatschappij voorstaat – ook hoe de eigen taal en cultuur te behouden. Deze 
politieke stellingname heeft geleid tot twee dominerende aannamen die voor een 
belangrijk deel de onvruchtbaarheid van de discussie tussen voor- en tegenstan-
ders verklaart: (1) onderdompeling staat gelijk aan assimilatie; (2) het streven naar 
assimilatie is een uiting van etnocentrisme (of zelfs van racisme)” (Lucassen & 
Köbben 1992: 151). 

Een belangrijk gegeven lijkt de vrees van onderzoekers om ‘extreemrechts in de 
kaart te spelen’ of anderszins met racisme geassocieerd te worden. Uit de voorgaande 
behandeling van Prins’ dissertatie blijkt dat zij vreest dat de politisering van het min-
derhedenvraagstuk door ‘nieuwrealisten’ vanwege de ‘performatieve kracht’ van taal 
de belangen van de minderheden zullen schaden. Ook Entzinger geeft in zijn disserta-
tie blijk politisering om deze reden te vrezen: 

“Een laatste ontwikkeling die de gevoelens van onzekerheid onder veel immigran-
ten heeft vergroot heeft te maken met de groeiende aandacht in Nederland voor 
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verschijnselen als racisme en discriminatie. Het valt zeer moeilijk na te gaan of 
deze groeiende aandacht ook inderdaad een toename in discriminatoire praktijken 
weerspiegelt. … Een feit is wel dat de Centrumpartij met een anti-
immigrantenprogramma één Kamerzetel heeft behaald bij de verkiezingen in sep-
tember 1982. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in september 1983 in Almere be-
haalde zij zelfs ruim 9% van de stemmen. Van Donselaar & Van Praag hebben 
erop gewezen dat deze ontwikkeling het risico in zich bergt van een politisering 
van het minderhedenvraagstuk en van een zekere verscherping van de houding 
van de grote politieke partijen jegens de immigranten” (Entzinger 1984: 106). 

Dezelfde angst voor extreemrechts speelde in de jaren tachtig ook een grote rol in het 
beleid en leidde tot een depolitisering van het minderhedenvraagstuk (Hoppe 1987; 
Penninx 2005; Timmermans & Scholten 2006; Scholten & Timmermans 2004), waar-
over meer in §5.5.6.  

Het normatieve en het feitelijke zijn sterk verweven bij het maken van beleid en 
het produceren van kennis met betrekking tot migratie. Daarom wordt in de volgende 
paragraaf een stuk theoretisch gereedschap ontwikkeld dat is toegesneden op het in 
samenhang analyseren van de normatieve en empirische aspecten van beleid en ken-
nisproductie. 

2.5.2 Eerste en tweede orde aspecten van beleid en kennisproductie 
Voor de analyse van het overheidsbeleid én van de kennisproductie worden twee vari-
anten gebruikt van een model dat gebaseerd is op Fischers gelaagde beleidsanaly-
semodel (1995). Fischer ontwikkelde zijn model met het doel zowel de empirische als 
de normatieve aspecten van beleid te kunnen evalueren. Hiertoe hanteert hij een post-
positivistische benaderingswijze die erop gericht is de kloof tussen fact en value te 
dichten: 

“The critics of the fact-value dichotomy understand society in a very different 
way than do positivists. For these interpretative theorists, the social world is not to 
be understood as a mere set of physical objects to be measured; it is an ‘organized 
universe of meanings’ that normatively construct the ‘social world’ itself. Such 
meanings shape the very way ordinary people normatively experience and inter-
pret the world in which they live. They shape as well the very questions social 
scientists choose to ask about society, not to mention the instruments they select 
to pursue their questions. The problem with positivist social scientist, as interpre-
tative theorists explain it, is their failure to take these meanings adequately into 
account. Rather than drawing on these inherent meanings and points of view to 
help explain social behavior, positivists tend to construct explanatory models that 
implicitly impute assumptions and value judgments to the social actors. That is, 
instead of incorporating the social actors’ own understandings of the social situa-
tion into their explanatory models, positivists tend themselves to attribute the mo-
tives and goals to the actors” (Fischer 1995: 13, 15). 

Objectieve, positivistische sociale wetenschap is vanuit dit perspectief niet mogelijk. 
Vraagstelling, probleemdefinities en conceptualiseringen van het te onderzoeken ob-
ject hangen mede af van normatieve percepties en betekenisgeving van de onderzoe-
ker.   
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Box 2.1 Toepassing van Fischers gelaagde model voor beleidsanalyse 

We passen Fischers model toe op het volgende fictieve voorbeeld, waarbij we ons concentreren op 
de grote lijnen en allerlei subtiliteiten buiten beschouwing laten. Stel een land heeft een tekort aan 
laaggeschoolde arbeiders en wil dit probleem oplossen door vluchtelingen toe te laten die in over-
leg met de UNHCR geselecteerd zijn. Het specifieke beleidsdoel is het opheffen van de kwalitatie-
ve mismatch op de arbeidsmarkt en de technische verificatie zal zich dan ook richten op de vraag in 
hoeverre dit doel gerealiseerd wordt en wat de risico’s en neveneffecten van het beleid zullen zijn. 
Stel verder dat er volledige consensus is over twee zaken: het toelatingsbeleid moet zo restrictief 
mogelijk zijn en het moet primair uitgaan van het economisch belang van de ontvangende samen-
leving. 

Een debat over de contextuele geldigheid zal zich vooral richten op de vraag of een dergelijk 
migratiebeleid wel een goede manier is om dit arbeidsmarktprobleem op te lossen. Hoe die vraag 
beantwoord wordt hangt af van de algemene politieke doelen die men nastreeft. Wat betreft het 
economisch beleid zal dit migratiebeleid beter passen bij een streven naar een maximaal behoud 
van (industriële) werkgelegenheid (vanaf nu ‘sociale bescherming’) en minder goed bij een streven 
naar een dynamische, open economie (vanaf nu ‘dynamische economie’). Beleidsmakers die dit 
laatste doel voor ogen hebben, zullen het probleem liever overlaten aan ‘de markt’, zodat het ‘zich-
zelf oplost’ door loonaanpassingen, verplaatsing naar lagelonenlanden en dergelijke. Merk op dat 
de probleemdefinitie sterk af hangt van deze algemene doelen (‘er is een tekort aan laaggeschool-
den’ versus ‘een economische herstructurering is noodzakelijk’) evenals de waardering van de 
voorgestelde oplossing (‘goed, want lost de arbeidsmarktkrapte op’ versus ‘slecht, want werkt ver-
starrend’). Daarnaast spelen ook normatieve opvattingen een rol zoals de vraag of men op een der-
gelijke manier gebruik mag maken van de noden van vluchtelingen, waarover dadelijk meer. Naast 
de genoemde tweede orde elementen spelen in dit debat ook allerlei empirische zaken mee, zoals 
kennis die men heeft over risico’s en neveneffecten die men heeft verkregen uit eerder ervaringen 
of door technische verificatie. 

Het debat over maatschappelijke rechtvaardiging handelt niet over het specifieke beleid, 
maar over de algemene politieke doelen en de gevolgen die het nastreven ervan voor de maat-
schappij heeft. Blijven we bij ons voorbeeld van de twee genoemde richtingen van economische 
beleid, dan zullen tegenstanders van ‘sociale bescherming’ wellicht stellen dat het leidt tot econo-
mische verstarring en het niet realiseren van economisch groeipotentieel. Tegenstanders van ‘dy-
namische economie’ zullen daarentegen bijvoorbeeld wijzen op de toenemende ongelijkheid waar-
toe dit streven zal leiden. Merk op dat een dergelijke argumentatie noodzakelijkerwijs gestoeld is 
op tal van aannamen omtrent de werkelijkheid, bijvoorbeeld over de juistheid van bepaalde eco-
nomische theorieën. Dergelijke ‘empirische aannamen’ hebben groot effect op de argumentatie. Op 
basis van bepaalde economische inzichten (zie hoofdstuk 3) kan men argumenteren dat het toelaten 
van immigranten juist leidt tot méér dynamiek en tot herverdelingseffecten die het politieke doel 
van sociale bescherming juist dwarsbomen. Dit debat zal echter voor een belangrijk deel in termen 
van sociale keuzen gevoerd worden, omdat de wenselijkheid van deze of gene strategie voor eco-
nomisch beleid samenhangt met gewenste configuraties van fundamentele waarden. 

In het discours over sociale keuzen zal het in ons voorbeeld vooral gaan over vraag of priori-
teit gegeven moet worden aan waarden als gelijkheid, gemeenschapszin en solidariteit of juist aan 
waarden als vrijheid, individualisme en verantwoordelijkheid. Merk op dat keuzes dienaangaande 
ook de normatieve opvattingen omtrent de voorgestelde immigratiepolitiek zullen bepalen. Legt 
men absolute prioriteit bij individuele vrijheid, dan kan men een politiek van migratievrijheid 
voorstaan. Legt men de prioriteit bij gelijkheid en gemeenschapszin, waarbij men onder gemeen-
schap de natiestaat verstaat, dan kan dat leiden tot een migratieregime dat is gebaseerd op een mo-
raal van nationale solidariteit en zelfzorg, waarin welbegrepen eigenbelang of wederzijds voordeel 
voor migrant en ontvangende samenleving centraal staan. Verstaat men onder gemeenschap daar-
entegen de gehele mensheid dan kan een migratieregime dat zich richt op de behoeftige wereldbur-
ger en gebaseerd is op internationale solidariteit en mondiale zorgplicht het resultaat zijn (vergelijk 
Tholen 1997; Tholen 1998).  

Merk tenslotte op dat deliberaties op het niveau van sociale keuzen (vermeende) inconsisten-
ties in de algemene politieke doelen kunnen blootleggen. Stel bijvoorbeeld dat een basale aanname 
van ‘dynamische economie’ is dat de geaggregeerde keuzes van vrije individuen altijd tot een op-
timale allocatie leidt en dat ‘dynamische economie’ (mede daarom) de basale waarde ‘vrijheid’ 
hoogste prioriteit geeft, waarom dan geen migratievrijheid toestaan? 
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De fact-value dichotomie, betoogt Fischer voorts, vormt traditioneel de basis 
voor een arbeidsdeling tussen de politieke en de wetenschappelijke gemeenschap. 
Daarbij houden de politici zich idealiter met de normatieve aspecten van het beleid 
bezig, terwijl de wetenschappers de ‘objectieve’ kennis produceren over de sociale 
werkelijkheid waarop de politici ingrijpen. “Whereas in this view policy evaluation 
starts only after the relevant values have been authoritatively established, in reality 
such values are never given or fixed. They are themselves a function or outcome of the 
policymaking process they are otherwise said to guide” (Fischer 1995: 17).  

De postpositivistische zienswijze heeft verstrekkende gevolgen voor de beleids-
analyticus die niet (meer) kan volstaan met een methodologie die de normatieve aspec-
ten van het beleid buiten beschouwing laat en uitsluitend betrekking heeft op ‘objecti-
veerbare’ aspecten van de sociale werkelijkheid, niet in de laatste plaats omdat aan het 
bestaan van het laatste getwijfeld moet worden. Benodigd is “a methodological 
framework more appropriately designed to bring together, rather than separate out, the 
most unique and essential aspect of human behavior, the intermixing of facts and val-
ues” (Fischer 1995: 15). In deze methodologie moeten verschillende kentheoretische 
velden of denkwijzen geïntegreerd worden: de empirisch-analytische denkwijze zoals 
gebruikt in de natuurwetenschappen en de technische wetenschappen, de hermeneu-
tisch-interpretatieve denkwijze zoals gebruikt in bijvoorbeeld de geschiedschrijving en 
de sociale antropologie en de normatieve denkwijze die gebruikt wordt in de politieke 
filosofie en de moraalfilosofie (Fischer 1995: 227-228). 

Om op een systematische wijze naast de empirische aspecten ook de normatieve 
facetten van beleid te kunnen analyseren, is het nodig tot een ‘praktische’ of ‘informe-
le’ logica te komen, die een uitbreiding is van de formele logica die de empirisch-
analytische denkwijze kenmerkt (Fischer 1995: 18-19, 228-237). Deze informele of 
praktische analyse van het beleid wordt gestructureerd door in vier verschillende dis-
coursen een aantal richtinggevende vragen te beantwoorden. Daarbij wordt onder-
scheid gemaakt tussen eerste en tweede orde analyse. Eerste orde analyse heeft betrek-
king op het onderhavige beleid zelf en op de specifieke beleidsdoelen. Tweede orde 
analyse heeft betrekking op de samenleving als geheel en op algemene politieke doe-
len (Fischer 1995: 17-24). Deze algemene politieke doelen zijn uiteindelijk afgeleid 
van voorkeuren ten aanzien van bepaalde configuraties van fundamentele waarden, 
zoals gelijkheid en vrijheid. We zullen nu deze vier discoursen kort bespreken. In Box 
2.1 is een en ander verduidelijkt aan de hand van een fictief voorbeeld. 

 

EERSTE ORDE 
Technische verificatie  

Het eerste discours heeft betrekking op de empirische toetsing van het beleid. Centraal 
hierin staat de empirische vaststelling van de mate waarin de specifieke beleidsdoelen 
worden bereikt. Dit is het discours van de technische verificatie waarbij een oplossing 
beoordeeld wordt aan de hand van criteria met betrekking tot de kosten, neveneffecten 
en risico’s die de oplossing met zich meebrengt.  

Contextuele geldigheid 
Het tweede discours handelt over de contextuele geldigheid van het beleid. Hierbij 
draait het om de vraag in hoeverre de specifieke beleidsdoelen relevant zijn voor het be-
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treffende beleidsprobleem. Dat hangt af van de wijze waarop men het beleidsprobleem 
definieert en welke betekenis men geeft aan de specifieke beleidsdoelen. Dit discours 
verbindt eerste en tweede orde evaluatie met elkaar omdat de specifieke beleidsdoelen 
zijn afgeleid van algemene (tweede orde) politieke doelen en omdat het beleidspro-
bleem in tweede orde termen wordt begrepen en gewaardeerd.  
 

TWEEDE ORDE 
Maatschappelijke rechtvaardiging 

Het derde discours betreft de maatschappelijke rechtvaardiging van de algemene poli-
tieke doelen waaruit de specifieke beleidsdoelen zijn afgeleid. Richtinggevende vraag is 
in hoeverre deze algemene politieke doelen van invloed en van waarde zijn voor de sa-
menleving als geheel en tot welke (on)bedoelde gevolgen het nastreven van deze poli-
tieke doelen kan leiden. 

Sociale keuzen 
Het vierde discours handelt over sociale keuzen (social choice). Kernvraag is hierbij op 
welke specifieke configuratie van fundamentele waarden zoals vrijheid, gelijkheid en 
gemeenschap men de samenleving wil baseren. Het betreft een politiek-filosofisch dis-
cours over noties als ‘het goede leven’ en ‘de goede samenleving’. 
 
Het model van Fischer is ontworpen om beleid te analyseren, maar laat zich ook 

goed toepassen op andere gebieden waarin professionele actoren situaties moeten be-
oordelen waarin judgments of fact en judgments of value door elkaar heen lopen (voor 
voorbeelden zie: Grin et al. 1997). Verhelderend zijn wellicht Schöns observaties van 
het gedrag van professionele actoren die zich geconfronteerd zien met unieke en com-
plexe problemen onder onzekere en wisselende condities (Grin & Van de Graaf 1996: 
76-77, 92-93). 

De professionals komen in eerste instantie tot een intuïtieve probleemdefinitie op 
basis van eerdere ervaringen en professionele kennis. Dan ontstaat een iteratief proces 
waarbij de probleemdefinitie en de daaruit voortkomende tussenoplossingen door ex-
perimenteren herhaaldelijk herzien worden totdat een bevredigende oplossing is ge-
vonden. De betekeniskaders (frames of meaning) waarbinnen de professionele actoren 
handelen, bestaan naast probleemdefinities en probleemoplossingen uit overkoepelen-
de theorieën en waarderingssystemen: 

 “Appreciative systems and overarching theories form the normative and empiri-
cal background models against which actors frame the situation and choose their 
preferred behavior. Such systems are typically shared by professionals communi-
ties although different professional ‘schools’ might use distinct background mod-
els. … Appreciative systems and overarching theories are generally held constant 
and are part of the training within the professions. Their very constancy is crucial 
to daily professional activity, which normally is limited to such ‘first order’ re-
flection. In special circumstances, however, they may become objects of ‘second 
order’ reflection or debate” (Grin & Van de Graaf 1996: 77) 

Het model van Fischer kan betrekkelijk eenvoudig geschikt worden gemaakt voor toe-
passing op het gedrag van kennisproducenten, die immers ook handelen vanuit een 
systeem van achtergrondtheorieën (appreciative systems and overarching theories). 
Deze achtergrondtheorieën hebben een normatieve dimensie – het waardensysteem 
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van de actor – en een empirisch dimensie – het wereldbeeld van de actor (Grin & Van 
de Graaf 1996). Daarnaast kunnen we ook een persoonlijke en disciplinaire dimensie 
onderscheiden worden (vergelijk de termen ‘particuliere’ en ‘disciplinaire habitus’, 
Bourdieu 2004). De routinematige wijzen waarop beoefenaren van een discipline of 
school kennis produceren noemen we kennispraktijken. We kunnen nu de vier discour-
sen als volgt in meer algemene termen formuleren: 
 

EERSTE ORDE 
Technische verificatie  

De beoordeling van een oplossing aan de hand van criteria met betrekking tot de kosten, 
neveneffecten en risico’s die de oplossing met zich mee brengt. 

Contextuele geldigheid 
Argumentatie van een bepaalde actor over de probleemdefinitie en de betekenis van 
doelen. De probleemdefinitie wordt gedefinieerd als de discrepantie tussen de manier 
waarop de actor een situatie enerzijds waarneemt en anderzijds waardeert, met andere 
woorden een discrepantie tussen ist en sol opgevat als een constructie van de actor. Een 
doel is goed als het nastreven ervan de waardering van de actor voor de situatie doet 
toenemen, met andere woorden, in de waarneming van de actor bijdraagt aan de ophef-
fing van de discrepantie tussen ist en sol. 
 

TWEEDE ORDE 
Systeem rechtvaardiging 

De achtergrondtheorieën van waaruit een actor zoekt naar feiten en verbanden tussen 
feiten. De achtergrondtheorieën hebben een normatieve dimensie (waardensysteem) en 
een empirisch dimensie (wereldbeeld).  

Identiteit en uiteindelijke voorkeuren 
Wie wil de actor zijn en hoe verhoudt de actor zich tot andere actoren en belangrijke ob-
jecten. Wat zijn de uiteindelijke voorkeuren van de actor. 

 
Deze vier niveaus kunnen met ‘waaromvragen’ verbonden worden (vergelijk Grin et 
al. 1997: 39):  

� Waarom heeft een actor een bepaald oordeel over een bepaalde oplossing? Om-
dat de actor het onderhavige probleem op een bepaalde manier definieert. 

� Waarom definieert de actor het onderhavige probleem op een bepaalde manier? 
Omdat de actor het probleem vanuit zijn achtergrondtheorieën op een bepaalde 
manier waarneemt en waardeert. 

� Waarom heeft de actor bepaalde achtergrondtheorieën? Omdat deze achtergrond-
theorieën passen bij de identiteit en de uiteindelijke voorkeuren van de actor. 

Dit algemeen geformuleerde model gaan we gebruiken om te analyseren hoe bij de 
kennisproductie eerste orde en tweede orde elementen verweven zijn. We gebruiken 
Fischers model dus op twee verschillende manieren. In hoofdstuk 4 & 5 gebruiken we 
het model zoals het bedoeld is, namelijk voor het analyseren van beleid. In de hoofd-
stukken 6 t/m 9 gebruiken we het echter voor het analyseren van de kerndocumenten, 
die zelf overigens voor een belangrijk deel beleidsanalyses zijn. De nadruk ligt in de 
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analyse op de tweede orde aspecten van de probleemdefinities die gebruikt worden 
door actoren als beleidsmakers en wetenschappers. In de praktijk komt het er op neer 
dat we de fundamentele empirische aannamen en normatieve uitgangspunten detecte-
ren die kenmerkend zijn voor een bepaalde probleemdefinitie. Deze probleemdefinities 
worden om verteltechnische redenen in de tekst aangeduid met de term ‘perspectief’. 
Deze ideaaltypische ‘perspectieven’ spelen een centrale rol in de concluderende para-
grafen van de empirische hoofdstukken en in de eindconclusies. 

2.6 Operationalisering van de onafhankelijke variabelen 
In deze paragraaf wordt uiteengezet hoe de resterende onafhankelijke variabelen geo-
perationaliseerd zullen worden. Die operationalisering zelf vindt plaats in de drie con-
texthoofdstukken van DEEL II. Hier worden de variabelen in dezelfde volgorde behan-
deld in evenzoveel subparagrafen. 

2.6.1 Migratie-economische literatuur 
Bij de operationalisering van de variabele migratie-economische literatuur is reke-
ning gehouden met het feit dat Hoofdstuk 3 twee doelen dient. Het eerste doel is op 
een overzichtelijke wijze uiteenzetten van de belangrijkste technisch-inhoudelijke as-
pecten van de internationale migratie-economische literatuur. Met betrekking tot de 
literatuur tot en met 1945 gebeurt dit aan de hand van de casus van het rapport van de 
United States Immigration Commission uit 1911 en het zogenaamde ‘restrictiedebat’ 
dat daarmee samenhing. Dit gebeurt in Sectie A van hoofdstuk 3. In sectie B van 
Hoofdstuk 3 wordt de literatuur van na 1945 geanalyseerd. Hierbij worden de volgen-
de vijf hoofdthema’s onderscheiden, met tussen haakjes een aantal van de belangrijk-
ste subthema’s: 

 1. Interne migratie 
 2. Handel en factormobiliteit (d.w.z. arbeidsmigratie en internationaal kapitaalver-

keer) 
 3. Determinanten migratie (push-pull en human capital benadering, migratiebeslis-

sing) 
 4. Integratie (karakteristieken immigrant, taal, segregatie, discriminatie, etc.) 
 5. Ontvangende samenleving (arbeidsmarkt, vergrijzing, verzorgingsstaat, etc.) 

De keuze voor deze (sub)thema’s zal dadelijk worden toegelicht. Het behandelen van 
deze thema’s op één centrale plaats heeft als voordeel dat bij de inhoudsanalyse van de 
kerndocumenten niet teveel aandacht hoeft te worden besteed aan de technisch-
inhoudelijke aspecten. Tevens wordt zo overlap voorkomen. 

Het tweede doel van Hoofdstuk 3 is nagaan in hoeverre de kennisproductie in 
Nederland verklaard kan worden uit de internationale migratie-economische literatuur. 
Voor dat laatste doel is het belangrijk om de bovenstaande (sub)thema’s nauwkeurig in 
de tijd te plaatsen. De uitgebreide bibliografie waarover ik reeds beschikte bevatte 
voornamelijk recente publicaties en moest daarom op systematische wijze worden 
aangevuld. Om dat op efficiënte wijze te kunnen doen zijn zes internationale tijdschrif-
ten elektronisch gescand op relevante artikelen. Het gaat om de volgende tijdschriften 
(tussen haakjes de eerste jaargang): 
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� Journal of Political Economy   (1892) 
� American Economic Review   (1911) 
� Review of Economics and Statistics  (1919) 
� International Migration Review41  (1964) 
� Journal of Labor Economics   (1983) 
� Journal of Population Economics   (1988) 

 
Om pragmatische redenen is gekozen voor tijdschriften die te benaderen zijn vanuit de 
digitale bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De eerste drie tijd-
schriften zijn gekozen omdat het tijdschriften zijn die belangrijk42 zijn en een lange 
geschiedenis hebben, zodat de periode tot en met de jaren zestig goed is afgedekt. De 
International Migration Review is geen economische tijdschrift, maar bevat deson-
danks veel economische artikelen. De laatste twee tijdschriften zijn gekozen vanwege 
hun relevante focus op arbeidseconomie en populatie-economie. Twee Nederlandse 
economen (Jo Ritzen en Bernard van Praag) waren betrokken bij de oprichting en be-
ginfase van het Journal of Population Economics en zijn om die reden ook geïnter-
viewd (zie §2.7). De eerste drie tijdschriften zijn doorzocht op de zoektermen 
(im)migra(n)t(ion). Andere (combinaties) van zoektermen zoals international factor 
mobility leverden nauwelijks additionele treffers op. Van de laatste drie tijdschriften 
zijn alle jaargangen handmatig doorgelopen. Dit leverde al met al ongeveer 550 tref-
fers op.  

Naast deze zes tijdschriften zijn ook een aantal andere Amerikaanse tijdschriften 
onderzocht, waaronder Southern Economic Journal, Journal of International Econo-
mics en Quarterly Journal of Economics. Omdat een bias in de richting van de Ameri-
kaanse literatuur zoveel mogelijk te voorkomen is er daarnaast met dezelfde zoekter-
men gezocht in Australische, Canadese en (andere) Engelstalige Europese tijdschrif-
ten, onder andere Canadian Journal of Economics, Australian Economic Review en 
European Economic Review. Tot slot is er in de research databases van JSTOR43 en 
EBSCOhost44 gezocht op de zoektermen (im)migra(n)t(ion). Dit leverde bij elkaar een 
kleine 300 additionele treffers op.  

Hoe uitputtend deze methode ook is, ze heeft een blinde vlek voor niet-
Engelstalige literatuur, die via de digitale bibliotheek van de UvA slechts beperkt te 
benaderen is. Het bleek bijvoorbeeld praktisch onmogelijk om titels uit een uitgebreide 
Duits, Italiaans en Franstalige bibliografie over gastarbeid in Zwitserland (Centro Stu-
di Emigratione 1965) via de digitale bibliotheek te vinden. Voor de recentere periode 
is de elektronische ontsluiting wat beter, maar desondanks leverden Duitse zoektermen 
als Einwanderung in DigiZeitschriften45 – een database van Duitstalige tijdschriften 
die onder andere Finanzarchiv en Weltwirtschaftliches Archiv bevat – slechts weinig 
treffers op. De gebruikte operationalisering levert daarom vooral Engelstalige artikelen 
uit Engelstalige tijdschriften op. Dat wordt deels veroorzaakt door bias in de gebruikte 
methode, maar is vooral ook het gevolg van de dominantie van Amerikaanse tijd-
schriften én Amerikaanse economen. Voor de twee genoemde hoofddoelen van 
Hoofdstuk 3 heeft de zo ontstane bias echter geen grote gevolgen.46 

Van alle artikelen werden de bibliografische gegevens, inclusief de abstracts, 
opgeslagen in een computerprogramma waarmee men referenties kan beheren. Ook de 
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bijbehorende pdf-files werden opgeslagen. Alle artikelen van vóór 1980 werden bo-
vendien uitgeprint. Verder werden alle boekrecensies bekeken en werden een aantal 
relevante boeken geselecteerd voor nadere bestudering. Ook is incidenteel een omge-
keerde sneeuwbalmethode toegepast, door op basis van de literatuurlijst van een publi-
catie terug te zoeken. Vervolgens werden alle abstracts in 73 (sub) thema’s gecategori-
seerd. Deze 73 thema’s zijn vervolgens gegroepeerd tot de vijf hierboven gegeven 
hoofdthema’s. Op basis van deze thematische ordening is een eerste versie van Hoofd-
stuk 3 geschreven. Vervolgens zijn een aantal van de meest belangrijke artikelen en 
boeken nader bestudeerd en is de definitieve versie geschreven. Deze is gebaseerd op 
ruim 300 treffers. Er is bewust niet geprobeerd alle treffers in het hoofdstuk te verwer-
ken omdat de tekst dan minder goed leesbaar zou worden en de literatuurlijst te om-
vangrijk.  

Aan het eind van Hoofdstuk 3 wordt een resumé gegeven waarin de ontwikkeling 
van de migratie-economische literatuur naar aard kort wordt samengevat en de ver-
schillende (sub)thema’s in de tijd worden geplaatst. Tenslotte wordt ook de ontwikke-
ling van de migratie-economische literatuur naar omvang geanalyseerd. Dit gebeurt op 
basis van de bibliometrische gegevens die verkregen zijn door de semi-
geautomatiseerde verwerking van de artikelen en reviews. Op basis van deze data 
wordt voor het geval van de Verenigde Staten onderzocht in hoeverre de omvang van 
deze literatuur samenhangt met de omvang van de immigratie. Dit is van belang in 
verband met de te onderzoeken rivaliserende hypothese die stelt dat de kennisproduc-
tie in Nederland verklaard kan worden uit de omvang van de immigratie. 

2.6.2 Economisch beleid; economische toestand; economiebeoefening; databe-
schikbaarheid 

Omdat de variabelen economisch beleid, economische toestand, economiebeoefening 
en databeschikbaarheid nogal sterk verweven zijn worden ze in Hoofdstuk 4 tegelij-
kertijd behandeld. Om dit op een enigszins overzichtelijke wijze te doen, is dit hoofd-
stuk in drie secties onderverdeeld. Met name de variatie van de eerste drie variabelen 
is niet los te zien van internationale ontwikkelingen. Daarom wordt voorafgaand aan 
Sectie A een grove schets gegeven van het mondiale economische denken en beleid. 
Verder kan een en ander niet losgezien worden van het ontstaan en de verdere ontwik-
keling van een aantal instituten, met name het CBS, het CPB en de SER. Daar waar 
nodig wordt aan de institutionele component aandacht besteed. Het hoofdstuk wordt 
afgesloten met een resumé waarin de operationalisering van de vier variabelen nog 
eens kernachtig wordt samengevat. 

Om verteltechnische redenen, worden in het proefschrift de variabele economi-
sche toestand en economisch beleid in Sectie A in één verhaal verteld. De operatio-
nalisering geschiedt voor het merendeel op basis van de secundaire literatuur. De ont-
wikkeling van de Nederlandse economie en het Nederlandse economische beleid wor-
den in een aantal episodes onderverdeeld die elk kort gekarakteriseerd worden. In sec-
tie B van hoofdstuk 4 wordt vervolgens de variabele economiebeoefening geoperatio-
naliseerd. Dit gebeurt eveneens door op basis van de secundaire literatuur de ontwik-
kelingen in een aantal episodes in te delen. De variabele databeschikbaarheid wordt 
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in Sectie C geoperationaliseerd. Dit gebeurt door de beschikbaarheid van data te be-
oordelen aan de hand van de volgende criteria:  

 
1. de wijze waarop de gegevens zijn verkregen (registratie, steekproeven, etc.); 
2. de mate waarin de gegevens zijn uitgesplitst naar bevolkingsgroepen (land van 

herkomst, nationaliteit, etc.) en overige kenmerken (opleidingsniveau, voorzie-
ningengebruik, etc); 

3. de toegankelijkheid van de data (wie hebben er onder welke condities toegang tot 
de gegevens en de onderliggende microdatabestanden); 

 
Het eerste punt beïnvloedt de betrouwbaarheid en dat is een bepalende factor bij het 
doen van onderzoek over normatief omstreden onderwerpen. Het tweede punt is essen-
tieel als het gaat om onderzoek naar migratie in het algemeen en migratie-economisch 
onderzoek in het bijzonder; het aantal (sociaal-economische) kenmerken waarover ge-
gevens bekend zijn en met name het aggregatieniveau bepalen in belangrijke mate de 
mogelijkheden tot onderzoek. Dit geldt met betrekking tot punt drie ook voor de toe-
gang tot onderliggende microbestanden. Met behulp van deze criteria kunnen verschil-
lende perioden in de variatie in databeschikbaarheid worden onderscheiden. Dit ge-
beurt op basis van eigen onderzoek naar beschikbare statistische data, onderzoek van 
andere primaire en secundaire bronnen en een interview met een Joop de Beer, een 
medewerker van het CBS die zich langdurig met immigratie en minderheden heeft 
beziggehouden. Daarnaast wordt ingegaan op de normatieve achtergronden van de 
variatie in databeschikbaarheid.  

2.6.3 Immigratie; migratiebeleid 
Wederom om verteltechnische redenen worden de variabelen migratiebeleid en im-
migratie in hoofdstuk 5 in één verhaal besproken. Per periode wordt steeds de aard en 
omvang van de migratie geschetst gevolgd door een analyse van het gevoerde beleid in 
die periode. De variabele migratiebeleid wordt geoperationaliseerd door een aantal 
belangrijke beleidsdocumenten met behulp van Fischers (1995) gelaagde model aan 
een inhoudsanalyse te onderwerpen en zo te komen tot een karakterisering van de cog-
nitieve en normatieve aspecten van het beleid per periode (vergelijk Hoppe 1993). 
Tenslotte wordt per periode aandacht besteed aan de politieke en maatschappelijke 
context. Aan het eind van dit hoofdstuk volgt weer een resumé met de ontwikkeling 
van immigratie en migratiebeleid op hoofdlijnen. 

De variabele immigratie wordt geoperationaliseerd door de variatie in aard en 
omvang te beschrijven op basis van statistische data en secundaire literatuur. Wat be-
treft omvang gaat het om een algemeen beeld van de totale immigratie en het migratie-
saldo, zowel absoluut als relatief ten opzichte van de Nederlandse bevolking. Ook 
wordt enige aandacht besteed aan de demografische ontwikkeling van de belangrijkste 
migrantenpopulaties. Om de invloed van immigratie op de kennisproductie te meten, 
wordt verder een benadering gebruikt die gelijktijdig aard en omvang van immigratie 
in ogenschouw neemt. Allereerst kan men een onderscheid maken tussen westerse en 
niet-westerse immigranten omdat onderzoek en beleid zich grotendeels op de laatste 
groep richten. Voorts kan men bepaalde groepen immigranten onderscheiden volgens 



 
69

het criterium ‘(beoogd) migratiemotief’: (i) Repatrianten (‘40-’60); (ii) Molukkers; 
(iii) (uitgenodigde) vluchtelingen (‘50-’70); (iv) gastarbeiders (‘60-’70); (v) Surina-
mers; (‘70) (vi) Antilianen; (vii) gezinsherenigers (‘70); (viii) gezinsvormers (‘80- ); 
(ix) asielzoekers (‘90); (x) hoogopgeleide kenniswerkers (‘90- ) (tussen haakjes even-
tuele ‘migratiepieken’). Deze tien groepen zijn op voor de hand liggende wijze in vier 
categorieën in te delen: koloniale migranten, arbeidsmigranten, asielmigranten en 
volgmigranten. Elk van deze groepen is interessant voor (vergelijkend) immigratie-
economisch onderzoek. Per periode wordt op basis van de secundaire literatuur en sta-
tistische data steeds een schets gegeven van de belangrijkste groepen immigranten. 

Box 2.2 Geanalyseerde beleidsdocumenten met betrekking tot het migratiebeleid 

De behandeling van de variabele migratiebeleid is tweeledig. In de eerste plaats 
wordt het beleid in grote lijnen beschreven aan de hand van secundaire bronnen. Daar-
naast worden ook een aantal essentiële beleidsdocumenten alsmede twee invloedrijke 
WRR-rapporten aan een inhoudsanalyse onderworpen. De te analyseren beleidsstuk-
ken hangen op een natuurlijke manier samen in vier verschillende groepen (zie Box 
2.2). De eerste groep documenten hangt samen met de Nota buitenlandse werknemers 
uit 1970 die beschouwd kan worden als het belangrijkste beleidsdocument aangaande 
gastarbeid. De tweede groep documenten bestaat uit het WRR-rapport Etnische min-
derheden (1979) en de beleidsstukken van het daarop gebaseerde minderhedenbeleid. 
In de derde groep is de samenhang wat diffuser; het WRR-rapport Allochtonenbeleid 
(1989) markeerde een omslag in het denken van minderhedenbeleid tot integratiebe-
leid, maar de invloed van dit rapport kwam meer geleidelijk tot stand. Tenslotte wor-
den een tweetal documenten geanalyseerd aangaande het inburgeringbeleid in Periode 
IV. 

1970-1980: CLUSTER ROND DE NOTA BUITENLANDSE WERKNEMERS 
� Nota buitenlandse werknemers (Min. SZ&V 1970); 
� Voorlopig Verslag van de Bijzondere Commissie Nota buitenlandse werknemers (TK 1970); 
� Nota buitenlandse werknemers: Memorie van Antwoord (Min. SZ 1973); 
� Eindverslag van de Bijzondere Commissie Nota buitenlandse werknemers (TK 1974); 
� Nota buitenlandse werknemers: Nota naar aanleiding van het Eindverslag (Min. SZ 1974). 

1980-1990: CLUSTER ROND ETNISCHE MINDERHEDEN EN HET MINDERHEDENBELEID 
� Etnische minderheden (WRR 1979); 
� Regeringsreactie op het WRR-rapport ‘Etnische minderheden’ (Regeringsreactie 1980); 
� Ontwerp-Minderhedennota (Min. BiZa 1981); 
� Minderhedennota (Min. BiZa 1983). 

1990-2000: CLUSTER ROND ALLOCHTONENBELEID EN HET INTEGRATIEBELEID 
� Allochtonenbeleid (WRR 1989); 
� Kabinetsstandpunt ‘Allochtonenbeleid’ (Kabinetsstandpunt 1990); 
� Maatschappelijk Debat Integratie (Min. BiZa 1992); 
� Werk en minderheden (Min. SZ&W 1993); 
� Integratiebeleid etnische minderheden: Contourennota (Min. BiZa 1994); 
� Kansen krijgen, kansen pakken: Integratiebeleid 1999-2002 (Min. GSI 1999); 

2000-2005: CLUSTER ROND HET INBURGERINGSBELEID 
� Integratie in het perspectief van immigratie (Min. GSI 2002); 
� Herziening van het inburgeringsstelsel: Contourennota (Min.V&I 2004). 
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2.7 Operationalisering van de afhankelijke variabele kennisproductie 

2.7.1  Selectie van cases 
De afhankelijke variabele kennisproductie wordt geoperationaliseerd in DEEL III van 
het proefschrift. De eenheid van onderzoek is in eerste instantie het eindproduct van 
het proces van kennisproductie, dat wil zeggen documenten die voldoen aan de in §1.3 
gegeven definitie. Om een representatief beeld te geven van de kennisproductie heb ik 
eerst systematisch op zoektermen als immigrant(en), (im)migratie, gastarbeid(er)(s), 
buitenlandse werknemer(s) en dergelijke gezocht in de digitale catalogi van de univer-
siteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam47 en van de Universiteit van 
Utrecht48 alsmede in de digitale metacatalogus Picarta.49 

Tabel 2.2 Kerndocumenten

 
Om de kans op het missen van relevante documenten te minimaliseren heb ik ook 

de jaargangen 1960-2005 bestudeerd van het Nederlandse tijdschrift Economisch Sta-
tistische Berichten (ESB). Voor de periode vanaf 1980 is dat digitaal gedaan (met 
zoektermen als gastarbeider, buitenlandse werknemers e.d.) en voor de periode 1960-
1979 op basis van de relevante ingangen in het zaakregister van de papieren versie. De 
achterliggende overweging was dat vrijwel elk belangwekkend onderzoek uiteindelijk 
op de een of andere manier in ESB wordt besproken of gepubliceerd. Uit de zo verkre-
gen verzameling documenten zijn een aantal zogenaamde kerndocumenten geselec-
teerd (zie Tabel 2.2). Aan elk van de vier perioden wordt een hoofdstuk gewijd dat is 

Kerndocument §

Betrokken 
kennis-
instituut

Opdrachtgever en/of 
(mede)financier

Interview 
auteur(s)

Berg 1967a 6.2 NEH, RULb, CRM ja
CPB 1972 6.3 CPB min. EZ, SERc nee
Marshall 1973 6.5 min. SZ jad

SER 1974 6.4 SER min. SZ nee
Heijke 1979 6.6 min. SZ, min. V&M ja
Van Praag 1988 7.2 SCP min. BZ ja
Muus 1992 8.3 SER ja
Bernhardt 1993 8.4 CPB ja
Hartog & Teulings 1994 8.2 min. BZ ja
BEA 1994 8.5 min. BZ neee

Delphiconsult 1995 8.6 VNU Uitgevers neee

Lakeman 1999 8.7 ja
Van Dalen 2001c 9.2 WRR ja
Roodenburg et. al. 2003 9.3 CPB jaf

Hartog 2002 9.4 ja
a) Auteur was werkzaam bij SZ dat ook gegevens ter beschikking stelde.

f) Alleen met Roodenburg en Euwals.

c) Kwam tot stand op instigatie van de Raad van de Arbeidsmarkt.
d) Via e-mail.
e) Hiervoor is een artikel gebruikt van F. Kalshoven, Elsevier  14-10-1995, pp.14-16.

b) Rijksuniversiteit Leiden.
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opgebouwd rond een aantal van deze kerndocumenten. Ze vormen als het ware de rug-
gengraat van DEEL III. 

Bij de selectie van de kerndocumenten heb ik mij laten leiden door één criterium: 
het onderzoek moest direct betrekking hebben op de probleemdefinities, normatieve 
uitgangspunten en empirische aannamen van beleid en onderzoek in de betreffende 
periode en bij voorkeur omstreden zijn. Dat laatste punt komt voort uit mijn interesse 
in de vraag hoe kennis wordt geproduceerd in een politiek en normatief krachtenveld 
(de titel van het proefschrift verwijst daar ook naar). Dit subjectieve criterium kan ui-
teraard selectiebias geven. De nadruk komt zo al snel te liggen op kosten-
batenanalyses en dergelijke. Om daar tegenwicht aan te bieden geef ik in de inleiding 
van elk empirisch hoofdstuk in DEEL III een schets van een aantal niet-geselecteerde 
documenten. Zo ontstaat een evenwichtiger beeld van de kennisproductie in de betref-
fende periode. 

Met name voor de eerste drie periodes geldt dat een groot deel van de documen-
ten die vielen onder de definitie van kennisproductie (§1.3) geselecteerd werden. Toch 
kan er in een dergelijk geval sprake zijn van selectiebias (King et al. 1994: 135-137),50 
omdat men zich alleen richt op de mensen die wél hebben bijgedragen aan de kennis-
productie. Om een dergelijke vorm van door de sociale werkelijkheid geïnduceerde 
selectiebias te voorkomen heb ik een aantal economen geïnterviewd die niet of in be-
perkte mate hebben bijgedragen aan de kennisproductie, maar wel ter zake deskundig 
zijn, te weten Eduard Bomhoff,51 Jan van Ours, Bernard van Praag, Jo Ritzen52, Justus 
Veenman en Arie van der Zwan.  

2.7.2 Inhoudsanalyse 
De inhoudsanalyse vindt plaats met behulp van het in §2.5.2 ontwikkelde analytische 
gereedschap. Zoals eerder gezegd wordt kennisproductie opgevat als een proces. In de 
analyse van dit proces worden vijf stappen onderscheiden: ontstaansachtergrond, pro-
bleemperceptie, onderzoeksopzet, onderzoeksresultaat en receptie. Deze stappen in het 
productieproces worden als volgt geoperationaliseerd (zie ook Figuur 2.2): 
 
 Ontstaansachtergrond aanleiding, opdracht, financiering  
 Probleemperceptie  probleemstelling, doelstelling, vraagstelling 
 Onderzoeksopzet  theorie, methodologie, dataverzameling 
 Onderzoeksresultaat  analyse, conclusies, aanbevelingen 
 Receptie     distributie, receptie en benutting van het onderzoek 
 

Een belangrijk methodologisch probleem is uiteraard hoe men een proces kan 
onderzoeken dat zich in het verleden heeft afgespeeld. Voor een deel is dit te onder-
vangen door een analyse van de kerndocumenten (zie Tabel 2.2) die de neerslag vor-
men van het proces van kennisproductie. Met name de probleemperceptie, onder-
zoeksopzet en onderzoeksresultaat zijn in eerste instantie goed in kaart te brengen door 
middel van een inhoudsanalyse van de normatieve en cognitieve aspecten van de kern-
documenten. Voor de ontstaansachtergrond en de receptie vormen de interviews met 
de auteurs de belangrijkste bron. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van andere 
secundaire en primaire bronnen zoals begeleidende brieven en krantenartikelen.  
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Tabel 2.3 Lijst met geïnterviewde personen 

Naam Motivatie
Berg, E. L. Auteur kerndocument (Berg 1967); voormalig medewerker SZ; 

econoom
Bernhardt, Yvonne Auteur kerndocument (Bernhardt 1993); voormalig onderzoeker CPB; 

econoom
Bomhoff, Eduard Oprichter onderzoeksinstituut NYFER (beoogd tegenspeler CPB); 

hoogleraar economie; voormalig minister VWS (Balkenende I)
Brinkman, Elco Betrokken bij kerndocument (Van Praag 1988) (opdrachtgever); 

voormalig minister VWS (Lubbers II)
Broeders, Dennis Betrokken bij kerndocument (Van Dalen 2001c); staflid WRR
De Beer, Joop Expert met betrekking tot.data over immigratie en integratie; voormalig 

onderzoeker CBS, staflid NIDI
Dijkstal, Hans Betrokken bij kerndocument (Hartog & Teulings 1994) 

(implementatie); voormalig minister BiZa (Paars I); deskundige 
integratie minderheden

Entzinger, Han Betrokken bij kerndocument (Hartog & Teulings 1994); voormalig 
secretaris ACOM; auteur Allochtonenbeleid  (WRR 1989), expert 
minderheden(onderzoek) (hoogleraar)

Euwals, Rob Auteur kerndocument (Roodenburg et. al. 2003); onderzoeker CPB
Hartog, Joop Auteur kerndocumenten (Hartog en Teulings 1994, Hartog 2002); 

migratie-economische publicaties; hoogleraar economie
Heijke, Hans Auteur kerndocument (Heijke 1979); ACOM-lid; migratie-

economische publicaties; hoogleraar economie
Lakeman, Pieter Auteur kerndocument (Lakeman 1999); directeur SOBI
Marshall, Adriana Auteur kerndocument (Marshall 1973)
Muus, Philip Auteur kerndocument (Muus 1992); expert minderheden(onderzoek)
Van Ours, Jan Migratie-economische publicaties; hoogleraar economie
Ritzen, Jo Migratie-economische publicaties; betrokken bij Journal of  

Population Economics ; voormalig minister O(C)W/VWS (Lubbers 
III-Paars I)

Roodenburg, Hans Auteur kerndocument (Roodenburg et. al. 2003); voormalig 
hoofdonderzoeker CPB

Teulings, Coen Auteur kerndocument (Hartog en Teulings 1994), voormalig directeur 
SEO, directeur CPB

Van Dalen, Harry Auteur kerndocument, (Van Dalen 2001c); expert Nederlandse 
economiebeoefening; oud staflid WRR, staflid NIDI, hoogleraar 
economie

Van der Zwan, Arie Betrokken bij kerndocument (Hartog & Teulings 1994), voormalig 
staflid WRR, expert Nederlands economisch beleid

Van Praag, Bernard Populatie-economische publicaties, voormalig directeur SEO; 
betrokken bij Journal of Population Economics ; hoogleraar 
economie

Van Praag, Carlo Auteur kerndocument (Van Praag 1988); expert minderheden 
(onderzoek); voormalig adjunct-directeur SCP; staflid NIDI

Veenman, Justus ACOM-lid; directeur ISEO; expert sociaal-economische positie 
migranten (hoogleraar)
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2.7.3 Interviews & Workshop
Om het statische van de kerndocumenten te ontstijgen en het onderliggende kennis-
productieproces te reconstrueren zijn, voor zover mogelijk, de auteurs van de kerndo-
cumenten geïnterviewd. Om bepaalde specifieke punten op te helderen zijn daarnaast 
nog een aantal andere personen geïnterviewd. In totaal zijn er 23 interviews afgeno-
men (zie Tabel 2.3). Het betreft hier semi-gestructureerde, open interviews. De inter-
views kunnen niet zonder meer gekarakteriseerd worden als expertinterviews, want 
daarbij draait het uitsluitend om de rol van de geïnterviewde als expert (Flick 1998: 
91-92), terwijl vanuit het in §2.5 uiteengezette theoretisch perspectief juist ook de per-
soonlijke normatieve opvattingen van de expert van belang zijn. 

Omdat het voor interviews met experts van belang is om een gedegen inhoudelij-
ke kennis te hebben van het onderwerp, had ik de migratie-economie reeds diepgaand 
bestudeerd voor ik de interviews afnam. De voorbereiding bestond uit een algemene 
lijst met interviewthema’s en het produceren van excerpten uit de reeds bestudeerde 
kernpublicatie(s) van de betreffende auteur. De interviews hadden zoveel mogelijk de 
vorm van een gesprek, waarbij ik probeerde niet te veel te sturen, maar de dialoog wel 
langs de interviewthema’s53 leidde, voor zover deze thema’s ook relevant waren met 
betrekking tot de gesprekspartner in kwestie. Als ondersteunend materiaal nam ik 
soms de genoemde excerpten en/of een lijst met citaten uit publicaties van de ge-
sprekspartner mee en daaraan gekoppelde vragen. Ook nam ik indien mogelijk een 
aantal relevante publicaties van de betrokkene mee. In de meeste gevallen stuurde ik 
vooraf een e-mail met daarin een beknopte uitleg van de onderzoeksvraag en het doel 
van het interview. In een aantal gevallen voegde ik bij deze e-mail de genoemde ex-
cerpten als bijlage. 

Tenslotte heb ik op 11 april 2008 een workshop georganiseerd met een aantal ge-
interviewden om op die manier de voorlopige resultaten en conclusies verder te valide-
ren en trianguleren. Daarbij waren aanwezig Harry van Dalen, Joop Hartog, Hans He-
ijke, Carlo van Praag en Hans Roodenburg. Peter Scholten was aanwezig als deskun-
dige op het gebied van het minderhedenonderzoek en –beleid. Mijn beide promotoren 
John Grin en Jan Rath begeleiden de discussie. De gesprekken vonden plaats op basis 
van een discussiestuk waarin de belangrijkste resultaten en conclusies van het proef-
schrift waren samengevat. In de workshop werden de bevindingen in grote lijnen be-
vestigd, maar op een aantal punten ook scherper gesteld of aangevuld. Naar de uit de 
workshop verkregen data wordt in de eindnoten verwezen met Workshop. De namen 
van individuele deelnemers worden niet gebruikt, conform een voor de aanvang van de 
eigenlijke workshop gemaakte afspraak. Met het oog op verdere triangulatie heb ik 
daarnaast enkele aanvullende interviews gedaan. Om de databeschikbaarheid beter te 
kunnen analyseren heb ik Joop de Beer geïnterviewd die jarenlang aan het CBS ver-
bonden was en een expert is op het gebied van statistische data over immigranten. Tot 
slot heb ik een paar interviews gedaan om een aantal punten op te helderen die in het 
laatste stadium van het onderzoek nog niet duidelijk waren, te weten met Elco Brink-
man (CDA-minister van WVC in de kabinetten Lubbers I en II), Hans Dijkstal (VVD-
minister van BiZa in Paars I), Dennis Broeders (verbonden aan de WRR en betrokken 
bij het WRR-rapport Nederland als immigratiesamenleving zie §9.2) en Han Entzinger 
(hoofdauteur van het WRR-rapport Allochtonenbeleid, zie §5.6.3). 
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De empirische hoofdstukken in DEEL III van het proefschrift zijn steeds als volgt 
opgebouwd. Eerst wordt, zoals gezegd, in de inleiding aan de hand van een aantal niet-
geselecteerde documenten een algemeen beeld van de kennisproductie gegeven. Dan 
volgt de inhoudsanalyse van de kerndocumenten. Aan elk kerndocument is steeds één 
paragraaf gewijd. Bij de compositie van deze paragraaf is in principe steeds geput uit 
drie bronnen: een inhoudsanalyse van het betreffende kerndocument, eventuele extra 
bronnen die betrekking hebben op de ontstaansgeschiedenis en de receptie van het be-
treffende document en indien van toepassing het interview met de auteur(s) ervan.54 
Elke paragraaf begint met een korte beschrijving van het kerndocument. Verder geef 
ik bij elk interview een schets van de indruk die de interviewsetting en de geïnterview-
de op mij maakte. Voor het overige heb ik bewust niet gekozen voor een vaste opzet 
voor de paragrafen; de inhoud bepaalt de vorm. De paragrafen die over de kerndocu-
menten gaan zijn hoofdzakelijk gebaseerd op het betreffende kerndocument en het in-
terviewmateriaal. In de slotparagraaf van elk empirisch hoofdstuk integreer ik onder 
het kopje ‘Verklaring kennisproductie’ de gegevens uit alle beschikbare bronnen en 
maak ik een terugkoppeling naar de contexthoofdstukken uit DEEL II. Voorzover daar-
bij inzichten worden gebruikt uit theoriën anders dan het beleidsanalysemodel van Fi-
scher (§2.5) wordt dat ter plaatse toegelicht. Deze slotparagrafen bevatten voor de be-
treffende periode steeds de volgende ingrediënten: een beschrijving van de belangrijk-
ste (1) direct bij de kennisproductie betrokken actoren, (2) onafhankelijke variabelen 
en (3) probleemdefinities, die worden gekarakteriseerd aan de hand van tweede orde 
kenmerken (en zoals eerder gezegd worden aangeduid met de term ‘perspectieven’). 
Vanuit deze basis wordt de kennisproductie in de onderhavige periode verklaard.  

2.8 Resumé

2.8.1 Onderzoeksopzet 
Het doel van dit proefschrift is om te begrijpen en te verklaren hoe er in de periode 
1960-2005 kennis werd geproduceerd over de economische effecten van immigratie 
naar Nederland. Dit wordt gedaan met een methode die we kwalitatieve variabelen 
analyse noemen. In essentie is deze methode het kwalitatieve analogon van regressie-
analyse, al moet de vergelijking niet te ver worden doorgevoerd.  

De afhankelijke variabele is kennisproductie, dat wil zeggen, de productie van 
wetenschappelijke kennis over de economische effecten van immigratie naar Neder-
land. Deze variabele wordt in DEEL III van het proefschrift geoperationaliseerd. Daar-
toe is de onderzoeksperiode in vier deelperioden onderverdeeld. Aan elke periode is 
een hoofdstuk gewijd, waarin de kennisproductie wordt beschreven en geanalyseerd 
aan de hand van een aantal kerndocumenten en interviews met de betrokken auteurs.  

Uit de metaliteratuur over het minderhedenonderzoek en –beleid zijn een aantal 
onafhankelijke variabelen afgeleid en deze zijn vervolgens ‘geëxtrapoleerd’ om ook 
het migratie-economisch onderzoek te kunnen omvatten. De negen onafhankelijke va-
riabelen betreffen de internationale migratie-economische literatuur, de economische 
toestand en het economisch beleid in Nederland, de ontwikkeling van de Nederlandse 
economiebeoefening, de beschikbaarheid van Nederlandse data relevant voor migratie-
economisch onderzoek, de immigratie naar Nederland, het op immigratie en integratie 
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gerichte overheidsbeleid en tenslotte de science-policy nexus en het minderhedenon-
derzoek zelf.  

Om zowel de cognitieve en de normatieve aspecten van de verschillende variabe-
len in de analyse te betrekken wordt gebruik gemaakt van het gelaagde analysemodel 
van Fischer (1995). De variatie in kennisproductie wordt verklaard door deze te relate-
ren aan de variatie in de onafhankelijke variabelen. Zo wordt onder uitsluiting van 
(andere) rivaliserende hypotheses één meest waarschijnlijke verklaring geconstrueerd.  

De variabelen science-policy nexus en minderhedenonderzoek werden in dit 
hoofdstuk en passant geoperationaliseerd en daarvan volgt in de volgende subpara-
graaf een resumé. De overige afhankelijke variabelen worden in DEEL II van het proef-
schrift in een drietal contexthoofdstukken geoperationaliseerd. 

2.8.2 Operationalisering variabelen science-policy nexus & minderhedenonder-
zoek 

De eerste periode die we onderscheiden is 1955-1965. In deze periode is het Ministerie 
van Maatschappelijk Werk de belangrijkste financier van het (schaarse) onderzoek. De 
verhouding is in die tijd dat onderzoekers zich met een onderzoeksvoorstel naar MW 
wenden voor subsidie, maar vrij autonoom zijn in hun onderwerpkeuze. De vrij exclu-
sieve rol die MW speelt zorgt wel van meet af aan voor een oriëntatie op het maat-
schappelijk werk. 

In de periode 1965-1975 zien we bemoeienis van het Ministerie van SZ. Door de 
komst van gastarbeiders – waarvoor het ministerie verantwoordelijk is – interesseert 
dit ministerie zich voor immigratie. SZ initieert en financiert (in)direct onderzoek. 
Daarmee wordt gedurende korte tijd – mede vanuit het beleid – een nieuwe probleem-
definitie gecreëerd, waarin immigranten als een economische categorie worden gezien. 
Als de werving medio jaren zeventig snel minder wordt, neemt ook de interesse van 
SZ af, evenals de financiering.  

In de periode 1975-1990 is het Ministerie van CRM de grote financier en initiator 
van minderhedenonderzoek. Met het op stapel zetten en de uiteindelijke implementatie 
van het minderhedenbeleid komt ook het eigenlijke minderhedenonderzoek op gang. 
Het maakt zeker vanaf 1980 een onstuimige groei door. Vanaf 1978 wordt met de op-
richting van de ACOM ook de programmering van het onderzoek gecentraliseerd en 
onder invloed gebracht van de overheid en in mindere mate de minderhedenorganisa-
ties. Omgekeerd is de invloed van het minderhedenonderzoek op het beleid rond 1980 
groot. Er is sprake van een sterke coproductie en een ‘technocratische arbeidsdeling’ 
binnen de science-policy nexus. Binnen de ACOM spelen de sociale wetenschappen 
en met name de culturele antropologie een hoofdrol. Mede daardoor bestond er binnen 
de ACOM een voorkeur voor (antropologisch) veldwerk. Dit leidde tot een versmal-
ling van de probleemdefinitie en de dominantie van wat Rath (1991) het ‘minderhe-
denparadigma’ gedoopt heeft. Kenmerkend voor de praxis van het minderhedenonder-
zoek was de identificatie met de onderzochte groepen, een preoccupatie met racisme 
en discriminatie en een politieke bevlogenheid aangaande het ideaal van de multicultu-
rele samenleving. Opvallend is tenslotte dat economisch onderzoek in deze periode 
nagenoeg geheel ontbreekt. 
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De periode 1990-2000 kenmerkt zich door een geleidelijke afname van over-
heidsinvloed. Met de opheffing van de ACOM in 1992 verdwijnt de invloed op de 
programmering goeddeels. Ook de financiering komt gaandeweg meer uit andere 
bronnen zoals de EU en NWO. Daarnaast vindt er met de oprichting van een aantal 
onderzoeksinstituten ook een proces van institutionalisering, professionalisering en 
internationalisering van het minderhedenonderzoek plaats. Een en ander vindt plaats 
tegen de achtergrond van een steeds zakelijker houding tegenover immigranten en ver-
anderende opvattingen over de gewenste inrichting van de science-policy nexus.  

Onder invloed van verschillende (inter)nationale ontwikkelingen vindt er vanaf 
de eeuwwisseling een radicalisering plaats van het debat over immigratie en integratie 
en een negatieve herwaardering van het tot dan toe gevoerde migratiebeleid. Een ne-
veneffect is dat het minderhedenonderzoek zelf onder vuur komt te liggen in de pu-
blieke ruimte en de politieke arena. Dat leidt tot een verdere herdefiniëring van de sci-
ence-policy nexus; beleidsmakers gaan een wat cynische, selectieve houding innemen 
ten aanzien van het minderhedenonderzoek. 
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3 Internationale migratie-economische literatuur 

SECTIE A: DE LITERATUUR TOT 1945 & HET RESTRICTIEDEBAT IN DE VS
In SECTIE A van dit hoofdstuk wordt de migratie-economische literatuur tot het eind 
van de Tweede Wereldoorlog beschreven. Het hoofddoel van deze exercitie is om te 
laten zien op welk niveau het internationale migratie-economische onderzoek stond 
vóór de aanvang van de onderzoeksperiode (1960). We zullen zien dat met name in de 
VS in de periode tot de Tweede Wereldoorlog al veel migratie-economisch onderzoek 
werd verricht. Daarnaast biedt het een historische achtergrond voor de thematische 
beschrijving van de naoorlogse literatuur in SECTIE B. Een historisch perspectief leert 
veelal dat er niet zo heel veel nieuws onder de zon is. We zullen zien dat veel van de 
issues die na 1945 een prominente rol spelen, in de vooroorlogse literatuur reeds op 
een of andere wijze aan bod komen. Uiteraard moet men hierbij wel waken voor het 
anachronistisch terugprojecteren van moderne economische begrippen op de vooroor-
logse literatuur. Vooroorlogse economen spraken soms over verschijnselen waarvoor 
ze nog geen duidelijk afgebakende concepten hadden ontwikkeld of gebruikten dezelf-
de termen (zoals human capital) met een andere betekenis als de huidige. 

3.1 Inleiding: schets vroege literatuur 
Tot het eind van de negentiende eeuw was de interesse van economen voor immigratie 
gering. De klassieke economen – waaronder Smith, Ricardo en John Stuart Mill – 
wijdden bijvoorbeeld geen woord aan immigratie, mogelijk omdat ze het als een lais-
sez faire terrein beschouwden waar staatsbemoeienis ongewenst was (Samuel 1905). 
We beperken deze bespreking daarom tot de periode 1875-1945. De ontwikkeling van 
de vooroorlogse literatuur wordt verteld aan de hand van het debat over migratiere-
strictie dat vanaf het eind van de negentiende eeuw in de VS woedde. Dit Amerikaanse 
restrictiedebat vertelt in een notendop het verhaal van het voortschrijdend economisch 
inzicht in de effecten van migratie.  

Dat juist dit belangrijke historische voorbeeld gekozen is, komt mede doordat de 
literatuur in de periode 1890-1960 overwegend Amerikaans is en voor de periode tot 
WOII voor het merendeel is gerelateerd aan dit restrictiedebat. Hiervoor zijn twee oor-
zaken aan te wijzen. In de eerste plaats een methodologische gelegen in de door mij 
gehanteerde zoekmethode: Amerikaanse economische tijdschriften zijn veel beter 
elektronisch ontsloten dan bijvoorbeeld de kleinere Europese tijdschriften, zodat bij-
voorbeeld de naoorlogse Zwitserse literatuur over gastarbeid wordt gemist (zie §2.6.1).  

Daarnaast zijn er ook inhoudelijke oorzaken aan te wijzen voor de Amerikaanse 
dominantie. De Verenigde Staten trokken relatief veel immigranten en immigratie was 
een formidabele factor in de Amerikaanse economie. Dat gold in mindere mate ook 
voor een aantal andere immigratiegebieden zoals de Britse Dominions, maar daar lijkt 
de economische wetenschap relatief minder ver ontwikkeld te zijn geweest dan in de 
VS. Zo was er bijvoorbeeld tot 1918 op geen enkele Australische universiteit een fa-
culteit economie terwijl sommige van deze universiteiten reeds midden negentiende 
eeuw gesticht waren (Heaton 1926). Ook de beschikbaarheid van relatief goede data 
maakte al vroeg economisch onderzoek naar immigratie mogelijk. De US Census van 



 
80

1870 bevat bijvoorbeeld reeds data over beroepen en selfemployment uitgesplitst naar 
land van herkomst (Page 1913).  

Tenslotte lijkt de interesse van Europese economen in immigratie in deze periode 
gering te zijn geweest. Zelfs Pareto – die uitgebreid schreef over onderwerpen op het 
raakvlak tussen demografie en economie – is summier over immigratie (Spengler 
1956). Een voor de hand liggende verklaring voor de geringe belangstelling is dat Eu-
ropa vooral een emigratiegebied was. Er werd in landen als Duitsland en Groot-
Brittannië bijvoorbeeld wel getracht te berekenen wat de kosten van emigratie waren 
(Page 1912). 

3.2 Het restrictiedebat en het rapport van de United States Immigrati-
on Commission

Tot en met het derde kwart van de negentiende eeuw werd er in de VS over het alge-
meen positief gedacht over het verschijnsel immigratie,55 ook al hadden velen een af-
keer van de immigranten zelf of zorgen over de onwenselijke sociale gevolgen van 
immigratie. Deze positieve houding kwam voor een belangrijk deel voort uit een breed 
gedeeld gevoel dat immigratie goed was voor de (economische) ontwikkeling van het 
land (Page 1912; Abbott 1927). Vanaf het vierde kwart van de negentiende eeuw 
kwam er echter om uiteenlopende redenen steeds meer weerstand tegen immigratie. 
Velen meenden dat er teveel zieken, armen en criminelen de VS binnenkwamen. 
Sommige Europese landen werden er zelfs van verdacht hun criminelen te ‘exporte-
ren’. Ook de komst van steeds meer immigranten van landen buiten Noordwest-
Europa – zoals Italië, Rusland en Polen – baarde velen zorgen. De algemene opvatting 
was dat deze ‘nieuwe immigranten’ van een ‘lagere kwaliteit’ waren dan eerdere co-
horten en minder goed integreerden. Door hun grote aantallen zouden ze verder zorgen 
voor verdringing op de arbeidsmarkt en de oorzaak zijn van de lagere lonen en een 
afnemende levensstandaard van de autochtone werkende klasse. Ook werd gevreesd 
dat de ‘racio-cultural unity’ van het land door de toenmalige immigratie zou worden 
aangetast (Jeffrey 1893; Page 1912; Wolfe 1928; Kohler 1914). 

De aanhoudende discussie over de (on)wenselijkheid van laissez faire immigratie 
en een steeds luider wordende roep om restricties leidde ertoe dat het Congres in 1907 
de United States Immigration Commission instelde. Deze commissie besloot – na 
vooronderzoek in binnen- en buitenland – om een onderzoek naar immigratie te laten 
uitvoeren. Alles aan dit onderzoek was groot en omvangrijk. Het onderzoek besloeg 
meerdere jaren (1907-1911) en omvatte zowel statistisch onderzoek als dataverzame-
ling onder niet minder dan 506,8 duizend wage earners werkzaam in een twintigtal 
sectoren van de economie. Daarnaast werden ook nog eens 13,7 duizend huishoudens 
onderzocht die bij elkaar 68,5 duizend personen telden. De migranten hadden de meest 
uiteenlopende ‘rassen’ en nationaliteiten (Lauck 1910: 541). De kosten van het onder-
zoek waren navenant: bijna 1 miljoen dollar, voor die tijd een aanzienlijk bedrag.56 Het 
onderzoeksrapport verscheen in 1911 en besloeg 42 delen (Hall 1912). De aandacht 
ging bij dit onderzoek onder meer uit naar de natuurlijke en kunstmatige oorzaken van 
immigratie en de efficiëntie van de US immigration law in het voorkomen van immi-
gratie van ongewenste personen zoals criminelen en zieken. “The real problem of im-
migration, however, was considered to be the ‘effect of immigration, economic and 
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otherwise, upon the people, the institutions and the industries of the country’” (Lauck 
1910: 525). 

Het onderzoek van de United States Immigration Commission is waarschijnlijk 
het eerste grootschalige, door een nationale overheid geïnitieerde onderzoek naar de 
(economische) effecten van immigratie. De studie bestreek een groot aantal thema’s. 
Met betrekking tot de immigranten zelf werd onder meer onderzoek gedaan naar hun 
levensstandaard, hun assimilatie (waaronder taalvaardigheid, schoolbezoek van de 
kinderen, affiliatie met Amerikaanse instituties en organisaties) en het beroep van de 
immigrant in relatie tot het beroep in het land van herkomst. Daarnaast werd ook on-
derzoek gedaan naar de vraag naar immigrantenarbeid, de effecten ervan op de levens-
standaard, de lonen en de lengte van de werkdag van reeds ingezetenen, arbeidsmarkt-
verdringing, vakbondslidmaatschap, het gebruik van immigranten als stakingsbrekers, 
de economische effecten van immigratie en tal van andere onderwerpen (Lauck 1910). 
De commissie had het migratieprobleem in belangrijke mate opgevat als een econo-
misch probleem (Hall 1912) en veel van de onderwerpen uit de naoorlogse migratie-
economische literatuur kwamen aan bod in het rapport van de commissie.57 Daarom 
biedt het rapport een goede structuur om de belangrijkste inzichten uit de periode vóór 
de Tweede Wereldoorlog over de economische effecten van immigratie beknopt weer 
te geven. Deze issues – determinanten van immigratie, de absorptiecapaciteit van de 
VS, effecten op armoede en criminaliteit, de ‘kwaliteit’ van de immigranten en de mo-
gelijkheden om die te verbeteren, de arbeidsmarkteffecten van immigratie en de effec-
ten op de levensstandaard van reeds ingezetenen (Fairchild 1912) – zullen hieronder 
één voor één worden behandeld. 

3.2.1 Determinanten van immigratie 
Het eerste thema dat we bespreken is dat van de determinanten van migratie omdat dit 
een heel oud thema is. Een pionier op dit terrein is de – van origine Duitse, maar in 
Groot-Brittannië werkzame – geograaf Ravenstein, die vanaf het vierde kwart van de 
negentiende eeuw probeerde een aantal ‘wetten’ voor migratie op te stellen, aanvanke-
lijk op basis van Engelse data (Ravenstein 1876), maar later op basis van data van een 
vijftiental landen (Ravenstein 1889; Ravenstein 1885). In essentie zijn de migration 
laws van Ravenstein als volgt samen te vatten: (a) migratie is omgekeerd evenredig 
aan de afstand (b) hangt samen met de bevolking(sdichtheid) in zendende en ontvan-
gende regio’s (c) gaat gepaard met een zwakkere stroom retourmigratie (d) gaat ge-
paard met ruraal-urbane migratie (e) is een geschakeld proces (dat wil zeggen de 
meeste migranten migreren slechts over kleine afstanden in de richting van centers of 
absorption en blijven vaak hangen in tussenliggende regio’s) en (f) is selectief met 
betrekking tot sekse (vrouwen migreren relatief vaak over korte afstand). Wat vooral 
relevant is dat Ravenstein naast demografische en geografische determinanten ook 
economische determinanten detecteert: de absorptiecentra zijn de centra van handel en 
industrie en hij vindt een positieve samenhang tussen migratie en technologische ont-
wikkeling. Tenslotte constateert hij dat van alle migratiemotieven het economische 
motief dominant is; mensen migreren vooral om er economisch beter van te worden. 
Ravenstein formaliseerde zijn wetten overigens niet. Latere auteurs probeerden wel 
formele wetten op te stellen, zie bijvoorbeeld het werk van Stewart (1947) en meer 
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recent Dorigo (1983). De Britse econoom Samuel verklaart de (toentertijd) toegeno-
men internationale migratie vanuit de nieuwe transportmogelijkheden die steeds meer 
mensen in staat stelde om te emigreren. Verder wijst hij op de nieuwe communicatie-
methoden en hogere opleidingen die ervoor zorgden dat steeds meer mensen ook 
daadwerkelijk wilden emigreren omdat ze beter op de hoogte waren van de mogelijk-
heden om te emigreren en de kansen die het bood (Samuel 1905). In de verklaring van 
de migratiebeslissing speelden kostenbaten overwegingen van de aspirant-immigrant 
en het belang van (toegang tot) informatie dus een belangrijke rol. 

Ook Amerikaanse economen onderzochten de oorzaken van immigratie. Ze 
maakten daarbij onderscheid tussen natuurlijke en kunstmatige oorzaken van immigra-
tie. Dat onderscheid was belangrijk, want één van de argumenten vóór immigratiere-
stricties was dat de immigratie naar de VS niet natuurlijk was, maar werd uitgelokt 
door belanghebbende partijen zoals stoombootondernemingen, emigration companies, 
boarding houses (in de VS) en de regeringen van de zendende landen (Fairchild 1912; 
Millis 1915). De Amerikaan Page introduceerde een vroege variant van de push-pull 
theorie: “The general causes for immigration during the period from 1820 to about 
1875 fall into two groups: those that repelled from the mother country and those that 
attracted to the United States” (Page 1911: 676). Belangrijke repelling (push) factors 
waren politieke en religieuze ontevredenheid. Belangrijke attracting (pull) factors wa-
ren goedkoop land, hogere lonen en een enorm snelle economische groei die er voor 
zorgden dat de vraag naar arbeid het aanbod meestal ruimschoots overtrof (Page 1912; 
Millis 1915). Een empirische invulling van deze ‘proto push-pull’ theorie wordt 
gegeven door Fairchild die een relatie legt tussen immigratie naar de VS en de econo-
mische welvaart van het land: “Imports per capita are taken as the best indication of 
prosperity in this country, and the curve which represents this factor is shown to be 
almost exactly similar to the one representing the number of immigrants per 10,000 
population” (1911). Een ander bewijs van deze samenhang is volgens hem dat perio-
des van depressie gepaard gaan met (r)emigratie. “The Italian, who displays the great-
est mobility in this regard, has been called the safety valve of the labor market” 
(Fairchild 1911). Een nadere uitwerking van dit verband is het rapport Migration and 
business cycles van het National Bureau of Economic Research (Jerome 1926). Vol-
gens Pope (1981) wortelt de push-pull theorie zelfs in dit rapport. 

3.2.2 De ‘kwaliteit’ van de immigranten en methoden om die te verbeteren
Aan het eind van de negentiende eeuw wordt de ‘kwaliteit’ van de nieuwe lichtingen 
immigranten een issue. De nieuwe immigranten staan wat cultuur en taal betreft verder 
af van het ontvangende land en assimileren daardoor minder goed (Kohler 1914). Dat 
leidt tot verpaupering en criminaliteit. Een auteur stelt bijvoorbeeld dat van de 73 dui-
zend “alms-house paupers” die in 1890 in de Verenigde Staten waren, 59,5% van bui-
tenlandse afkomst was – mensen van onbekende origine en “colored persons” niet 
meegerekend (Jeffrey 1893). Deze auteur pleit er dan ook voor dat de Verenigde Sta-
ten een wet moeten aannemen die er voor zorgt dat alleen die immigranten worden 
toegelaten die van de autoriteiten van de stad van herkomst een certificaat hebben ge-
kregen waarop staat dat de persoon in kwestie gezond is en geen crimineel verleden 
heeft en verder dat “the person named has not received any assistance from the poor 
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authorities for a period of not less than five years” (Jeffrey 1893). Ook andere maatre-
gelen om immigranten te selecteren – de zogenaamde headtax en de literacytest, het 
invoeren van een minimumloon en het weren van ongeschoolden – worden voorge-
steld en deels ook ingevoerd (Fairchild 1912).  

Andere auteurs probeerden juist met een kosten-batenanalyse aan te tonen dat de 
kosten verbonden aan de criminaliteit en de opvang van armen lager waren dan de im-
port van bezittingen door de immigranten en de ‘waarde’ van de immigranten zelf. Een 
tijdgenoot stelt echter dat al deze pogingen om de waarde van immigranten te bepalen 
onbetrouwbaar zijn omdat ze geen rekening houden met geldzendingen naar het thuis-
land en omdat ze gebaseerd zijn op lonen en niet op waardecreatie. Er zouden volgens 
deze auteur andere methoden nodig zijn, methoden die bijvoorbeeld ook de indirecte 
bijdrage van immigranten aan de economische groei meten die het gevolg zijn van de 
introductie van nieuwe wetenschappelijke kennis en industriële productietechnieken 
(Page 1912). Een andere auteur wijst eveneens op wat we nu zouden aanduiden als 
‘positieve externe effecten’: de inbreng van creativiteit door bepaalde groepen immi-
granten – zoals Italianen – en de toename van het intellect door ‘rassenvermenging’ 
(Kohler 1915). Sommige critici beweren dat het niet zo zeer de kwaliteit van de immi-
granten is die problemen geeft, maar het feit dat ze teveel bij de havens van aankomst 
blijven hangen. Een betere spreiding over het land zou de remedie zijn (Balch et al. 
1912). Weer anderen menen dat een meer gerichte ‘Amerikanisering’ mogelijk oplos-
singen biedt en menen dat er te weinig onderzoek gebeurt naar de effecten van zoge-
naamde Amerikaniseringinstituten (Hobson 1920).58 Tenslotte zijn er ook die menen 
dat de nieuwe immigranten helemaal niet zo ‘inferieur’ zijn (Bonar et al. 1911). Re-
cent onderzoek relativeert overigens inderdaad het ‘kwaliteitsverschil’ tussen de 
‘nieuwe’ en ‘oude’ immigranten aan het begin van de twintigste eeuw (Hatton 2000).  

3.2.3 De absorptiecapaciteit van de VS en arbeidsmarkteffecten 
Een ander discussiepunt betreft de absorptiecapaciteit van de VS. Lange tijd speelde 
bevolkingsdichtheid in het Amerikaanse denken over migratie nauwelijks een rol. 
Amerikaanse denkers als Benjamin Franklin, James Madison, Thomas Jefferson en 
John Adams geloofden dat de bevolking onder gunstige omstandigheden elke 20 à 25 
jaar kon verdubbelen, al meenden zij op basis van de door hen aangehangen populatie-
theorie van Malthus dat dit wel gepaard zou kunnen gaan met armoede (Spengler 
1935). In de restrictiediscussie werd het argument van bevolkingsdichtheid wel ge-
bruikt. Sommigen meenden dat de VS door de voortgaande immigratie zijn grote na-
tuurlijke hulpbronnen verkwanselde (Fairchild 1912). De “man-to-land ratio” zou 
daardoor steeds ongunstiger worden: “The real immigration problem was and is the 
protection of the American economic standard of living, and this fundamentally is a 
problem in the relation of numbers to natural resources, or [in other words] the ‘man-
to-land’ ratio” (Wolfe 1928). Dit argument was zeker niet onomstreden. Sommigen 
wezen erop dat in een staat als Californië met 15 inwoners per vierkante mijl veel 
meer weerstand bestond tegen immigratie dan in Iowa met 40 inwoners per vierkante 
mijl (Bonar et al. 1911).  

Behalve de in absolute termen gestelde bezwaren over bevolkingsdichtheid was 
er ook het meer subtiele en dynamische argument van de absorptiecapaciteit. Samuel 
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(1905: 328) meende dat de absorptiecapaciteit van een land afhing van de mate waarin 
de industrieën in een land sneller dan wel langzamer expandeerden dan de bevolking. 
Vanuit economisch gezichtspunt waren immigratiebeperkingen alleen dan gerecht-
vaardigd als de bevolking sneller groeide dan de industrie. Dit is ook de positie van 
Hourwich, één van de belangrijkste tegenstanders van restricties. Hij beschuldigde de 
voorstanders van neomalthusianisme; ze zouden zich baseren op de stilzwijgende aan-
name dat immigratie de mogelijkheden voor werkgelegenheid overstijgt en die visie 
werd volgens hem niet door feiten ondersteund (Bonar et al. 1911). De restrictiedis-
cussie focuste dan ook vooral op de arbeidsmarkteffecten van immigratie. 

3.2.4 De arbeidsmarkteffecten van immigratie 
De Britse econoom Samuel had betoogd dat de “crude theory now very commonly 
held in England” – namelijk het idee dat de instroom van een paar duizend immigran-
ten de werkloosheid zou vergroten – onjuist was. In zijn algemeenheid leiden meer 
arbeiders niet automatisch tot meer werkloosheid, betoogt Samuel, “[because] the 
more workman there are, the more profit, the more profit, the more accumulation of 
capital, the more capital, the more opportunities of employment” (Samuel 1905: 322). 
Ook van een loondrukkend effect was volgens hem geen sprake. Hij laat aan de hand 
van statistische data voor een aantal Engelse steden zien dat een dergelijk loondruk-
kend effect niet optreedt in beroepen waarin veel immigranten werkzaam zijn (Samuel 
1905: 330). Het omgekeerde was eerder het geval: immigranten brachten handel en 
werkgelegenheid met zich mee omdat ze nieuwe industrieën importeerden. Dit gold 
echter voor de Britse context, waar de immigranten kennelijk makkelijk geabsorbeerd 
konden worden en er tevens sprake was van emigratie. 

In de Amerikaanse context was de immigratie veel grootschaliger. Een van de 
grote zorgen van de Commissie was dat er in de industriecentra verzadiging optrad van 
ongeschoolde arbeid hetgeen de assimilatie vertraagde en tot gettovorming (“colony 
life”) zou leidden. De commissie wilde die verzadiging daarom tegengaan met wetge-
ving (Bonar et al. 1911). Er ontstond in het eerste kwart van de twintigste eeuw onder 
Amerikaanse economen een redelijke overeenstemming (geen consensus, want er wa-
ren ook tegengeluiden) over het feit dat immigratie een loondrukkende werking had en 
de levensstandaard van de reeds ingezetenen bedreigde en dat restricties derhalve 
noodzakelijk waren (Claghorn 1913; Hall 1913b). Taussig legt een direct verband tus-
sen immigratie en de lage lonen van ongeschoolde arbeiders en meent dat een vermin-
dering van het aanbod de meest logische remedie is (1916). Ook verdringing op de 
arbeidsmarkt wordt als negatief effect genoemd (Bonar et al. 1911). Politieke en eco-
nomische argumenten vermengen zich in de artikelen die ze schrijven. Het is tijd voor 
wettelijke maatregelen, meent Hall: “let us at least exclude those who are below aver-
age of both our country and their own” (Hall 1913b: 751). 

Interessant is ook dat de Amerikaanse economen een human capital perspectief 
hanteren in die zin dat immigratie gerelateerd wordt aan investeringen in de opleiding 
van kinderen en werknemers.59 Een deelnemer aan een conferentie over immigratiere-
strictie noemt als ‘enige serieuze argument vóór restricties’ de snel stijgende kosten 
voor het opvoeden en opleiden van kinderen waardoor het vaak sneller en goedkoper 
is om immigranten te importeren (Balch et al. 1912).60 Zijn remedie: een verhoging 
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van de zogenaamde “head tax” naar een niveau dat gelijk is aan de kosten voor het 
opvoeden en opleiden van kinderen om zo de arbeidende klasse te beschermen tegen 
een verlaging van hun levensstandaard (Balch et al. 1912).  

3.2.5 De effecten op de levensstandaard van reeds ingezetenen 
Voor een belangrijk deel draaide het argument van het effect op de levensstandaard 
van reeds ingezetenen om de verhouding tussen de productiefactoren arbeid en kapi-
taal en tussen de bezittende en de werkende klasse. Door het overaanbod aan onge-
schoolde arbeid konden ondernemers door het inzetten van immigranten arbeidscon-
flicten gemakkelijk in hun voordeel beslechten, al werden er in de VS werden wetten 
uitgevaardigd om aan dit soort praktijken een einde te maken (Samuel 1905: 331). Be-
halve de scheve machtsverhoudingen zorgde het overaanbod van laaggeschoolde im-
migranten voor een groot gat tussen de lonen van geschoolden en ongeschoolden 
(Slichter 1929). 

De lage lonen voor ongeschoolde arbeid leidde tot een voortdurende herverdeling 
van arbeid naar kapitaal. Het vergaren van grote fortuinen in de VS werd op een confe-
rentie van economen over de migratierestricties in verband gebracht met de voortdu-
rende stroom immigranten met een lage levensstandaard die door één deelnemer zelfs 
als ‘moderne slaven’ werden beschouwd (Bonar et al. 1911). Deze deelnemer geeft 
tevens een politiek-economisch analyse waarom de heersende machtsverhoudingen de 
introductie van restrictiewetten zouden verhinderen: de politiek invloedrijke industrië-
len voeren wel bij de voortdurende instroom, de geschoolden meenden dat ze er geen 
last van hadden en de ongeschoolden waren te weinig georganiseerd om er iets aan te 
kunnen doen, terwijl het algemene publiek zich weinig zorgen maakte om raciale ver-
schillen (Bonar et al. 1911) – hetgeen toentertijd als het belangrijkste niet-
economische argument tegen immigratie werd gezien.61 

De vakbonden waren voorstander van restricties omdat dit tot een hogere levens-
standaard van de Amerikaanse werknemers zou leiden. De hogere lonen zouden ener-
zijds weliswaar leiden tot het verlies van buitenlandse markten, maar anderzijds zou-
den de hogere lonen de consumptie van de Amerikaanse werknemer (‘the best buyer in 
the world’) zodanig opstuwen dat dit verlies ruimschoots gecompenseerd zou worden. 
De beste markt voor Amerikaanse producenten is de Amerikaanse binnenlandse markt, 
meenden de vakbonden (Abbott 1927). 

3.2.6 Receptie van het rapport van de United States Immigration Commission
Over het algemeen werd het rapport goed ontvangen door tijdgenoten, maar er was 
ook kritiek, onder meer op de eenzijdige economische blik (Hall 1912) en op het ge-
brek aan historisch perspectief (Kohler 1914). De felste kritiek kwam echter van de 
statisticus Hourwich die zijn pijlen voornamelijk richtte op de economische bevindin-
gen van het rapport en op de argumenten voor immigratierestricties die daaraan ont-
leend konden worden (Hourwich 1912). Hij is het wel met de commissie eens dat im-
migratie een economisch probleem is, maar daar houdt de consensus mee op: volgens 
Hourwich is immigratie zelfregulerend en kunnen positieve ontwikkelingen als een 
hogere organisatiegraad van arbeiders, hogere lonen en urenreductie aan immigratie 
worden toegeschreven. Waar de commissie verdringing waarneemt, ziet Hourwich 
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doorstroming van autochtonen naar betere banen. In de diverse boekbesprekingen 
worden Hourwich’ argumenten afgeserveerd (Hall 1913a) of kan hij hooguit op enige 
welwillendheid rekenen als het bijvoorbeeld gaat om zijn stelling dat er geen goed on-
derzoek is gedaan naar de loondrukkende werking van immigratie (Foerster 1913). 
Ook de herdruk van zijn boek wordt niet enthousiast ontvangen in tegenstelling tot de 
herdruk van de semi-officiële samenvatting (Jenxs & Lauck 1912) van het commissie-
rapport (Fairchild 1922; Hall 1918). Hourwich’ kritiek – hoe terecht deze wellicht ook 
was – strookte eenvoudig niet met de consensus die zich op dat moment aan het vor-
men was rond immigratierestricties. 

3.2.7 Onderzoek naar de economische effecten van de restricties 
Uiteindelijk werden er in verschillende stappen daadwerkelijk restrictiewetten inge-
voerd. De eerste quotawet werd in 1921 ingevoerd als een noodmaatregel. In 1924 
werd deze noodwet in een definitieve wet omgezet. In 1929 werd het nog strengere 
‘National Origins Scheme of Restricted Immigration’ ingevoerd. Ironisch is dat vrij 
kort daarna door de grote beurskrach de quota’s maar voor een klein gedeelte werden 
ingevuld (Steiner 1929; Carpenter 1931). Overigens golden er voor de landen op het 
westelijk halfrond géén quota’s, zodat immigratie uit Latijns-Amerika vrij kon plaats-
vinden (Carpenter 1931). 

Sommige economen verwachtten een behoorlijk impact van de restricties: “Since 
American industry has become accustomed to continuous drafts of foreign-born work-
ers, this drastic reduction in the number of persons immigrating to this country cannot 
but have a profound effect upon the American labor market” (Carpenter 1931). Er 
werd daarom onderzoek gedaan naar de (economische) effecten van de restricties 
(Slichter 1929; Taylor 1930; Abbott 1927). Het eerste belangrijke verschijnsel was dat 
het wegvallen van de migratie van buiten het westelijk halfrond gepaard ging met 
nieuwe migratiestromen. Voor een deel was dat ruraal-urbane migratie in de VS zelf, 
met name van ‘negers’ (nu African-Americans) uit de voormalige plantagegebieden in 
het zuiden naar de industriegebieden in het noorden. Daarnaast trokken deze industrie-
gebieden ook veel Mexicanen (Abbott 1927). Gedetailleerd statistisch onderzoek laat 
zien dat deze ‘nieuwe (im)migranten’ steeds meer de banen vervulden in sectoren 
(staalindustrie, vleesverwerkende industrie) waar traditioneel veel immigranten van 
buiten het westelijk halfrond werkten (Taylor 1930). 

Het tweede verschijnsel dat door economen werd opgemerkt en samenvalt met de 
restricties is een verandering in de relatie tussen werkgevers en werknemers. Door de 
lage lonen voor ongeschoolden investeerden ondernemers in de VS over het algemeen 
weinig in hun personeel. Een gevleugelde uitspraak was dat men liever de banen en de 
machines aan de mensen aanpaste, dan de mensen (door opleiding en training) aan de 
banen. Onder meer vanwege de gebrekkige taalkennis van veel ongeschoolde immi-
granten splitste men het werk bij voorkeur op in eenvoudige taken. In het personeels-
beleid was het simpelweg opdrijven van personeel (“driving”) de dominante strategie 
voor productiviteitsverhoging. In de periode na de Eerste Wereldoorlog zorgde een 
combinatie van sterk afgenomen immigratie en snelle economische ontwikkelingen 
ervoor dat werknemers dit niet langer accepteerden. Het aantal stakingen nam dras-
tisch toe evenals het vakbondslidmaatschap. Werkgevers raakten daardoor meer geïn-
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teresseerd in de good-will van hun werknemers en waren ook meer bereid in hen te 
investeren om zo de arbeidsproductiviteit te vergroten. Alhoewel deze omstandigheden 
tijdelijk waren zette deze trend daarna door (Slichter 1929). Abott (1927) neemt een 
verbetering in industriële methoden waar. De machine-industrie ontwikkelde machines 
voor taken waarvoor eerst “migrant labor” werd gebruikt. Deze toename van de tech-
nische innovatie brengt hij in verband met een enorme toename in de totale productie, 
de productie per manuur en het reële inkomen. Abbott constateert echter geen merkba-
re vermindering van het verschil in de beloning tussen geschoolde en ongeschoolde 
arbeid. Naast hogere lonen en minder werkloosheid ziet Abbott vooral ook de verbete-
ring van de werkcondities en de mechanisering van het allerzwaarste werk als grote 
voordelen van immigratierestricties: 

“The old argument had been that immigration could not be shut off because we 
should have no one to do the ‘dirty work’. This was fallacious for it assumed a 
fixed condition in which ‘dirty work’ would always remain to be done by some-
one. We found that an increase in wages which might be a result of restriction 
would lead to the adoption of machines. In general the purpose of industry is to 
serve humanity. It is always the individual interest of some one to import cheap 
labor, but it is not to the interest of the nation as a whole” (Abbott 1927). 

Merk op dat hier impliciet het argument naar voren wordt gebracht dat immigratie 
(van laaggeschoolden) en technische innovatie tot op zekere hoogte substituut62 zijn. 
Daarnaast stelt de auteur dat de belangen van de industrie met betrekking tot immigra-
tie niet zonder meer samenvallen met het nationaal economisch belang. 

SECTIE B: THEMA’S UIT DE LITERATUUR NA 1945
In Sectie A heb ik een beknopte geschiedenis gegeven van de migratie-economische 
literatuur vóór 1945, aan de hand van de Amerikaanse discussie over immigratiere-
strictie. In de rest van dit hoofdstuk worden de belangrijkste thema’s uit de naoorlogse 
literatuur behandeld. De nadruk ligt hierbij op de thema’s en minder op de precieze 
historische samenhang. Het belangrijkste oogmerk is om de verschillende thema’s op 
een adequate wijze te beschrijven en op een tijdas te plaatsen, om zodoende de invloed 
van de migratie-economische literatuur op de Nederlandse kennisproductie te kunnen 
meten. De Nederlandse bijdragen aan de (inter)nationale migratie-economische litera-
tuur worden in DEEL III van het proefschrift beschreven. 

De tweede doelstelling van deze sectie is om de migratie-economie op hoofdpun-
ten uiteen te zetten. Door dat te doen kan bij de behandeling van de kerndocumenten in 
DEEL III van het proefschrift volstaan worden met verwijzingen naar de uitleg in dit 
hoofdstuk. Dat voorkomt overlap en zorgt ervoor dat in DEEL III de aandacht gericht 
kan worden op de inhoudsanalyse van de kerndocumenten.  

Ook hier is een algemene opmerking vooraf op zijn plaats. Net als voor de perio-
de vóór 1945 geldt dat de Amerikaanse literatuur een belangrijke plaats inneemt, maar 
na de Tweede Wereldoorlog is ook in Canada en Australië behoorlijk wat onderzoek 
gedaan en gepubliceerd. Hetzelfde geldt – zij het in mindere mate voor het Midden-
Oosten (onder andere Israël en Koeweit) en Zwitserland. Meer recent is er ook in de 
rest van Europa (zoals Duitsland) een toename van onderzoek te zien.  
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3.3 Interne migratie 
Een aanzienlijk deel van de internationale literatuur handelt over interne migratie. 
Voor het overgrote deel betreft dit onderzoek naar interne migratie in de ‘klassieke 
grote immigratielanden’: de VS, Canada en in mindere mate Australië. Interne migra-
tie is in deze landen – vanwege de uitgestrektheid, een mobiele beroepsbevolking en 
een federale structuur met soms grote verschillen tussen jurisdicties – een belangrijk 
politiek en economisch verschijnsel.63 

Een substantieel deel van deze publicaties hebben interne migratie in de VS tot 
onderwerp. Dat komt omdat in de VS een aantal redelijk duidelijk afgebakende regio’s 
zijn te onderscheiden waartussen aanzienlijke verschillen in welvaart bestaan. De ar-
moede in bepaalde agrarische gebieden – met name ‘The South’ – vormde vanaf de 
jaren dertig een belangrijk en zeer persistent politiek en economisch probleem. Deze 
armoede was voor een belangrijk deel ontstaan door de wetenschappelijke en techni-
sche revolutie in de landbouw die een overschot aan agrarisch personeel had veroor-
zaakt (Bachmura 1959; Welch 1960). Mede omdat in de landbouw beroep en woon-
plaats sterk verbonden zijn beschouwden economen en politici migratie als een be-
langrijk middel om de armoede te verminderen en het inkomen te verhogen (Burford 
1966). Vandaar dat er een uitgebreide literatuur over South non-South en farm non-
farm migratie ontstond. 

Ondanks de zeer aanzienlijke omvang van deze migratie, bleven de regionale in-
komensverschillen groot. De persistentie van het probleem stelden economen voor een 
raadsel. Voor een deel kon deze persistentie worden verklaard uit de hoge vruchtbaar-
heid en het feit dat de armoede vaak zó groot was dat velen eenvoudig niet konden 
migreren (Welch 1960). Daarnaast waren de kosten van het levensonderhoud in het 
Zuiden veel lager (Bellante 1979). Voor het overige bleven de aanhoudende inko-
mensverschillen onverklaard. Dat was in strijd met de neoklassieke theorie die stelde 
dat bij volledige factormobiliteit – vrij verkeer van arbeid en kapitaal – de regionale 
inkomensverschillen door herallocatie snel af zouden moeten nemen. Uit recenter on-
derzoek blijkt dat de inkomensachterstand van het Zuiden inmiddels inderdaad aan-
zienlijk is verminderd (Bellante 1979; Dunlevy & Bellante 1983; Dunlevy 1985) – 
onder meer door de vestiging van industrieën en instroom van hoger opgeleiden 
(Bishop et al. 1992). Overigens is het onderzoek naar interne migratie in de VS met 
het verminderen van de armoede in het Zuiden geenszins gestopt (Hunt & Mueller 
2004; Treyz et al. 1993). 

Ondanks dat interne migratie en immigratie verschillende verschijnselen zijn be-
staat er ten aanzien van een aantal belangrijke thema’s grote overlap, zeker waar het 
federale staten als de VS betreft, die zoals gezegd grote verschillen kennen tussen re-
gio’s en jurisdicties. Ook inhoudelijk hangen immigratie en interne migratie samen. 
Walker et al. (1992) synthetiseerden de literatuur over immigratie en interne migratie 
en bouwden een (arbeids)mobiliteitsmodel waarin ze zowel interne migratie als immi-
gratie onderbrachten. Immigratie induceert volgens hen interne migratie omdat met 
name blue collar workers geografisch verplaatst worden door immigranten. De achter-
liggende kracht is kapitaalaccumulatie die, via de economische herstructurering die ze 
teweegbrengt, de immigratiepatronen en de vestigingskeuze van white collar workers 
beïnvloedt. Op basis van hun werk concluderen ze dat “previous estimates of immi-
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grant impacts on local labor markets may be underestimated” (Walker et al. 1992). 
Ellis & Wright (1999) onderzochten de samenhang tussen immigratie en native in-
migration in Los Angeles. Daarbij keken ze onder meer naar ‘etnische competitie’ en 
de verschillen in de mate waarin opleiding dan wel etniciteit de allocatie over de ver-
schillende bedrijfstakken determineert.  

Voor de meeste hierna te bespreken thema’s is de literatuur voor een belangrijk 
deel gebaseerd op onderzoek naar interne migratie, voornamelijk in de VS. Zoals we 
dadelijk zullen zien is bijvoorbeeld ook de literatuur over zelfselectie van immigranten 
deels gebaseerd op onderzoek naar interne migratie. Daarom wordt de literatuur over 
interne migratie voor zover relevant betrokken in de bespreking in de resterende para-
grafen van dit hoofdstuk. 

3.4 Factormobiliteit en handel 
Al vroeg werd ingezien dat handel in goederen is op te vatten als de export en import 
van de arbeid en het kapitaal dat in die goederen verwerkt zit (Winsemius 1939; Isaac 
1947).64 In die zin zijn handel en de mobiliteit van de factoren arbeid en kapitaal tot op 
zekere hoogte uitwisselbaar. Een belangrijk theoretisch aanknopingspunt in deze is de 
handelstheorie. Voor een goed begrip volgt hier een korte schets van een drietal han-
delstheorieën. 

De handelstheorie gaat terug op de klassieke theorieën van Smith en Ricardo. Es-
sentieel in deze handelstheorieën is de arbeidswaardeleer die uitgaat van arbeid als 
enige productiefactor, die zowel kosten als prijzen verklaart. Door handel tussen lan-
den ontstaat specialisatie van landen in die producten die ze in termen van arbeid het 
goedkoopst kunnen maken in absolute zin (Smith) of in relatieve zin (Ricardo). Door 
specialisatie en handel wordt de totale welvaart van de aan vrijhandel deelnemende 
landen vergroot omdat de beschikbare arbeid door de arbeidsdeling efficiënter wordt 
ingezet (voor een uitgebreide uiteenzetting zie bijvoorbeeld: Jepma et al. 1996).  

In de jaren dertig kwamen Heckscher en Ohlin met het zogenaamde Heckscher-
Ohlin- theorema. Dit theorema is later verder uitgewerkt door Samuelson en wordt 
hierna daarom aangeduid als het Heckscher-Ohlin-Samuelson (HOS) model (Jepma et 
al. 1996: 68). In het HOS-model zijn er twee productiefactoren, namelijk arbeid en 
kapitaal. In dit model wordt internationale handel verklaard vanuit de verschillen tus-
sen landen in de relatieve beschikbaarheid van productiefactoren binnen elk land. De 
relatieve beschikbaarheid van de productiefactoren bepaalt de relatieve prijzen van die 
factoren binnen een land; in een land met relatief veel arbeid zal het loonpeil lager zijn 
terwijl omgekeerd in een land met relatief veel kapitaal de rentevoet lager zal zijn. De-
ze verschillen zorgen ervoor dat – in geval van vrijhandel – een land met een relatief 
ruime beschikbaarheid van arbeid zich zal toeleggen op de productie van arbeidsinten-
sieve producten en een land waar relatief veel kapitaal aanwezig is zich zal toeleggen 
op kapitaalintensieve producten.  

In het HOS-model zal handel de verschillen in loonpeil en rentestand tussen de 
handelspartners op termijn verkleinen. In een land met een relatieve schaarste aan ar-
beid zal in geval van internationale handel indirect arbeid worden geïmporteerd waar-
door de prijs van de factor arbeid zal dalen en die van de factor kapitaal zal stijgen. 
Het omgekeerde vindt plaats in een land met relatieve schaarste aan kapitaal, waar in 
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geval van vrijhandel indirect kapitaal wordt geïmporteerd, waardoor de prijs van de 
factor kapitaal zal dalen en de prijs van de factor arbeid zal stijgen. Omdat handel de 
schaarsteverhoudingen wijzigt zullen de factorprijzen in de handelspartners op termijn 
convergeren (Jepma et al. 1996: 68-71). 

De drie hier aangestipte modellen hebben gemeen dat de productiefactoren – ar-
beid in de modellen van Ricardo en Smith en in het HOS-model ook kapitaal – volle-
dig immobiel zijn over de landsgrenzen heen. Vanaf de introductie van het Heckscher-
Ohlin theorema zijn er pogingen ondernomen modellen te ontwikkelen zonder de eis 
van immobiliteit van arbeid en/of kapitaal. Winsemius (1939) is een vroeg (Neder-
lands) voorbeeld, maar er bestaat een uitgebreide literatuur over de samenhang tussen 
factormobiliteit en handel in goederen (bijv. Krauss 1976; Ozawa 1976) en diensten 
(bijv. Melvin 1989). 

Een van de theoretische vragen is of handel en factormobiliteit nu substituut of 
complement zijn (Wong 1986a). Markusen (1983) stelt dat de wijdverbreide opvatting 
dat ze substituut zijn, voortkomt uit de standaard handelsmodellen zoals het HOS-
model. In dat model zijn de verschillen in de relatieve aanwezigheid van factoren de 
basis voor handel. Markusen ontwikkelde echter een aantal modellen waarin handel 
een andere basis heeft, zoals schaalvoordelen, onvolledige concurrentie, belastingen op 
productiefactoren en verschillen in productietechnologie. In deze modellen zijn handel 
en factormobiliteit complementair, met andere woorden factormobiliteit leidt tot méér 
handel. 

Er is een aanzienlijke hoeveelheid literatuur over de voor- en nadelen van fac-
tormobiliteit (bijv. Grossman 1984; Grossman & Shapiro 1982; Wong 1986b). Het 
betreft veelal modelstudies, waardoor de empirische betekenis soms beperkt is. Veel 
van het onderzoek richt zich op de relatieve voor- en nadelen die een strategie van im-
port dan wel export van kapitaal dan wel arbeid heeft voor het ontvangende en het 
zendende land (Saavedra-Rivano & Wooton 1983; Suzuki 1989; Cheng & Wong 
1990; Galor 1992).65 Brecher & Choudhri (1987) ontwikkelden een model om te on-
derzoeken wat de economische impact van factormobiliteit is als er in het gastland 
sprake is van werkloosheid die veroorzaakt wordt doordat de arbeidsmarkt vanwege 
een gegarandeerd minimum inkomen niet in evenwicht kan komen: 

“[the expansion of] the standard (two-factor, one-good) model of international 
factor movements, to include unemployment due to a minimum-income guarantee 
within the capital-abundant country. From this country’s perspective, we establish 
important departures from previous (full-employment) results. Most notably, our 
analysis shows that: (1) free factor mobility is worse than no mobility; (2) the op-
timal degree of labour migration is zero; and (3) national welfare can always be 
maximized by an optimal flow of capital” (Brecher & Choudhri 1987). 

Deze laatste situatie lijkt vooral van toepassing op ontwikkelde landen met een be-
hoorlijke mate van sociale zekerheid, waarover meer in §3.7. 
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3.5 Determinanten van migratie 

3.5.1 De push-pull theorie 
Na de Tweede Wereldoorlog hebben economen in navolging van pioniers als Raven-
stein (1889; 1885; 1876) en anderen (Samuel 1905; Page 1911; 1912; Fairchild 1912; 
Millis 1915; Jerome 1926) getracht om de oorzaken van migratie in modellen te van-
gen en deze modellen aan de empirie te toetsen. Een aantrekkelijk vertrekpunt voor 
een bespreking van deze literatuur vormt het artikel A Theory of Migration waarin Lee 
(1966) zijn push-pull theorie ontvouwt. Er zijn meer migratiemodellen dan het push-
pull model (Dorigo 1983), maar aan dit model wordt in de migratie-economische lite-
ratuur veelvuldig impliciet of expliciet gerefereerd. Het werk van Lee bouwt recht-
streeks op het werk van Ravenstein. Lee claimt dat hij sinds Ravenstein de eerste is die 
een omvattend migratiemodel op poten heeft gezet en noemt als enige mogelijke uit-
zondering het werk van Kirk (1946). Ik wil overigens niet suggereren dat het artikel 
van Lee het absolute beginpunt van de push-pull theorie vormt. Fleisher (1963) pro-
beerde bijvoorbeeld al met regressieanalyse de invloed van werkloosheid en het rela-
tieve loonpeil op de migratie van Puerto-Ricanen naar de VS te verklaren en gebruikte 
daarbij tevens de push-pull terminologie (zie ook §3.2.1). De behavioristische kijk op 
migratie die Lee ontvouwt vinden we bijvoorbeeld ook al bij Wolpert (1965). Lee’s 
verdienste is vooral dat hij een aantal verschillende ontwikkelingen en inzichten in één 
model samenbracht.  

Het model van Lee is in wezen heel eenvoudig en bestaat uit vier elementen (zie 
Figuur 3.1) (Lee 1966:50): 

 
1. “Factors associated with the area of origin. 
2. Factors associated with the area of destination. 
3. Intervening obstacles. 
4. Personal factors.” 

 
De factoren in regio van herkomst en bestemming zijn onder te verdelen in (onder an-
dere) politieke, klimatologische en economische factoren. De plussen en minnen zijn 
per individu verschillend: een goed schoolsysteem kan bijvoorbeeld als gunstig wor-
den gezien door ouders met schoolgaande kinderen en juist ongunstig voor mensen 
zonder kinderen vanwege de hogere onroerendgoedprijzen die het met zich mee kan 
brengen. Er is verder duidelijk informatieasymmetrie: over de oorsprongregio heeft 
men meer en betere informatie dan over de bestemmingsregio en men kan de informa-
tie ook rustiger evalueren. Verder zijn er de ‘intervening obstacles’. Afstand is volgens 
Lee het meest bestudeerd, maar fysieke en juridische obstakels (migratiewetten, de 
Berlijnse Muur) zijn zeker zo belangrijk. Tenslotte zijn er de persoonlijke factoren zo-
als intelligentie, contacten in de bestemmingsregio en openheid voor verandering die 
de waardering van de push- en pullfactoren mede bepalen: “In this connection, we 
must note that it is not so much the actual factors at origin and destination as the per-
ception of these factors which results in migration” (Lee 1966:51). Lee belicht de ver-
schillende kanten van de migratiebeslissing, een thema dat in §3.5.3 aan bod komt. 
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Figuur 3.1 Het push-pull model66

Vervolgens stelt Lee à la Ravenstein een aantal migratiewetten op over het ver-
band tussen de omvang van (retour)migratie en zaken als de karakteristieken van de 
immigrant (opleiding, leeftijd, etc), economische fluctuaties en verschillen tussen re-
gio’s (graad van technologische ontwikkeling e.d.). In essentie is veel push-pull litera-
tuur een modelmatige en/of empirische uitwerking van deze benadering. Veel artikelen 
volgen min of meer hetzelfde stramien: een aantal determinanten worden gedetecteerd, 
er wordt een model opgesteld met migratie als afhankelijke variabele en aan de hand 
van statistische data wordt dan – bijvoorbeeld door middel van regressie – geschat in 
hoeverre het model empirisch houdbaar is.67  

Bijna standaard is een schatting van werkgelegenheid en loonpeil op de migratie. 
Wilkinson tracht de migratie van Europa naar de VS in de periode 1870-1914 mede te 
verklaren uit de geaggregeerde vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in oorsprong en 
bestemming. Hij vond vooral een samenhang met de werkgelegenheid in het Europese 
land van herkomst en de vooruitgang in het inkomen dat migratie opleverde. De werk-
gelegenheid in de VS bleek daarentegen nauwelijks gerelateerd (Wilkinson 1970).68  

Veel van de artikelen gaan in op de vraag of de pull-, dan wel de pushfactoren 
het belangrijkst zijn. Kirwin and Nairn (1983) verklaren de remigratie van Ieren vanuit 
Groot-Brittannië in de jaren 1971-1977 vooral vanuit de pullkrachten van een beter 
presterende Ierse economie en niet vanuit pushfactoren als banenverlies in Groot-
Brittannië.69 Omgekeerd meent Jenkins (1977) dat migratie van illegale Mexicanen 
naar de VS vooral verklaard kan worden uit pushfactoren in Mexico (waaronder een 
landbouwpolitiek die kleine boeren ontmoedigt) en niet zozeer de pullfactoren (de 
economische kansen in de VS). Ander onderzoek richt zich op de samenhang tussen 
migratie en technologisch ontwikkeling, bijvoorbeeld naar de vraag onder welke con-
dities de factor arbeid naar het technologisch superieure dan wel naar het technolo-
gisch inferieure land migreert (Kim 1973; Gandal et al. 2004; Kondo 1989). 

Er is ook behoorlijk wat literatuur waarin het effect van afstand op migratie cen-
traal staat. Veelal wordt verondersteld dat aspirant-immigranten de baten van een ho-
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ger inkomen afwegen tegen de met de afstand toenemende kosten van migratie (dis-
tance-income trade-off).70 Vaak draait het om de vraag welke determinanten de afstan-
delasticiteit van migratie beïnvloeden, dat wil zeggen, de mate waarin een toename in 
afstand een afname in het migratievolume induceert. Schwartz (1973) verdeelt deze 
determinanten in twee groepen, te weten (1) die betreffende psychische kosten (even-
redig met afstand) en (2) die betreffende informatie (omgekeerd evenredig met af-
stand). Een van zijn bevindingen is dat opleiding een sterke vermindering van de af-
standelasticiteit van migratie geeft; naarmate mensen hoger opgeleid zijn speelt het 
informatieprobleem een minder grote rol.71  

Een ander belangrijk ingrediënt in veel push-pull modellen zijn demografische 
factoren (Vanderkamp 1976) en dan met name de migrant stock, het aantal migranten 
uit een bepaalde herkomstregio dat al in de bestemmingsregio aanwezig is. In veel on-
derzoek wordt de migrant stock als een (belangrijke) determinant van de omvang van 
migratie aangemerkt (Greenwood 1969; Dunlevy 1993; Wilkinson 1970). We komen 
hiermee op het terrein van de ketenmigratie: elke migrant geeft aanleiding tot de komst 
van een aantal volgmigranten, de zogenaamde immigration multiplier. Recent onder-
zoek schatte deze factor voor migratie van Koreaanse en Filippijnse immigranten in de 
VS op 4 à 5 (Arnold et al. 1989).72 

Tenslotte proberen sommigen het overheidsgedrag te modelleren als determinant 
van migratie.73 Pope onderzocht het effect van het migratiebevorderend beleid van 
Groot-Brittannië op de migratie naar Australië in het begin van de twintigste eeuw 
Pope (1968; 1981). Kelley & Schmidt (1979) proberen andersom het effect van het 
Australische immigratiebeleid op de naoorlogse immigratie te modelleren. Birks et al. 
(1986) onderzochten het effect van overheidsuitgaven op immigratie in het geval van 
de Arabische Golfstaten en in het bijzonder Koeweit. Ze vonden een positieve samen-
hang tussen stijgende overheidsuitgaven en immigratie (van gastarbeiders), maar de 
samenhang was niet symmetrisch: dalende overheidsuitgaven (als gevolg van dalende 
olieprijzen) veroorzaakten geen grootschalige uittocht van gastarbeiders.  

3.5.2 De human capital benadering 
Vanaf de jaren zestig wordt migratie veelal voorgesteld als een human capital invest-
ment of een human capital decision. Een vroeg voorbeeld is het werk van Schultz74 
(1961: 14; maar zie ook Grubel & Scott 1966b; Bowles 1970; Laber & Chase 1971; 
Yezer & Thurston 1976; Fields 1976; DaVanzo 1977; Allen 1979; Falaris 1982; Hunt 
& Kau 1985). De human capital theorie is zeer bepalend geweest voor de migratie-
economische literatuur. Dat geldt voor de hiervoor besproken literatuur over de deter-
minanten van migratie (Fields 1976), maar ook voor onderwerpen als de migratiebe-
slissing. Enkele algemene opmerkingen over de human capital theorie zijn daarom op 
zijn plaats. 

De wortels van het human capital concept gaan terug op denkers als Smith en 
Tönnies. De proto human capital theorieën kunnen worden onderverdeeld in twee ca-
tegorieën: de cost-of-production benadering die probeert te schatten wat het kost om 
een mens te ‘produceren’ (opvoeden en opleiden) en de capitalized-earnings benade-
ring die tracht te schatten wat de huidige waarde is van het totale toekomstige inkomen 
van een individu (Kiker 1966). Ook in eerdere migratie-economische literatuur zien 
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we vormen van een (proto) human capital theorie zoals (Mears 1923, zie ook 
§3.2.4).75  

De moderne human capital theorie ontstond eind jaren vijftig (Mincer 1958). De 
essentie van de theorie is de aanname dat er een entiteit is – menselijk kapitaal – dat 
elk individu bezit en dat in belangrijke mate het inkomen van het individu bepaalt. Het 
menselijk kapitaal van een individu kan men modelleren als functie van inputs als op-
leiding, training, werkervaring en gezondheid. Verder kan het worden opgenomen in 
een productiefunctie. Aangenomen wordt dat menselijk kapitaal tot op zekere hoogte 
substituut is voor andere inputs als land en machines. In de jaren vijftig werd bijvoor-
beeld algemeen onderkend dat de economische groei in de VS veel groter was dan de 
groei in gewerkte manuren, land en kapitaalgoederen. Voor deze discrepantie had men 
aanvankelijk geen verklaring, maar met de komst van de human capital theorie ging 
men het toeschrijven aan toenemende investeringen in menselijk kapitaal (Schultz 
1961).

Relevant in verband met internationale migratie is de mate waarin menselijk ka-
pitaal landspecifiek is en de daarmee samenhangende vraag in hoeverre het over 
landsgrenzen heen getransporteerd kan worden. Het inzicht dat vaardigheden opge-
daan in het land van herkomst niet zonder meer ingezet kunnen worden in het gastland 
is niet nieuw. Page merkte reeds aan het begin van de twintigste eeuw op dat: “the Eu-
ropean artisan usually found that in America he had to learn his trade over again” 
(Page 1911). Opleiding blijkt door immigranten niet zonder meer omgezet te kunnen 
worden in inkomen, al doet de tweede generatie het beter, soms zelfs beter dan autoch-
tonen (Chiswick & Miller 1985; Martin & Poston 1977). Migratie gaat gepaard met 
human capital losses (Farber 1983). Het menselijk kapitaal van mensen die tussen 
1979 en 1985 uit de voormalige Sovjetunie naar de VS verhuisden bleek daar bijvoor-
beeld niet altijd goed inzetbaar (Gang & Stuart 2000). 

Sommig onderzoek richt zich meer specifiek op het verschil in arbeidsmarkt-
waardering voor menselijk kapitaal verworven in het land van herkomst en menselijk 
kapitaal verworven in het land van bestemming (Greenwood & McDowell 1991). Zo 
levert werkervaring in het land van herkomst vaak minder op dan werkervaring in het 
gastland (Fujii & Mak 1983). Friedberg (2000) beschrijft in een artikel met de wellui-
dende titel You Can’t Take It With You? dat werkgevers in Israël werkervaring en op-
leiding die immigranten hebben verworven in het land van herkomst systematisch la-
ger waarderen dan werkervaring en opleiding opgedaan in Israël. Het waarderingver-
schil verklaart het inkomensverschil met autochtonen vrijwel volledig. Opleidingen die 
immigranten in Israël volgden dragen daarentegen wel substantieel bij aan het inko-
men. Ook waren er grote verschillen tussen waardering van menselijke kapitaal per 
land van herkomst, die Friedberg toeschrijft aan verschillen in kwaliteit en inzetbaar-
heid. Weiss et al. (2003) vonden in Israël een verlies in expected lifetime earnings van 
hoogopgeleide immigranten van 57% ten opzichte van autochtonen met vergelijkbare 
karakteristieken. Tenslotte laat Australisch onderzoek zien dat immigranten die bij 
binnenkomst al hoger opgeleid zijn meer landspecifieke investeringen in menselijk 
kapitaal doen dan lager opgeleiden (Cobb-Clark et al. 2005). 
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3.5.3 De migratiebeslissing 
De literatuur over de migratiebeslissing heeft duidelijk overlap met de literatuur over 
de determinanten van migratie, eenvoudigweg omdat veel van de (geaggregeerde) de-
terminanten te verklaren zijn uit de overwegingen van individuen om al dan niet naar 
een bepaald land (regio) te migreren. Verder is er overlap met hetgeen in de vorige 
paragraaf besproken is, omdat de immigratiebeslissing zoals gezegd als een human 
capital investment begrepen kan worden. De migratiebeslissing van de aspirant-
migrant wordt verondersteld gebaseerd te zijn op een afweging van kosten en baten. 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen materiële en immateriële (bijvoorbeeld 
psychische) kosten en baten76 (Sjaastad 1962). Als belangrijkste materiële drijfveer 
wordt vaak het beloningsverschil genoemd. Vaak gaat men uit van een capitalized 
earnings benadering, waarbij als besliscriterium het verschil in toekomstig inkomen 
wordt genomen, gecorrigeerd voor zaken als rente en (toekomstige) baankansen 
(Weisbrod 1962; Bowles 1970).  

In veel van het werk over de migratiebeslissing ligt de nadruk op de materiële 
kosten en baten. Er is echter ook werk dat de puur economische aspecten van de be-
slissing relativeert. Winchie & Carment (1989) argumenteren dat bij goed opgeleide 
immigranten niet-financiële carrièreoverwegingen en aanwezigheid van vrienden en 
familie een belangrijke rol spelen. Andere auteurs laten zien dat de migratiebeslissing 
kan worden opgevat als een rationele manier om risico’s te verminderen of te spreiden 
in geval van (individuele) ruraal-urbane migratie (Katz & Stark 1986) en internationa-
le familiemigratie (Chen et al. 2003), zelfs als dat een vermindering van het (fami-
lie)inkomen oplevert.  

Economen hebben geprobeerd modellen te ontwikkelen om de soms schijnbaar 
irrationele migratiebeslissingen te kunnen verklaren. Todaro ontwikkelde een invloed-
rijk behavioristisch getint migratie(beslissings)model om te verklaren waarom mensen 
(in ontwikkelingslanden) ondanks de geringe baankansen naar de stad blijven migreren 
(Todaro 1969).77 Todaro’s conclusie is verstrekkend: 

 “As long as the urban-rural real income differential continues to rise sufficiently 
fast to offset any sustained increase in the rate of job creation, then even in spite 
of the long-run stabilizing effect of a lower probability of successfully finding 
modern sector employment, the lure of relatively higher permanent incomes will 
continue to attract a steady stream of rural migrants into the ever more congested 
urban slums” (Todaro 1969). 

Met andere woorden: ook al is de baankans klein, zolang het beloningsverschil groot 
genoeg is, blijven mensen komen. Stark & Yitzhaki ontwikkelden een model waarin 
migratie verklaard wordt als reactie op relatieve deprivatie ten opzichte van de referen-
tiegroep in de herkomstregio en stellen: “Our analysis enables us to explain several 
perplexing migratory phenomena, identify income inequality as a distinct explanatory 
variable of migration and establish an incentive to migrate in situations where the util-
ity-social welfare approach does not” (1988). 

Vanaf de jaren zeventig komt er ook onderzoek naar de migratiebeslissing als 
een gezinsaangelegenheid (Mincer 1978; Mont 1989; Chen et al. 2003). Sandell 
(1977) vond78 data voor blanke vrouwen die in 1972 tussen de 35 en 49 jaar oud wa-
ren, dat het inkomen van nooit getrouwde vrouwen door migratie omhoog ging, terwijl 
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in geval van getrouwde vrouwen het inkomen van de man er op vooruitging, maar het 
inkomen van de vrouw niet. De migratie is in het laatste geval dus rationeel vanuit het 
oogpunt van het gezin, maar niet vanuit het oogpunt van de getrouwde vrouw als indi-
vidu. 

Daarnaast is er ook literatuur over de rol van informatie bij de immigratiebeslis-
sing (Allen 1979). Berninghaus & Günther Seifert-Vogt (1989) maken aannemelijk dat 
gastarbeid ongewild kan overgaan in permanente migratie omdat de informatie van de 
aspirant-migrant over het land van bestemming onvolledig is. Tot slot is informa-
tieasymmetrie ook gebruikt om vormen van braindrain te verklaren: werkgevers in het 
land van bestemming – waar de immigrant een opleiding volgt – hebben betere infor-
matie over de arbeidsproductiviteit van de immigrant dan werkgevers in het thuisland 
en zijn daarom ook bereid een hoger loon te betalen, met als gevolg dat de immigrant 
niet huiswaarts keert (1984b; Kwok & Leland 1984a). 

3.6 Integratie

3.6.1 Sociaal-economische integratie 
Er bestaat een behoorlijk lange traditie van onderzoek naar de determinanten van het 
sociaal-economisch succes van immigranten. In een OESO-rapport over buitenlandse 
werknemers in Europa wordt bijvoorbeeld gesteld dat de kansen op integratie en aan-
passing van de immigrant door de volgende vier factoren bepaald wordt (Bouscaren 
1968): 
 1. De kansen zijn kleiner naarmate de afstand tussen zendend en ontvangend land 

groter is; 
 2. De kansen zijn groter naarmate de immigrant jonger is; 
 3. De kansen zijn groter naarmate de immigrant meer gealfabetiseerd is en een gro-

tere kennis van de taal van het ontvangende land heeft; 
 4. De kansen zijn kleiner naarmate de selectieprocedures minder streng zijn. 
De migratie-economische integratieliteratuur richt zich voor een belangrijk deel op de 
sociaal-economische integratie van immigranten. Deze wordt vaak gemeten aan de 
hand van het arbeidsmarktsucces, in het bijzonder het inkomensniveau en het niveau 
van beroepsmatig functioneren. De belangrijkste determinanten van het latere succes 
van immigranten die in de literatuur worden genoemd zijn onder te verdelen in drie 
categorieën: de karakteristieken van de individuele immigrant, de toelatingsgrond en 
discriminatie. 

Opvallend is dat in de – wederom overwegend Amerikaanse – literatuur van rond 
1980 gesteld wordt dat immigranten met een lager loon beginnen dan autochtonen, 
maar dat de lonen van immigranten evenredig toenemen met hun integratie (America-
nization) en dat velen van hen na 10 tot 15 jaar in inkomen de autochtonen overtreffen 
(Chiswick 1978; Long 1980). Dergelijke resultaten worden ook genoemd in historisch 
onderzoek: zo verdienden immigranten in de jaren 1929-1931 op de Londense ar-
beidsmarkt bijvoorbeeld meer dan geboren Londenaren (Hatton & Bailey 2002).  

In later onderzoek wordt de wetmatigheid van het arbeidsmarktsucces van immi-
granten in de VS sterk gerelativeerd. Borjas (1985) vond per cohort een veel minder 
grote inkomensgroei dan uit eerder cross-section onderzoek was gebleken. De ver-
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schillen schreef hij toe aan de afnemende ‘kwaliteit’ van opeenvolgende cohorten. 
Vergelijkbaar onderzoek toont ook voor Noorwegen (Hayfron 1998) en Canada 
(Green 1999; Wright & Maxim 1993) een dergelijke afname in ‘cohortkwaliteit’ aan 
(maar zie voor een relativering van Borjas’ resultaten Chiswick 1986). In Australisch 
onderzoek wordt zelfs gesteld: ‘It is an almost universal finding in scholarly research 
that immigrants fare worse economically than individuals born in the country” 
(McAllister 1995). Belangrijkste boosdoener volgens deze auteur is de verlaging van 
occupational status die immigratie met zich meebrengt. De opvatting dat immigranten 
het op termijn automatisch beter doen dan ingezetenen wordt dus zeker niet meer al-
gemeen gedeeld. 

3.6.2 De karakteristieken van de individuele immigrant 
In een groot deel van de in deze paragraaf geciteerde literatuur wordt op de een of an-
dere manier gewezen op het belang van de karakteristieken van de individuele immi-
grant als voorspeller van latere sociaal-economische integratie (Hatton & Bailey 2002; 
Poston 1994; Price 2001; Chiswick 1993a; Raijman & Semyonov 1995; Brown 1998; 
Chiswick & Miller 2002; Reimers 1983; Borjas 1983; Trejo 1997). Over het algemeen 
wordt in de hier geciteerde literatuur het menselijk kapitaal – zowel aanwezig bij bin-
nenkomst als postmigratie verworven – als een belangrijke determinant aangemerkt. In 
deze literatuur worden echter vaak ook andere determinanten genoemd waarvan we er 
een aantal de revue laten passeren. Het belang van taalvaardigheid krijgt in de litera-
tuur zo veel aandacht dat daaraan een aparte subparagraaf is gewijd. 

Allereerst is de leeftijd van de immigrant van belang (Schaafsma & Sweetman 
2001). Australisch onderzoek suggereert dat het inkomen evenredig is met de leeftijd 
bij binnenkomst en de postmigratie inkomensgroei omgekeerd evenredig met de leef-
tijd bij binnenkomst (Wilkinson 1970). Verder worden ook de geografische en de etni-
sche oorsprong als belangrijke determinanten aangemerkt (Raijman & Semyonov 
1995; Duleep & Regets 1996). Uit empirisch onderzoek blijkt dat verschillen in ar-
beidsmarktsucces samenhangen met het ‘ras’ van de immigrant (‘whites’ vergaat het 
beter dan ‘non-whites’, Price 2001), met de economische ontwikkeling van het her-
komstland (mensen afkomstig uit OECD-landen doen het in Noorwegen beter dan 
mensen uit andere landen, Longva & Raaum 2003) en met etnisch-culturele en religi-
euze affiliaties (Sovjet-joden hebben een bovengemiddelde succes op de Amerikaanse 
arbeidsmarkt, Chiswick 1993a). Anderen relativeren het belang van de persoonlijke 
karakteristieken van de immigrant. Haberfeld (1993) wees er op dat het effect van et-
nische afkomst op het arbeidsmarktsucces vaak moeilijk te scheiden is van het effect 
veroorzaakt door het naakte feit dat men immigrant is. Na controle voor de laatste va-
riabele bleek op de Israëlische arbeidsmarkt etniciteit een ondergeschikte rol te spelen 
in de loonvorming van immigranten.  

Ook de wijze waarop en de status waarmee men het gastland binnenkomt wordt 
in verschillende onderzoeken gedetecteerd als determinant van het latere arbeids-
marktsucces. Miller (1992) oppert dat een mogelijke verklaring van een verlaging van 
het loonpeil van Aziatische immigranten geweten moet worden aan een veranderende 
distributie van de immigranten over de verschillende admission classes van het Cana-
dese immigratieregime (vergelijk Marr & Siklos 1999). Bij een vergelijkbaar onder-
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zoek naar het Australische puntensysteem van toelating vindt hij substantiële verschil-
len in arbeidsmarktsucces79 tussen de verschillende categorieën: immigranten die puur 
zijn geselecteerd op hun vaardigheden doen het veel beter dan humanitaire immigran-
ten, terwijl gezinsmigranten zich in een middenpositie bevinden (Miller 1999; verge-
lijk Khoo 1994). Er is echter ook onderzoek waarin het belang van de wijze van bin-
nenkomst wordt gerelativeerd. Zo stelt Brown (1998) dat de relatief grote werkloos-
heid van immigranten van Samoa ten opzichte van immigranten van Tonga op het eer-
ste gezicht samenhangt met de ongelimiteerde toegang van Samoanen tot Australië. Na 
controle voor diverse andere determinanten, bleek echter dat met name hun menselijk 
kapitaal verantwoordelijk is voor hun grotere werkloosheid.  

3.6.3 Taalvaardigheid, ruimtelijke segregatie & etnische en linguïstische concen-
tratie

Vanaf medio jaren zeventig ontstaat er een groeiende interesse in de effecten van taal-
verwerving op de performance van immigranten (Weiermair 1976; Hammar 1980). 
McManus et al. (1983) vonden voor Hispanics in de VS een zeer sterk verband tussen 
het inkomen en de mate waarin het Engels beheerst werd. Vrijwel al het verschil aan 
inkomen dat in eerder onderzoek werd toegeschreven aan etniciteit, land van herkomst 
en verblijfsduur in de VS kon met Engelse taalbeheersing worden verklaard. Een ver-
gelijkbaar verband tussen inkomen en beheersing van het Frans werd gevonden voor 
Engelstaligen in Quebec (Grenier 1987) en ook in ander onderzoek wordt het positieve 
verband tussen taalbeheersing en inkomen bevestigd (Chiswick 1993b; Chiswick 
1998; Carnevale et al. 2001; Bauer et al. 2005; Chiswick 1999). 

Verder lijkt er een behoorlijke mate van interactie te bestaan tussen taalvaardig-
heid en andere vormen van menselijk kapitaal (Chiswick & Miller 2002). Kossoudji 
(1988) bracht de hypothese naar voren dat in de VS het negatieve effect van een 
zwakke taalbeheersing samenhangt met het beroep en de etniciteit van de immigrant 
en ook met zijn of haar mobiliteit tussen arbeidsmarktsectoren. Bij Hispanics had een 
gebrekkige taalbeheersing voor elk scholingsniveau een groter negatief effect dan bij 
Aziaten. In het algemeen wordt er een verband gevonden tussen taalvaardigheid en 
scholing en verblijfsduur (Chiswick 1991; Chiswick 1999). 

Er bestaat ook enige literatuur die differentieert naar spreek- luister-, lees- en 
schrijfvaardigheid. Chiswick (1991) meent dat in de Amerikaanse context leesvaardig-
heid het inkomen meer determineert dan spreekvaardigheid. Zijn bevindingen worden 
bevestigd in een onderzoek onder immigranten in Duitsland (Dustmann 1994). Carne-
vale et al. (2001) menen echter dat in de VS de luistervaardigheid (‘understanding the 
spoken word’) van allesoverheersend belang is. Na correctie voor luistervaardigheid 
zijn spreek-, lees- en schrijfvaardigheid geen goede voorspellers van het inkomen. 

Opvallend is dat in de literatuur over taalvaardigheid ook geregeld gewag wordt 
gemaakt van een verband tussen taalvaardigheid en ruimtelijke segregatie. Lazear 
(1999) laat op basis van US Census data zien dat taalvaardigheid omgekeerd evenredig 
is met het aantal mensen in de lokale omgeving van de immigrant dat zijn of haar taal 
spreekt. Hetzelfde punt wordt aan de hand van een literatuurbespreking ook naar voren 
gebracht door Bauer et al. (2005). Meer specifiek wijzen Chiswick et al. (2005) op de 
effecten van familienetwerken op de taalvaardigheid en Shumway & Hall (1996) op de 
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negatieve inkomenseffecten van het leven in regio’s met een grote concentratie men-
sen van dezelfde etniciteit. Bartel (1989) concludeert op basis van empirisch onder-
zoek naar vestigingspatronen van immigranten die na 1964 in de VS arriveerden, dat 
immigranten zich vaker in etnische concentratiegebieden vestigen dan in de Verenigde 
Staten geboren mensen van dezelfde etniciteit. Hij vond ook een verband met oplei-
ding: hoe hoger het opleidingsniveau, hoe groter de kans dat de immigrant doormi-
greert naar niet-concentratiegebieden en hoe groter de kans dat de immigrant de stad 
verlaat. Door de relatief grote mobiliteit van immigranten faciliteert interne migratie 
zo de assimilatie van met name hoger opgeleiden. In ander onderzoek wordt selectieve 
migratie uit zwakke regio’s en wijken aangewezen als oorzaak van (verdere) concen-
tratie van achterstand en armoede (Danziger & Gottschalk 1987). 

3.6.4 Integratie, interetnische huwelijken en sociale mobiliteit 
Opvallend is ook het effect van huwelijken tussen immigranten en ingezetenen. Meng 
& Gregory (2005) constateren een fors positief effect van ‘interetnische huwelijken’ 
dat na controle voor variabelen als menselijk kapitaal vooral verklaard lijkt te kunnen 
worden uit de snellere assimilatie die gemengd trouwen oplevert. Interessant is dat 
gemengde huwelijken ook een positief effect hebben op de tweede generatie. Kinderen 
uit gemengde huwelijken doen het beter, waarbij opvallend is dat uit onderzoek in de 
VS (Martin & Poston 1977) en Zweden (Rooth & Ekberg 2003) bleek dat met name de 
combinatie van een in het buitenland geboren vader en een autochtone moeder een 
positief effect opleverde. 

Uit onderzoek naar de sociaal-economisch integratie van de tweede generatie 
blijkt veelal een aanzienlijke correlatie met de karakteristieken van de ouders en op-
waartse mobiliteit (Boyd & Grieco 1998; Kantrowitz 1968). Verschillen tussen etni-
sche groepen kunnen behoorlijk persistent zijn. Bij onderzoek in de VS blijkt naast 
andere ouderlijke achtergrondvariabelen het inkomen van de ouders een belangrijk 
deel van de verschillen tussen blanken, zwarten (nu African-Americans) en Hispanics 
te kunnen verklaren (Cameron & Heckman 2001). Borjas stelt dat er sprake is van een 
belangrijk verband tussen de inkomens van immigranten en hun in de VS geboren kin-
deren en voegt er een waarschuwing aan toe: 

“Although there is some regression toward the mean, the earnings of second-
generation Americans are strongly affected by variables describing economic 
conditions in the source countries of their parents. Current immigration policy, 
therefore, not only determines how immigrants perform in the labor market but 
also determines tomorrow’s differences in the labor market experiences of Ameri-
can-born ethnic groups” (Borjas 1993). 

Recent is er ook in Noordwest-Europa meer aandacht gekomen voor de accumu-
latie van menselijk kapitaal in de tweede generatie. Dat komt wellicht doordat in lan-
den als Nederland, Duitsland en Denemarken zorgen zijn ontstaan over de onderwijs-
achterstand van etnische groepen. Ook hier blijken etnische en linguïstische concentra-
tie alsmede de effecten van het ouderlijk menselijk kapitaal een rol te spelen (Riphahn 
2003; Van Ours & Veenman 2003; Nielsen et al. 2003; Djajic 2003). 
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3.6.5 Discriminatie
In de voorgaande subparagrafen zijn we ingegaan op het effect van de karakteristieken 
en het gedrag van de individuele immigrant op zijn of haar arbeidsmarktsucces. In de-
ze subparagraaf zullen we de aandacht richten op determinanten die buiten de migrant 
liggen. Allereerst kan de waardering voor de vaardigheid van de migrant verschillen 
per gastland zoals gesuggereerd wordt door het hierna beschreven onderzoek naar im-
migranten in Canada, Nieuw Zeeland, Zwitserland en de VS (Kahn 2004). Op basis 
van de ‘1994–1998 International Adult Literacy Survey’ werd vastgesteld dat in elk 
land de scores op cognitieve tests van migranten lager waren dan dat van in het land 
geboren burgers en dat het verschil het grootst was in de VS. Voor mannelijke immi-
granten gold dat de kans op werkloosheid groter was, met uitzondering van de VS 
(waar immigranten dus wel het slechts scoren op de cognitieve tests). Omgekeerd gold 
voor vrouwelijke immigranten dat ze juist in de VS de grootste kans hadden werkloos 
te worden. Deze verschillen kunnen toegeschreven worden aan immigratieselectiepro-
cessen, maar ook aan gastlandspecifieke verschillen in de waardering van mannelijke 
en vrouwelijke immigranten. Verder bestaan er – zoals eerder gememoreerd – ver-
schillen in de waardering van ‘buitenlands’ menselijk kapitaal. Ook kunnen de waar-
deringen van het menselijk kapitaal van immigranten grote fluctuaties ondergaan (Lam 
& Pak-Wai 2002). 

Een belangrijke en voor de hand liggende verklaring van het geringe arbeids-
marktsucces van bepaalde groepen immigranten in bepaalde gastlanden is discrimina-
tie. Er is een zeer omvangrijke literatuur over discriminatie, zowel van in het gastland 
geboren leden van minderheden alsook van immigranten. Om de omvang van de be-
spreking te beperken concentreren we ons daar waar mogelijk op de verschillen tussen 
immigranten en (al dan niet etnische) ingezetenen. 

Wat opvalt is dat in de meeste onderzoeken naar (arbeidsmarkt)discriminatie er 
enerzijds inderdaad forse discriminatie wordt gevonden, maar dat anderzijds tevens 
wordt geconcludeerd dat het overgrote deel van de verschillen teruggevoerd kunnen 
worden op de karakteristieken van de immigranten zelf (Borjas 1983; Reimers 1983). 
Discriminatie wordt daarbij veelal geïnterpreteerd als die verschillen die niet uit de 
karakteristieken verklaard kunnen worden. Trejo (1997) vond bijvoorbeeld dat bij 
‘Mexican-Americans’ van de derde en hogere generatie ongeveer driekwart van hun 
loonachterstand van 21% te verklaren viel uit hun lagere opleidingsniveau, gemiddeld 
lagere leeftijd en hun taalachterstand. Bij zwarten (nu African-Americans) – die een 
vergelijkbare loonachterstand hebben ten opzichte van blanken – kon slechts éénderde 
van het verschil met deze drie variabelen verklaard worden, met andere woorden, de 
discriminatie ten aanzien van deze groep lijkt groter te zijn. Veelal zijn de resultaten 
ook ambigu. Wolpin (1992) constateert dat in de VS de werkervaring van zwarten (nu 
African-Americans) in de arbeidsmarkt substantieel minder gewaardeerd wordt, maar 
dat zwarten (nu African-Americans) andersom vaker een baan aangeboden krijgen dan 
blanken. In andere gevallen is de discriminatie echter overduidelijk, zoals blijkt uit een 
significante loondaling in de VS tussen 2000 en 2002 onder Iraniërs, Afghanen, Pakis-
tanen en Arabieren uit het Midden-Oosten. De onderzoekers schrijven deze loondaling 
geheel toe aan de gevolgen van de aanslag op het WTC op 11 september 2001 (Davila 
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& Mora 2005). Vergelijkbaar onderzoek naar de gevolgen van 9/11 in Zweden leverde 
echter geen aanwijzingen voor verhoogde discriminatie op (Aslund & Rooth 2005). 

Economen hebben modellen geconstrueerd om te verklaren hoe arbeidsmarktdis-
criminatie op subtiele wijze kan ontstaan, zelfs als werkgevers er van uitgaan dat er 
geen verschillen in vaardigheden zijn tussen etnische groepen én geen voorkeur heb-
ben voor etnisch homogeen personeel (Cornell & Welch 1996). Lundberg & Startz 
(1998) maken aan de hand van een model aannemelijk dat de gevolgen van (eerdere) 
discriminatie zeer persistent kunnen zijn: als het menselijk kapitaal van de etnische 
groep als geheel de verwerving van menselijk kapitaal van individuele groepsleden 
beïnvloedt, kunnen bestaande inkomensverschillen blijven bestaan, zelfs al er geen 
sprake meer is van discriminatie. 

3.7 Effecten op de ontvangende samenleving 
In deze paragraaf geven we een overzicht van de literatuur over de effecten van immi-
gratie op het gastland. Achtereenvolgens komen aan bod de zogenaamde externe effec-
ten, arbeidsmarkteffecten, demografische effecten en de selectiviteit van migratie ten 
aanzien van herverdeling. Met uitzondering van externe effecten hangen al deze effec-
ten min of meer samen, waarbij de samenhang tussen herverdeling en immigratie het 
overkoepelende thema vormt. Daarom gaan we in de laatste subparagraaf in op de re-
latie tussen immigratie en verzorgingsstaat.  

3.7.1 Externe effecten van immigratie 
Een extern effect is een effect van een transactie tussen twee partijen op een derde, niet 
bij de transactie betrokken partij. Het effect op deze derde partij kan zowel positief als 
negatief zijn.80 Externe effecten maken het erg moeilijk om de precieze gevolgen van 
migratie voor het ontvangende land vast te stellen. Sjastaad (1962: 91) concludeerde 
reeds: “Migration will typically involve costs (and rewards) to non-migrants as well as 
migrants … divergences between social costs and returns arising from externalities 
pose knotty analytical problems”. Externe effecten vormen derhalve een fundamentele 
onzekerheid bij het uitvoeren van een kosten-batenanalyse met betrekking tot immi-
gratie. 

Eén van de positieve externe effecten van immigratie die in de literatuur ge-
noemd worden is het effect op de handelsbalans. Gould (1994) laat aan de hand van 
historische data over de VS zien dat de bilaterale handel gestimuleerd wordt doordat 
immigranten uit de betreffende handelspartner goed bekend zijn met de taal, voorkeu-
ren en markten van het thuisland. Head & Ries (1998) vinden voor Canada in de peri-
ode 1980-1992 op basis van data over 136 handelspartners dat een 10% toename van 
immigranten afkomstig uit een handelspartner een toename van de Canadese export 
naar dat land met 1% opleverde en een toename van de import met 3%. Ook zij schrij-
ven dit toe aan de kennisvoorsprong met betrekking tot het herkomstland.81 Schiff 
(2002) ontwierp een model waarin naast handel en migratie ook het sociaal kapitaal 
van de migranten was opgenomen. In dat model profiteert echter het armere, zendende 
land van migratie en vrijhandel terwijl het rijkere gastland meer baat heeft bij immi-
gratierestricties. 
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Verder kan immigratie bevolkingsgroei veroorzaken. Bevolkingsgroei wordt 
over het algemeen in verband gebracht met milieuaantasting, vervuiling, congestie en 
uitputting van bronnen. Deze literatuur is echter geïsoleerd van de migratie-
economische literatuur (Coleman 2002: 594). In het hier bestudeerde sample van de 
migratie-economische literatuur zijn Clarke & Ng (1993) de enige recente bron die een 
enigszins omvattende theoretische analyse geven. De essentie van hun argument is dat 
externe effecten als vervuiling of congestie op zichzelf negatief zijn voor reeds ingeze-
tenen, maar dat het negatieve effect ruimschoots gecompenseerd kan worden door ho-
gere belastinginkomsten indien er sprake is van het ‘optimaal beprijzen’ van bijvoor-
beeld het wegennet of de vervuiling. Ook resource dilution effecten van immigratie – 
dezelfde bronnen moeten als gevolg van immigratie over meer ingezetenen verdeeld 
worden – pakken voor ingezetenen positief uit. De essentie van hun argument is hier 
dat de ingezetenen in de regel deze bronnen bezitten en de waarde ervan door toege-
nomen vraag zien toenemen (in feite geldt voor de eigenaren van deze bronnen het-
zelfde als voor de kapitaaleigenaren in Box 3.1).  

De geringe interesse voor de potentiële negatieve externe effecten van bevol-
kingsgroei binnen de migratie-economische literatuur kan wellicht verklaard worden 
door het feit dat deze literatuur gedomineerd wordt door auteurs uit de klassieke im-
migratielanden, waar ruimtebeperkingen minder een rol spelen dan in landen als Ne-
derland, België, Japan en Taiwan. Het behoeft weinig betoog dat een grote bevol-
kingsdichtheid kan leiden tot aanzienlijke (additionele) kosten voor infrastructuur en 
door vervuiling en congestie. Dat dit echter geenszins tot economische malheur hoeft 
te leiden blijkt uit de economische bloei van dichtbevolkte stadsstaten als Hong Kong 
en Singapore.  

Een moeilijk vraagstuk betreft de economische effecten van de toename van etni-
sche diversiteit die het gevolg kan zijn van immigratie. Chichilnisky (1994) en Durkin 
(1998) hebben geprobeerd de economische gevolgen van etnische diversiteit te model-
leren en menen dat onder bepaalde condities een beperkte mate van etnische diversiteit 
positief kan zijn, maar een teveel aan diversiteit niet. Florida (2004) legt een relatie 
tussen diversiteit van steden en de aantrekkingskracht die zij hebben op wat hij de 
‘creatieve klasse’ noemt. Anderen stellen echter dat voor Afrikaanse landen geldt dat 
etnische diversiteit een negatief effect heeft op de economische groei (Easterly & Le-
vine 1997).82 

3.7.2 Demografische effecten: vergrijzing en ontgroening 
Voor veel landen is immigratie een even belangrijke demografische factor als geboorte 
en sterfte. Immigratie heeft een direct effect op de bevolkingsomvang en kan ook de 
leeftijdsopbouw en de getalsverhouding tussen de seksen veranderen. Daarnaast kan 
immigratie ook een indirect lange-termijn effect hebben, omdat de vruchtbaarheid van 
immigranten af kan wijken van die van ingezetenen. Om deze reden is immigratie in 
de literatuur herhaaldelijk voorgesteld als remedie tegen de vergrijzing. Immigratie 
kan op twee manieren worden ingezet: als middel tegen de vergrijzing zelf of als in-
strument om de financiële gevolgen van de vergrijzing te verzachten. 

Immigratie wordt over het algemeen niet gezien als een realistische oplossing 
voor de vergrijzing zelf. Om dat in te zien moet men zich realiseren dat vergrijzing 
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over het algemeen een incidentele en een structurele component heeft (vergelijk Mc-
Donald 2000). De incidentele component is het feit dat er in veel landen in het verle-
den een aantal relatief ‘grote generaties’ zijn geweest. In de meeste westerse landen 
zijn hiervoor twee oorzaken aan te wijzen: de geboortegolf die na de Tweede Wereld-
oorlog optrad en de demografische transitie die deze landen doormaakten. De structu-
rele component bestaat eruit dat in veel westerse landen de vruchtbaarheid onder het 
vervangingsniveau gedaald is waardoor elke generatie kleiner is dan de voorgaande, 
een verschijnsel dat ontgroening genoemd wordt. De incidentele component behoeft 
geen oplossing, omdat de grote generaties die in het verleden gevormd zijn door sterfte 
verdwijnen.83 Elke duurzame oplossing van de vergrijzing zal daarom een oplossing 
voor de ontgroening moeten zijn.  

Het oplossen van de ontgroening door immigratie kan op twee (ideaaltypische) 
manieren.84 In de eerste plaats kan men de ontgroening zelf oplossen met een migra-
tiebeleid dat selectief is ten aanzien van de vruchtbaarheid van immigranten. De 
vruchtbaarheid van de immigranten moet dan zo hoog zijn dat de gemiddelde vrucht-
baarheid van immigranten en ingezetenen samen op het vervangingsniveau ligt. Als de 
ingezetenen hun (lage) vruchtbaarheid constant houden en immigranten hun (hoge) 
vruchtbaarheid constant houden is het in theorie mogelijk om onder de immigranten 
precies zoveel meisjes en vrouwen in de vruchtbare leeftijd toe te laten dat de ontgroe-
ning met een éénmalige immigratiegolf structureel is opgelost. Empirisch onderzoek 
suggereert echter dat immigranten hun vruchtbaarheid in enkele generaties aanpassen 
aan de (lage) vruchtbaarheid van ingezetenen (Mayer & Riphahn 2000; Nijkamp & 
Spiess 1993).85  

In de tweede plaats kan men de demografische gevolgen van de ontgroening op-
lossen door een immigratiebeleid te voeren dat zodanig selectief is ten aanzien van de 
leeftijd van immigranten dat de verhouding tussen ouderen en jongeren constant blijft. 
Het nadeel van deze oplossing is dat er dan voortdurend nieuwe instroom van immi-
granten nodig is omdat het onderliggende probleem van de lage vruchtbaarheid niet 
wordt opgelost. Het gevolg is een snelle bevolkingsgroei. Om de Potential Support 
Ratio (PSR) – de verhouding tussen 65-plussers en mensen in de werkzame leeftijd 
(15-64) – constant te houden zijn in sommige gevallen enorme aantallen immigranten 
nodig. De Verenigde Naties berekenden voor het (extreme) geval van Zuid-Korea dat 
er voor een constante PSR zóveel immigranten nodig zijn dat de bevolking van dat 
land in 2050 in omvang ongeveer gelijk zal zijn aan de huidige wereldbevolking: 

“In order to keep the ratio of the working-age population to the population aged 
65 years or older at its 1995 level of 12.6, it would be necessary to have a total of 
5.1 billion immigrants from 1995 through 2050, or an average of 94 million per 
year. … Under this scenario, the total population of the country is projected to be 
6.2 billion in 2050, of which over 99 per cent would be post-1995 immigrants and 
their descendants” (United Nations 2000: 60). 

Ook voor de landen van de Europese Unie zal aanzienlijk immigratie nodig zijn om de 
PSR constant te houden op het niveau van 1995.86 De bevolkingsgroei blijft bovendien 
doorgaan, ad infinitum. Projecties voor Groot-Brittannië komen op 100 miljoen inwo-
ners in 2030, 200 miljoen in 2070 en 300 miljoen in 2090 (Coleman 2002: 587). Het 
behoeft weinig betoog dat een dergelijke bevolkinggroei voor veel grotere problemen 
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zorgt dan de vergrijzing zelf. Het is bovendien een oplossing die met betrekking van 
veel Europese welvaartstaten voorbijgaat aan het feit dat er reeds een grote stille ar-
beidsreserve is, waaronder veel immigranten (Coleman 1992). 

Blijft over de strategie om de financiële gevolgen van de vergrijzing door immi-
gratie te verzachten, voornamelijk de kosten van gezondheidszorg, ouderenzorg en 
pensioenen. De mogelijkheden daartoe worden voor een belangrijk deel bepaald door 
de vraag hoe de pensioenen (en de gezondheidszorg e.d.) gefinancierd zijn. Een pensi-
oenstelsel gebaseerd op kapitaaldekking is gevoelig voor veranderingen op de financi-
ele markten terwijl een omslagstelsel gevoelig is voor demografische veranderingen. 
Vooral voor landen met een omslagstelsel lijkt immigratie een manier om de lasten 
van vergrijzing te verdelen. Voor Spanje werden positieve resultaten gevonden 
(Collado et al. 2004) en Bonin et al. (2000) menen dat ook voor Duitsland geldt dat 
immigratie de fiscale gevolgen van de vergrijzing kan verlichten. Wingen (1995: 715) 
betwist dergelijke bevindingen: “at a later stage in their lives, those currently viewed 
as the saviours of the social security system might make matters worse” (vergelijk Ek-
berg 1999: 423).  

Deze laatste controverse brengt ons bij de vraag hoe men de netto bijdrage van 
immigranten moet berekenen. Er zijn ruwweg twee methoden. De eerste methode is 
om de netto bijdrage voor een bepaald peiljaar te berekenen. Deze methode heeft als 
nadeel dat de uitkomst erg afhankelijk is van de leeftijdsopbouw van de migrantenpo-
pulatie op het peilmoment, eenvoudig omdat immigranten zelf ook vergrijzen. De 
tweede methode komt er op neer dat de netto bijdrage gesommeerd wordt over de ge-
hele verblijfsduur in het gastland. Deze techniek staat bekend als generational accoun-
ting en kwam in de jaren negentig in zwang als methode om de lange termijn gevolgen 
van fiscaal beleid in het algemeen te kunnen beoordelen (Auerbach et al. 1999). Gene-
rational accounting voorkomt de vertekeningen die het gevolg kunnen zijn van het 
meten op één bepaald peiljaar. De techniek is echter wel gevoelig met betrekking tot 
aannamen over de toekomst, met name de toekomstige rentestand. 

In het algemeen geldt dat immigranten de financiële lasten van de vergrijzing al-
leen kunnen verlichten als ze gemiddeld genomen nettobetalers zijn (vergelijk Wel-
lisch & Wildasin 1996; Nannestad 2007: 524-525). Dat wil zeggen dat hun afdrachten 
aan belastingen en premies groter moeten zijn dan de ontvangsten aan subsidies, uitke-
ringen en pensioenen. Dit is echter niet altijd het geval en de literatuur suggereert dat 
de uitgebreidheid van de verzorgingsstaat een belangrijke factor is in deze. Storesletten 
(2000) berekende bijvoorbeeld dat immigratie in de VS kon bijdragen aan het opvan-
gen van de kosten van vergrijzing, mits de immigranten bij binnenkomst werden gese-
lecteerd op leeftijd en menselijk kapitaal. Vergelijkbare berekeningen die Storesletten 
(2003) uitvoerde voor Zweden, leverden echter een tegenovergesteld resultaat op. De 
gemiddelde immigrant kost de Zweedse overheid $20.500 (vergelijk Ekberg 1999; 
Gustafsson & Asterberg 2001). Alleen immigranten die bij binnenkomst tussen de 20 
en 30 jaar oud zijn leveren een bescheiden ‘winst’ voor de schatkist op. Als de over-
heid in Zweden met het oog op de vergrijzing een immigratiepolitiek wil voeren is 
strikte selectie op leeftijd noodzakelijk, aldus Storesletten. Hij besluit: “These results 
suggest that immigrants to a typical welfare state such as Sweden impose, on average, 
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a substantial fiscal burden, and are less beneficial for public coffers than immigrants to 
the U.S.” (Storesletten 2003: 17).  

Box 3.1 Immigratie bij inelastisch arbeidsaanbod: herverdeling en migratiesurplus 
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Bron: vrij naar (Borjas 1995: 7; vergelijk ook: Berry & Soligo 1969: 780; Bourguignon et al. 1977: 81). 
 

Migratie betekent dat de factor arbeid relatief overvloediger wordt ten opzichte van de factor kapi-
taal. Dit laat zich illustreren aan de hand van een eenvoudig model. In dit model is de arbeidsmarkt 
volkomen inelastisch, dat wil zeggen dat het arbeidsaanbod constant is, ongeacht het loonpeil. Dit 
wordt gesymboliseerd door een verticale arbeidsaanbodcurve A1 met een beroepsbevolking met 
omvang B1. Het verband tussen de hoogte van de lonen en de omvang van het arbeidsaanbod wordt 
weergegeven door de arbeidsvraagcurve V die de arbeidsaanbodcurve A1 snijdt in evenwichtspunt 
E1 en bij loonpeil L1. We nemen aan dat het oppervlak onder de arbeidsvraagcurve V gelijk is aan 
het nationaal inkomen. De rechthoek OL1E1B1 komt overeen met het inkomen van de werkenden 
en de driehoek L1PE1 is het surplus dat ten goede komt aan de kapitaalbezitters. Er wordt veronder-
steld dat alle kapitaalbezitters zich bevinden onder de reeds aanwezige bevolking, inclusief reeds 
aanwezige immigranten.  

Stel nu dat zich bij de reeds aanwezige beroepsbevolking van omvang B1 een groep immi-
granten van omvang M voegt zodat de beroepsbevolking toeneemt tot omvang B2. Er ontstaat dan 
een nieuw evenwicht op de arbeidsmarkt op het snijpunt E2 van de nieuwe aanbodcurve A2 en de 
vraagcurve V. Het loonpeil L2 dat hiermee correspondeert is lager. Immigratie brengt in dit model 
enkele interessante verschuivingen teweeg. Allereerst neemt het nationaal inkomen toe met het 
trapezium B1E1E2B2. Een deel daarvan – de rechthoek B1QE2B2 – wordt in de vorm van inkomen 
uitbetaald aan de immigranten. Het overige deel van de toename van het nationaal inkomen – de 
driehoek QE1E2, het zogenaamde migratiesurplus – komt ten goede aan de kapitaalbezitters onder 
de reeds aanwezige bevolking. Al met al neemt het surplus van de kapitaalbezitters toe met het 
trapezium L2L1E1E2 zijnde de som van het migratiesurplus en de loondaling van de reeds aanwezi-
ge bevolking ter grote van de rechthoek L2L1E1Q. Het totale nationaal inkomen neemt in dit model 
wel toe, maar het inkomen per werknemer daalt, omdat de marginale toename van het nationaal 
inkomen met elke nieuwe immigrant afneemt. Het immigratiesurplus kan overigens betrekkelijk 
eenvoudig worden berekend en is door Van Dalen (2001c: 99, 134) voor Nederland geschat op 
0,15% van het BNP (zie §9.2.2) en door Roodenburg et al. (2003: 48) op 0,1% van het BNP (zie 
§9.3.1). 
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3.7.3 Arbeidsmarkteffecten en herverdeling 
Immigratie vergroot de beroepsbevolking en daarmee wijzigt het de verhouding tussen 
de productiefactoren. Omdat de factor arbeid relatief overvloediger wordt, kan men 
verwachten dat de prijs ervan – het loonpeil – zal dalen. In die zin zou migratie dus 
herverdeling van de factor kapitaal naar de factor arbeid kunnen induceren (zie Box 
3.1). Of dat inderdaad zo is en in welke mate deze herverdeling optreedt hangt af van 
een aantal factoren. Zo hoeft de factor kapitaal niet constant te zijn. Immigratie kan 
bijvoorbeeld nieuwe kapitaalstromen naar het ontvangende land veroorzaken waardoor 
de verhouding tussen kapitaal en arbeid op termijn ongewijzigd zal zijn, een situatie 
die in een open economie als Nederland niet ondenkbaar is. 

Onderzoek naar de loondrukkende werking van immigratie heeft een lange histo-
rie en was bijvoorbeeld een van de belangrijke argumenten in het Amerikaanse restric-
tiedebat (zie §3.2.4).87 Recenter onderzoek laat een gemengd beeld zien. Jones (1970) 
vond in het zuiden van de VS verdringing en een neerwaartse druk op de lonen als ge-
volg van immigratie van Mexicanen, wat wijst op verzadiging van de lokale arbeids-
markt. Ook onderzoeken uitgevoerd in Israël (Gandal et al. 2004) en Duitsland (Gang 
& Rivera-Batiz 1994) tonen een beperkt loondrukkende effect. Over het algemeen zijn 
de gevonden effecten gering (Schultz 1998; voor een recente metastudie zie: Longhi et 
al. 2005).  

Of er daadwerkelijk loondaling optreedt hangt onder meer af van de mate waarin 
de arbeidsmarkt het additionele aanbod van immigranten kan absorberen. Die absorp-
tiecapaciteit kan heel groot zijn. Toen de autoriteiten in Hong Kong het quotum voor 
Chinese immigranten met 40% verhoogden (van 75 naar 105 per dag) bleven de ge-
volgen voor de lonen van de meeste groepen gering. Alleen andere recente immigran-
ten (korter dan 7 jaar in Hong Kong) werden geconfronteerd met een loondaling van 
ongeveer tweederde procent (Suen 2000).88 

Deze laatste observatie brengt ons bij de literatuur over de herverdeling tussen 
arbeidsmarktsegmenten die het gevolg kan zijn van immigratie. De onderliggende 
vraag is voor welke groepen in de samenleving de immigranten een complement dan 
wel een substituut zijn.89 In het algemeen heeft immigratie een negatief inkomensef-
fect voor dat deel van de reeds aanwezige bevolking dat een menselijk kapitaal heeft 
dat vergelijkbaar is met dat van de immigranten (voor deze groep vormen de immi-
granten een substituut).90 Omgekeerd heeft immigratie een positief inkomenseffect 
voor dat deel van de reeds aanwezige bevolking dat een menselijk kapitaal heeft dat 
verschillend is van dat van de immigranten (voor deze groep vormen de immigranten 
een complement) (Gang & Rivera-Batiz 1994; Engerman & Jones 1997).91 

Onderzoek naar de arbeidsmarkteffecten die immigratie in de jaren tachtig had 
op een aantal Amerikaanse steden bracht geringe overall effecten aan het licht, maar 
liet wel zien dat de werkgelegenheid en de lonen voor laaggeschoolde werknemers 1 
tot 3 procent daalden in “traditional gateway cities” zoals Miami en Los Angeles (Card 
2001). Vergelijkbare effecten werden gevonden voor in de VS geboren jongeren. Op-
merkelijk is dat de effecten afnamen naarmate de autochtone jongeren ouder werden 
en meer menselijk kapitaal vergaarden zodat ze naar sectoren van de arbeidsmarkt 
konden ‘migreren’ waar ze minder concurrentie van immigranten ondervonden (Matta 
& Popp 1988).92  



 
107

De hierboven beschreven groepsspecifieke looneffecten laten zich verklaren met 
modellen van een gedifferentieerde arbeidsmarkt (segmented labour market) waarin 
bijvoorbeeld onderscheid wordt gemaakt tussen hoog- en laaggeschoolde arbeid (zie 
Box 3.2 voor een grafische illustratie).93 Bij een grootschalig onderzoek in Duitsland 
werden 2070 mannelijke werknemers in de private sector onderverdeeld in vier sub-
groepen volgens de criteria white collar versus blue collar en meer versus minder dan 
twintig jaar ervaring. Na controle voor een groot aantal variabelen vonden de onder-
zoekers dat een toename van 1% in het totale aandeel buitenlandse arbeid, een gemid-
delde loondaling van 4,1% overall tot gevolg had.94 De blue collar werknemers gingen 
er het meest in uurloon op achteruit, namelijk 5,9%. De enige groep die profiteerde 
was die van de white collar werknemers met minder dan 20 jaar werkervaring die er 
juist 3,5% op vooruitgingen (DeNew & Zimmermann 1994). Immigratie kan dus her-
verdeling ten gunste van kapitaal en hooggeschoolde arbeid induceren die tegengesteld 
is aan de herverdeling die in een verzorgingsstaat wordt beoogd. 

Overigens worden deze effecten in ander onderzoek niet overtuigend bevestigd. 
Chang (2004) vond dat immigratie in Australië slechts een gering effect had op de be-
loningsverschillen tussen hoger en lager opgeleiden. Ander Australisch onderzoek 
toonde eveneens aan dat immigratie ‘geen significante’ verlaging veroorzaakte van het 
loon van de Australische werknemer in het algemeen of jongeren en laagopgeleiden in 
het bijzonder (Addison & Worswick 2002). Diverse Australische onderzoeken laten 
zien dat de relatie tussen werkloosheid en immigratie over het algemeen eveneens 
zwak of afwezig is (Withers & Pope 1985). Een hogere werkloosheid is veelal goed-
deels terug te voeren op een hogere werkloosheid onder recente immigranten95 en niet 
onder autochtonen en immigranten die al wat langer in het land zijn (Harrison 1984; 
Inglis & Stromback 1986).96 Tenslotte speelt ook de verzorgingsstaat een rol in de ef-
fecten op lonen en werkgelegenheid; volgens Boeri & Brucker (2005) zal immigratie 
naar de West-Europese welvaartstaten door de starre arbeidsmarkt en de sociale zeker-
heid eerder leiden tot meer (verborgen) werkloosheid dan tot loondalingen. 

3.7.4 Migratievrijheid, belastingheffing en herverdeling 
Er bestaat een uitgebreide literatuur over de samenhang tussen immigratie en verschil-
len in belastingdruk en herverdeling tussen jurisdicties (Golladay & Haveman 1976; 
Dyer & Maher 1979; Hamilton 1979; Wilson 1992; Wildasin 1994; voor een review 
zie: Cremer & Pestieau 2002). Voor een belangrijk deel is deze literatuur geënt op ver-
schillen tussen jurisdicties (staten en steden) in de VS. Vanwege de samenhang tussen 
herverdeling en belastingdruk zullen deze verschillen ertoe leiden dat nettobetalers 
jurisdicties met veel herverdeling zullen verlaten terwijl netto-ontvangers juist naar 
deze jurisdicties zullen migreren (Shroder 1995; Romans & Subrahmanyam 1979). 
Het gevolg is dat er concentratie optreedt: in bepaalde jurisdicties (met veel herverde-
ling) wonen onevenredig veel netto-ontvangers en in andere jurisdicties (met lage be-
lastingen) onevenredig veel nettobetalers. Dit levert inefficiënties op, omdat hogere 
bestuurslagen moeten bijspringen met corrigerende subsidies die de kosten voor de 
belastingbetaler op federaal niveau kunnen verhogen (Johnson 1988). Vrije migratie 
tussen jurisdicties beperkt zo de mogelijkheden tot herverdeling binnen jurisdicties 
(Epple & Romer 1991). De voor de hand liggende oplossing is dat de betrokken juris-
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dicties de hoogte van belastingen en uitkeringen onderling afstemmen (Wildasin 
1991). Politiek-economische modellen laten zien dat zonder een dergelijke afstemming 
een race to the bottom dreigt (Hansen & Kessler 2001; Hansen 2003), bijvoorbeeld in 
de vorm van belastingcompetitie en verlaging van uitkeringen. Er is empirisch bewijs 
dat dit in de VS ook daadwerkelijk gebeurt (Brueckner 2000). Door de Europese een-
wording is dit verschijnsel ook voor de EU actueel geworden (Verbon 1990; Straub-
haar 1992).  

Meer in het algemeen geldt dat open economieën in een geglobaliseerde wereld 
beperkingen kunnen ondervinden in keuzes aangaande het niveau van belastingen en 
uitkeringen en de mate van migratievrijheid.97 Het achterliggende mechanisme is dat 
de overwegingen om al dan niet te migreren en de locatiekeuzes van (aspi-
rant)migranten leiden tot een proces van zelfselectie. Over deze deels overlappende 
thematiek handelt de volgende paragraaf. 

Box 3.2 Herverdelingseffecten van immigratie in een gesegmenteerde arbeidsmarkt 
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Bron: vrij naar (DeNew & Zimmermann 1994: 180). 
 

De potentiële herverdelende werking van immigratie in een gesegmenteerde arbeidsmarkt laat zich 
als volgt grafisch illustreren. Stel dat er twee arbeidsmarktsegmenten zijn: de arbeidsmarkt bestaat 
uit hooggeschoolden en laaggeschoolden. Stel verder dat alle immigranten laaggeschoold zijn. 
Door de immigratie vergroot het aanbod van laaggeschoolden waardoor de aanbodscurve ver-
schuift van AL1 naar AL2 en het loonpeil van lager opgeleiden daalt van LL1 naar LL2. Doordat meer 
laaggeschoolden zich tegen een lager loon op de arbeidsmarkt aanbieden zullen werkgevers relatief 
meer laaggeschoolden in dienst nemen. Daarmee stijgt de vraag naar de relatief schaarsere hoogge-
schoolden dat nodig is als kaderpersoneel en dergelijke. De vraagcurve voor hooggeschoolden 
verschuift van VH1 naar VH2 en het loonpeil van hooggeschoolden stijgt daarmee van LH1 naar LH2.  

Het bovenstaande model kan men combineren met het model in Box 3.1. Men krijgt dan een 
model met drie productiefactoren: kapitaal, laaggeschoolde arbeid en hooggeschoolde arbeid. Ook 
hiervoor kan men een migratiesurplus uitrekenen, maar dit is aanmerkelijk ingewikkelder omdat nu 
het aandeel in de productie en de (onderlinge) elasticiteiten van drie productiefactoren nodig zijn. 
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3.7.5 Zelfselectie en de import van menselijk kapitaal 
Immigranten brengen kennis en ervaring mee. In die zin kan immigratie worden opge-
vat als de ‘import van menselijke kapitaal’. Het menselijk kapitaal dat immigranten 
meebrengen wordt vrij algemeen gezien als een belangrijke voorspeller van hun succes 
op de arbeidsmarkt in het gastland. Selectie ten aanzien van het menselijk kapitaal bij 
binnenkomst is daarom van belang voor de betrokken migrant en het ontvangende 
land. Selectie kan uiteraard het gevolg zijn van de migratiepolitiek van de betrokken 
landen, maar kan ook spontaan optreden. Zelfselectie treedt op doordat het menselijk 
kapitaal van aspirant-migranten een rol speelt in de migratiebeslissing. Lee (1966) 
stelde reeds dat migranten die hoofdzakelijk reageren op de plusfactoren van de ont-
vangende regio (zie Figuur 3.1) positief geselecteerd zullen zijn en migranten die 
hoofdzakelijk reageren op de minfactoren in de regio van oorsprong niet of negatief 
geselecteerd zullen zijn. Lee meende daarom dat immigratiecurven ten aanzien van 
een bepaalde karakteristiek (zoals opleiding) daarom vaak de vorm van een ‘J’ of een 
‘U’ zullen hebben. Vanaf de jaren zestig is er een tamelijk omvangrijke en overwe-
gend Amerikaanse literatuur over (de voordelen van) immigratie van wetenschappers 
(Grubel & Scott 1966a; Grubel & Scott 1967) en andere hoogopgeleide mensen vanuit 
de hele wereld naar (met name) de VS (Appleyard 1966; Myers 1971; Fortney 1972; 
Moldofsky 1980). Deze zogenaamde brain gain98 – waarvan werd aangenomen dat ze 
het resultaat was van positieve zelfselectie – droeg enorm bij aan de economische 
groei, de ontwikkeling van wetenschap en techniek en de dynamiek van een immigra-
tieland als de VS. 

Vanaf de jaren tachtig proberen economen zelfselectie te modelleren als resultan-
te van onder andere de migratiebeslissing (Moldofsky 1980). Een belangrijke door-
braak99 in de zelfselectieliteratuur wordt gevormd door een artikel van Borjas (1987). 
Eenvoudig gezegd komt het argument van Borjas er op neer dat (onder bepaalde addi-
tionele condities) de migranten positief geselecteerd zullen zijn als het land van oor-
sprong een geringere inkomensongelijkheid heeft als het land van bestemming en ne-
gatief geselecteerd in het omgekeerde geval. Tot dit artikel verscheen werd algemeen 
aangenomen dat de opmerkelijk snelle stijging van het inkomen van immigranten in de 
VS, Canada en Australië toegeschreven kon worden aan twee dingen: (1) de grote 
prikkel van immigranten om te investeren in country specific human capital en (2) het 
feit dat de immigranten gemiddeld genomen positief geselecteerd waren op menselijk 
kapitaal (Dustmann 1993; Borjas 1987). Borjas (1987) liet echter zien dat de VS hele-
maal niet noodzakelijkerwijs uit elk land de beste immigranten zal aantrekken. Borjas 
had al eerder (1985) laten zien dat de opeenvolgende cohorten van immigranten naar 
de VS in het algemeen ‘in kwaliteit afnamen’. Met dit nieuwe model uit 1987 kon hij 
differentiëren naar herkomstland en verklaren waarom opeenvolgende cohorten uit 
minder ontwikkelde landen (veelal met grote inkomensongelijkheid) ‘in kwaliteit af-
namen’, terwijl opeenvolgende cohorten uit West-Europese landen (veelal met geringe 
inkomensongelijkheid) het juist steeds beter deden.  

Borjas publiceerde in (1999b) een tweede invloedrijk en omstreden artikel waar-
in hij het argument van het artikel uit 1987 uitbreide en een verband legde tussen nega-
tieve selectie van immigranten en de verschillen in mate van herverdeling tussen Ame-
rikaanse staten. Sommige staten met een relatief grote mate van herverdeling zouden 
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werken als welfare magnets.100 Borjas (1999b) stelt dat laaggeschoolden uit een her-
komstland met een grote inkomensongelijkheid (zoals veel ontwikkelingslanden) zul-
len neigen om naar een gastland te migreren met een geringe inkomensongelijkheid 
en/of een grote mate van herverdeling (zoals Nederland). De hooggeschoolden uit het-
zelfde herkomstland zullen neigen om te migreren naar een gastland met een grote in-
komensongelijkheid (zoals de VS). Een vergelijkbaar, maar omgekeerd argument geldt 
voor herkomstlanden met een geringe inkomensongelijkheid (zoals Nederland) waar 
vooral hooggeschoolden zullen neigen te vertrekken naar landen met een grote inko-
mensongelijkheid (zoals de VS). Zie Box 3.3 voor een grafische weergave van dit door 
Borjas beschreven zelfselectiemechanisme. 

Box 3.3 Zelfselectie 
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Bron: vrij naar (Borjas 1999b: 613). 
 

In bovenstaande tekening is het zelfselectiemechanisme schematisch toegelicht. Weergegeven is 
het verband tussen loon en menselijk kapitaal (return to skill). Voor het herkomstland is dit een 
lineaire functie. In het gastland is voorzien in een gegarandeerd minimum inkomen G, zodat de lijn 
een knik vertoont. Als aangenomen wordt dat mensen in het herkomstland hun inkomen willen 
maximaliseren, zullen diegenen migreren voor wie geldt dat de beloning voor hun menselijk kapi-
taal in het gastland groter is. Hierbij gaan we voorbij aan allerlei subtiliteiten als de kosten van 
migratie; het gaat puur om de illustratie van het selectiemechanisme. 

In het linkerschema is de inkomensongelijkheid in het gastland groter dan in het herkomst-
land. Daardoor zullen personen met een menselijk kapitaal groter dan B migreren. Tegelijkertijd 
zullen – vanwege het gegarandeerde minimum inkomen G – ook personen migreren met een men-
selijk kapitaal kleiner dan A. In dit geval migreren dus zowel de hoog- als de laagopgeleiden ter-
wijl de middengroep in het herkomstland blijft. In het rechterschema is de inkomensongelijkheid in 
het gastland kleiner dan in het herkomstland. In dit geval migreren alleen personen met een mense-
lijk kapitaal kleiner dan C. 
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Empirische resultaten bevestigen in grote lijnen de zelfselectie hypothese. On-
derzoek in Zweden en Finland – beide landen met uitgebreide welvaartstaten – toonde 
negatieve selectie van immigranten en positieve selectie van retourmigranten aan 
(Rooth & Saarela 2007). Andere vonden negatieve zelfselectie bij (retour)migranten 
naar Albanië (De Coulon & Piracha 2005). Inkomensongelijkheid speelt ook een ver-
klarende rol in recent ontwikkelde immigratiemodellen (Hatton 2005). Constant & 
Massey (2003) daarentegen vonden echter wel negatieve selectie van emigranten uit 
Duitsland met betrekking tot beroepsprestige en baanzekerheid, maar juist niet op in-
komen. Recent onderzoek naar selectie van Mexicaanse immigranten in de VS duidde 
op intermediate selection in plaats van de op grond van Borjas theorie verwachtte ne-
gatieve selectie (Chiquiar & Hanson 2005). 

Andersom blijken klassieke immigratielanden als Australië, Canada en de VS – 
met een relatief scheve inkomensverdeling – een grote aantrekkingskracht te hebben 
op hoogopgeleide professionals uit ontwikkelingslanden (Kanjanapan 1995; Iredale 
2000). Empirisch onderzoek in de VS laat zien dat (ook) hoogopgeleiden vooral ge-
voelig zijn voor beloningsverschillen (Agarwal & Winkler 1984). Omdat de ontwik-
kelde economieën in de wereld flink van hun komst profiteren, is er een internationale 
competitie tussen landen ontstaan om de beste immigranten binnen te halen (Agarwal 
& Winkler 1984; Cobb-Clark & Connolly 1997). Er wordt gesproken van ‘de markt 
voor hoogopgeleide internationale migranten’. In deze competitie lijken landen in 
West-Europa het af te moeten leggen tegen de klassieke immigratielanden en voor-
alsnog een forse brain drain richting de VS te moeten tolereren.101 

Ook ten aanzien van de welfare magnets hypothese is er enig empirisch bewijs 
(Brueckner 2000). Verschillen in sociale zekerheid tussen staten in de VS bleken een 
effect te hebben op zowel de bereidheid om te migreren als ook op de richting van de 
migratie (eerder naar staten met een hoger uitkeringsniveau) (Gelbach 2004). Enchau-
tegui (1997) vond vergelijkbare resultaten in geval van alleenstaande moeders met 
jonge kinderen – een belangrijke categorie uitkeringsontvangers in de VS. Verschillen 
in uitkeringsniveau bleken echter een gering effect te hebben op de locatiekeuze van 
jonge, ongetrouwde vrouwelijke migranten (Kaushal 2005). 

3.7.6 Immigratie en verzorgingsstaat  
Uit de hiervoor behandelde literatuur blijkt dat er een sterke interactie bestaat tussen 
immigratie en verzorgingsstaat. Immigratie leidt veelal tot denivellerende herverde-
lingseffecten (§3.7.3). Omgekeerd beperkt migratievrijheid in het algemeen de moge-
lijkheden tot herverdeling (§3.7.4).102 Tevens lijken landen met een hoge mate van 
herverdeling en/of een hoog gegarandeerd minimuminkomen vooral laaggeschoolden 
aan te trekken (3.7.5), waaraan in ontwikkelde economieën nu en in de toekomst 
steeds minder behoefte lijkt te zijn (Engerman & Jones 1997; Salt 1992).  

Al met al lijkt de literatuur te suggereren dat immigratie en de verzorgingsstaat 
op gespannen voet met elkaar staan. Deze stelling is onder andere krachtig naar voren 
gebracht door Freeman (1986). Een van zijn observaties is dat ook werkende immi-
granten netto-ontvangers kunnen zijn. De reden is dat er in een (uitgebreide) verzor-
gingsstaat veelal aanzienlijke verschillen bestaan tussen ‘sociaal loon’ en ‘marktloon’ 
(Freeman 1986). Het totaal aan over het gehele leven verkregen loon vermeerderd met 
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subsidies, staatspensioen en dergelijke, kan groter zijn dan het totaal aan afgedragen 
premies en belastingen. Het is dus heel goed mogelijk dat de komst van bepaalde im-
migranten voordelig is voor de werkgever – waarom zou hij of zij ze anders inhuren – 
maar onvoordelig voor de schatkist. Deze kans is het grootst bij laaggeschoolde immi-
granten, omdat die in de regel relatief weinig loon en relatief veel overdrachtsgelden 
zullen ontvangen. 

Een andere, meer fundamentele observatie is dat de verzorgingsstaat – voor zo-
ver zij gebaseerd is op het verzekeringsprincipe – noodzakelijkerwijs een gesloten ka-
rakter moet dragen (Freeman 1986). Elke verzekering kan alleen dan in stand blijven 
als men in voldoende mate ‘slechte risico’s’ (bad risks) uitsluit; men kan nu eenmaal 
geen brandend huis verzekeren. Hierbij speelt ook het probleem van informatieasym-
metrie; de verzekeringsnemer beschikt doorgaans over meer en betere informatie die 
relevant is voor het verzekeringscontract dan de verzekeringsaanbieder. De verzeke-
ringsaanbieder moet zich dus wapenen tegen een onevenredig grote toestroom van 
verzekeringsnemers met karakteristieken die een groot beroep op de verzekering waar-
schijnlijk maken. Daarnaast moet de verzekeringsaanbieder oneigenlijk gebruik van de 
verzekering tegengaan die het gevolg is van het achterhouden van relevante informatie 
door de verzekeringsnemer. Deze logica impliceert dat men immigranten met een hoog 
risico op uitkeringsafhankelijkheid moet weren of een toegangspremie moet laten beta-
len (voor een suggestie in die richting zie: Simon 1990).  

Een ander fundamenteel probleem dat elke (sociale) verzekering met zich mee-
brengt is moral hazard; op het moment dat iemand zich verzekerd weet tegen een be-
paald risico, zullen de prikkels minder zijn om dat risico te mijden. Zo zal verzekering 
tegen inkomensverlies door werkloosheid de prikkel verminderen om voorzorgsmaat-
regelen te nemen, bijvoorbeeld in de vorm van investeringen in het eigen menselijk 
kapitaal. Dergelijke moral hazards bestaan voor alle rechthebbende ingezetenen103 
maar kunnen groter zijn voor (laaggeschoolde) immigranten (Nannestad 2007). De 
reden is dat zij in verhouding tot autochtonen relatief veel investeringen moeten doen 
in ‘gastlandspecifiek menselijk kapitaal’ om er substantieel in inkomen op vooruit te 
gaan in geval men de sociale zekerheid voor een baan verruilt.104 Er bestaat enig empi-
risch bewijs voor de (additionele) moral hazard hypothese (voor een overzicht zie: 
Nannestad 2007: 519-522). Hervormingen van het sociale vangnet in de VS zorgden er 
bijvoorbeeld voor dat vrouwen actiever werden op de arbeidsmarkt. De effecten waren 
het sterkst voor laaggeschoolde autochtonen en voor immigranten, met name diegenen 
die recent gearriveerd waren (Kaestner & Kaushal 2005). Dat duidt er op dat de wel-
vaartsstaatarrangementen deze groepen vóór de hervormingen er relatief meer van 
weerhielden om de arbeidsmarkt te betreden. Ook vergelijkingen tussen Duitsland en 
Groot-Brittannië (Buechel & Frick 2004) en tussen Duitsland en de VS (Kurthen 
1997) suggereren dat van herverdeling een deactiverende invloed uitgaat. Tot slot 
blijkt uit onderzoek dat immigranten die weinig menselijk kapitaal hebben bij binnen-
komst minder investeren in gastlandspecifiek menselijk kapitaal dan mensen die al 
veel menselijk kapitaal meenemen (Cobb-Clark et al. 2005). Met enig rekenwerk kan 
men op basis van publiek beschikbare gegevens (OECD 2006: 53; UNDP 2006: 335; 
Bambra 2007; Dumont & Lemaître 2005) overigens vrij gemakkelijk aantonen dat in 
westerse landen de werkloosheid van immigranten relatief ten opzichte van autochto-
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nen positief samenhangt met met de mate van herverdeling en negatief samenhangt 
met de inkomensongelijkheid.105 

Gezien het voorgaande zou men verwachten dat er een lange traditie zou bestaan 
van onderzoek naar de relatie tussen verzorgingsstaat en immigratie. Toch is veel van 
dit onderzoek van recente datum (voor een bespreking zie: Freeman & Kessler 2008). 
Opvallend is bovendien dat economen domineren. Alhoewel de andere sociaal-
wetenschappelijke disciplines uitgebreid studie hebben gemaakt van zowel immigratie 
als de verzorgingsstaat afzonderlijk, is de relatie tussen beiden tot recent nauwelijks 
onderwerp van studie geweest. Sommigen verklaren dat uit disciplinaire verschillen 
tussen economen en andere sociale wetenschappers: 

“According to Boeri et al. (2002), economists enjoy comparative advantages in 
the study of immigration and its effects: not only are they in general good at prob-
lems involving trade-offs and cost–benefit calculations, they are also ‘notoriously 
pragmatic’ people. Taking the last point a bit further, one might hypothesize that 
economists enjoy an additional advantage because their discipline seems in gen-
eral less affected by the scourge of political correctness than some other disci-
plines in the social sciences” (Nannestad 2007). 

3.8 Resumé
In deze laatste paragraaf onderzoeken we welke gevolgtrekkingen we kunnen maken 
over de ontwikkeling van de migratie-economische literatuur naar aard en omvang. 
Dat laatste doen we aan de hand van de bibliometrische data met betrekking tot het 
sample uit deze literatuur waarop dit hoofdstuk gebaseerd is. We onderzoeken in de 
eerste plaats of er een verband is tussen de omvang van de migratie-economische lite-
ratuur en de omvang van immigratie. Daarnaast bezien we wat geconcludeerd kan 
worden over de spreiding van de artikelen over de zes in §2.6.1 geselecteerde tijd-
schriften. Maar we beginnen met een resumé van de inhoudelijke ontwikkeling van de 
migratie-economische literatuur. Daarbij onderscheiden we de periode tot 1960 en de 
periode 1960-2005.  

3.8.1 Internationale migratie-economische literatuur: een thematisch overzicht 
In de periode voor de Tweede Wereldoorlog zien we een intensieve bemoeienis van 
met name Amerikaanse economen met het onderwerp immigratie. Bijna alle denkbare 
onderwerpen passeren de revue, al moet men wel bedenken dat de economen destijds 
een veel beperkter theoretisch instrumentarium tot hun beschikking hadden. Daarnaast 
was er ook grote belangstelling van de Amerikaanse regering voor immigratie. Ze en-
tameerde een groot onderzoek dat ook nog eens veel statistische gegevens over immi-
gratie opleverde. Al met al bevond het Amerikaanse migratie-economische onderzoek 
zich voor de Tweede Wereldoorlog reeds op een behoorlijk hoog niveau. Figuur 3.2 
suggereert verder dat de productiviteit tot de jaren dertig relatief hoog was (al moet 
gezegd worden dat deze figuur gevoelig is voor de mate waarin men corrigeert voor de 
algemene groei van de economische literatuur). Vanaf de jaren dertig neemt de pro-
ductie af. Voor de eerste vijftien jaar na de Tweede Wereldoorlog telt het sample 
slechts een dozijn artikelen, al verschenen er in deze periode ook twee tamelijk veel 
gerecenseerde boeken (Isaac 1947; Thomas 1954). 



 
114

Figuur 3.2 Immigratie als percentage van de totale bevolking in de VS versus het aan-
tal migratie-economische publicaties gecorrigeerd voor de gemiddelde 
groei (4,1%) van de economische literatuur (geïndexeerd op het jaar 
2004), vijfjaarlijks voortschrijdende gemiddelden, 1890-2004 
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Bij de samenvatting van de periode 1960-2005 ligt de nadruk niet zozeer op de 

inhoud, maar op het in de tijd plaatsen van de verschillende thema’s. Daarbij telt voor-
al het moment (voor de eenvoud het eerste decennium) waarop de literatuur een enigs-
zins substantiële omvang krijgt. Zo wordt voorkomen dat men van elk concept en elke 
theorie de vroegste oorsprong moet traceren. Verder is dit waarschijnlijk realistischer 
als het gaat om het vaststellen van de time lag waarmee de internationale literatuur zijn 
eventuele invloed op de Nederlandse kennisproductie doet gelden. Dit doen we punts-
gewijs: 
� Het bestuderen van relatie tussen handel en internationale factormobiliteit 

gaat terug tot de jaren dertig en veertig, maar met name in de jaren tachtig zien 
we een piek in het aantal artikelen. Opvallend vaak zijn die gepubliceerd in The 
Journal of International Economics.106  

� De literatuur over de determinanten van immigratie, meer in het bijzonder de 
push-pull benadering en de human capital benadering, neemt in de jaren zestig 
een aanvang. Bij de literatuur over de migratiebeslissing lijkt het zwaartepunt 
eerder in de jaren zeventig te liggen. Vanwege de overlap is een goed onder-
scheid moeilijk te maken. 

� Alhoewel de zogenaamde Americanization literatuur dateert van voor de Tweede 
Wereldoorlog, ligt het zwaartepunt van de integratieliteratuur (discriminatie 
en karakteristieken van de immigrant, met name taalbeheersing) in de jaren 
tachtig.  

� De literatuur over externe effecten is tamelijk dun en diffuus, een zwaartepunt is 
niet makkelijk te geven, maar ligt waarschijnlijk in de jaren negentig. 
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� De literatuur over demografische effecten (met name vergrijzing en ontgroe-
ning) kan gepositioneerd worden in de jaren negentig. 

� De analyse van de arbeidsmarkteffecten van immigratie, met name de herverde-
ling tussen productiefactoren begint vanaf de jaren tachtig substantieel in om-
vang toe te nemen.  

� De zelfselectieliteratuur kent verschillende componenten. In de eerste plaats de 
braindrain literatuur die teruggaat tot de jaren zestig. Daarnaast is er de litera-
tuur waarin het verband tussen herverdeling en zelfselectie centraal staat. Deze 
heeft evenals de gerelateerde literatuur over belastingheffing het zwaartepunt in 
de jaren tachtig. 

3.8.2 Internationale migratie-economische literatuur: een bibliometrische analyse 
Wat betreft de ontwikkeling van de migratie-economische literatuur naar omvang valt 
op dat deze sterk lijkt samen te hangen met de omvang van immigratie. Dit inzicht is 
van belang omdat de omvang van immigratie als verklaring van kennisproductie een 
belangrijke rivaliserende hypothese is. In Figuur 3.2 is de immigratie in de VS – als 
percentage van de totale bevolking107 – en het aantal migratie-economische artikelen in 
Amerikaanse tijdschriften weergegeven.108 Daarbij is het aantal publicaties gecorri-
geerd voor de groei van de economische literatuur in het algemeen.109 De correlatie is 
sterk te noemen (r=0,68, p<0,001). Bovendien is de correlatie stabiel onder selectie op 
tijdschriften en/of onderwerp. Het weglaten van artikelen die niet over de VS handelen 
of het toevoegen van tijdschriften met een regionale binding die duidelijk niet-
Amerikaans is110 heeft weinig effect op de correlatie.111 Men zou verwachten dat de 
correlatie dan sterk toeneemt, omdat het de relatie met de immigratie in de VS betreft. 
De meest voor de handliggende verklaring is wellicht de dominantie van de Ameri-
kaanse literatuur. Die dominantie is meervoudig en betreft Amerikaanse universiteiten, 
onderzoeksinstituten, economen én tijdschriften. 

Verder valt op dat de correlatie met name voor de periode 1915-1985 zeer sterk 
is (r=0,89, p<0,001). Voor de periode 1986-2004 is het verband negatief (r=-0,33, 
p<0,20) en nauwelijks significant te noemen. De correlatie in de periode 1890-1914 
(r=0,22, p<0,30) is zelfs helemaal niet significant. De conclusie lijkt gerechtvaardigd 
dat gedurende de periode 1915-1985 in de Verenigde Staten de omvang van de migra-
tie-economische literatuur in belangrijk mate bepaald is geweest door de immigratie 
als percentage van de bevolking (de causaliteit andersom ligt niet voor de hand). Daar-
na werd dat anders. De migratiepiek begin jaren negentig leidde niet tot een substantië-
le stijging van het aantal artikelen. Mogelijk duidt dit op een verminderde dominantie 
van de Amerikaanse literatuur in kwantitatief opzicht. Hierbij moet wel opgemerkt 
worden dat het weglaten van het (Europese) Journal of Population Economics vanaf 
het jaar 1988 (de eerste jaargang) een behoorlijke neerwaartse vertekening geeft in 
Figuur 3.2. Verder heeft de constructie van het sample (zie §2.6.1) een aantal tijd-
schriften duidelijk ‘bevoordeeld’. Verstrekkende conclusies kunnen daarom niet ge-
trokken worden. 

In Figuur 3.3 is de verdeling van de artikelen over de zes in §2.6.1 geselecteerde 
tijdschriften weergegeven. Een aantal zaken valt op. In de eerste plaats lijkt het rela-
tieve belang van oude economische tijdschriften als The Journal of Political Economy, 
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The American Economic Review en The Review of Economics and Statistics af te ne-
men. Daarnaast valt het relatieve belang op van een niet-economisch tijdschrift Inter-
national Migration Review (eerste jaargang 1964). Dat geldt met name voor de periode 
1960-1989. Kennelijk was immigratie aanvankelijk een vrij algemeen onderwerp voor 
(Amerikaanse) economen, maar werd migratieonderzoek vanaf de jaren zestig steeds 
meer een zelfstandig onderzoeksveld met een eigen, specialistisch migratietijdschrift 
dat ook voor economen een aantrekkelijke outlet vormde. 

Figuur 3.3 Publicaties per tijdschrift, 1890-2005 
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Tenslotte zien we dat de twee specialistische tijdschriften – The Journal of Labor 

Economics (eerste jaargang 1983) en The Journal of Population Economics (eerste 
jaargang 1988) in de periode vanaf 1980 duidelijk in belang toenemen. Dit geldt het 
sterkst voor het laatste tijdschrift – dat wellicht ook het meest toegesneden is op immi-
gratie-economie – en opvallend genoeg Europees is. Uiteraard houdt dit verband met 
steeds verdergaande groei en specialisatie van de (economische) wetenschap. Behalve 
dat suggereert het ook dat migratie-economie zelf toch meer een subspecialisatie is 
geworden, die bovendien meer een Europese dimensie heeft gekregen. Ook hier geldt 
weer dat voor echt harde conclusies een veel uitgebreider bibliometrisch onderzoek 
nodig is, maar dat valt buiten het bestek van dit proefschrift.  
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4 Economische toestand & beleid, economiebeoefening en da-
tabeschikbaarheid 

4.1 Inleiding 
In dit contexthoofdstuk worden vier variabelen geoperationaliseerd, te weten economi-
sche toestand, economisch beleid, economiebeoefening en databeschikbaarheid. Dat 
gebeurt in één hoofdstuk omdat deze variabelen nogal sterk samenhangen. In Sectie A 
worden de variabelen economische toestand en economisch beleid behandeld, inclu-
sief het beleid inzake arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Met het oog op de leesbaar-
heid gebeurt dat in één betoog. In Sectie B gaan we in op de ontwikkeling van de eco-
nomiebeoefening in Nederland. In sectie C wordt de variatie in databeschikbaarheid 
beschreven, waarbij het gaat om Nederlandse data die relevant is voor migratie-
economisch onderzoek. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een resumé van de opera-
tionalisering van de vier variabelen.  

Deze variabelen zijn in een aantal periodes onderverdeeld, waarbij voor elke pe-
riode een aantal hoofdkenmerken wordt gegeven. Zo kan er elders in het proefschrift 
makkelijk naar verwezen worden. Deze periodes zijn gestileerd door ze steeds te laten 
samenvallen met (halve) decennia. Met opzet is gekozen voor perioden die steeds één 
jaar gemeen hebben. Zo zijn ze gemakkelijk te onthouden en is het vergelijken van 
variabelen makkelijker. 

De ontwikkeling van de vier variabelen is niet los te zien van de geschiedenis 
van drie belangrijke Nederlandse instituten: het CBS, het CPB en de SER. Zoals zal 
blijken zijn deze instituten bovendien onderling sterk verknoopt. Daarom wordt be-
knopt aandacht besteed aan hun institutionele ontwikkeling. Tenslotte hangen ontwik-
kelingen in Nederland sterk samen met ontwikkelingen op het wereldtoneel. Om het 
een en ander in internationaal perspectief te kunnen plaatsen volgt in §4.2 een beknopt 
overzicht van een aantal relevante internationale gebeurtenissen. 

4.2 Internationale ontwikkelingen 
In het economisch beleid dat de meeste westerse landen in de twintigste eeuw voerden, 
kunnen in grote lijnen drie belangrijke beleidsparadigma’s (Hall 1993) onderscheiden 
worden. Achtereenvolgens zijn dat laissez faire, Keynesianisme en monetarisme. In de 
jaren dertig en veertig en opnieuw in de jaren zeventig en tachtig trad onder invloed 
van een economische crisis een paradigmaverschuiving op. Iets dergelijks lijkt zich 
onder invloed van de zogenaamde kredietcrisis vanaf 2008 wederom te voltrekken. Tot 
de jaren dertig was laissez faire het dominante paradigma geweest. Een kernpunt van 
dit paradigma was de overtuiging dat volledig vrije markten altijd vanzelf in evenwicht 
zouden komen zonder dat er sprake zou zijn van tekorten of overschotten. Dat gold in 
het bijzonder ook voor de arbeidsmarkt: als de economie in evenwicht was, zou dat 
altijd zijn bij volledige werkgelegenheid. Overheidsbemoeienis met de economie 
moest daarom minimaal zijn en daar verwijst de benaming laissez faire dan ook naar. 

Door de grote depressie van de jaren dertig werd echter duidelijk dat de econo-
mie ook in evenwicht kon zijn bij massale werkloosheid. In 1936 publiceerde de En-
gelse econoom John Maynard Keynes The General Theory of Employment, Interest, 
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and Money, zijn meest invloedrijke werk. Met dit boek wilde hij de grote depressie 
verklaren en ook oplossingen aandragen. The General Theory bevatte fundamentele 
kritiek op de laissez faire doctrine, met name op het uitgangspunt dat bij ongehinderde 
marktwerking er evenwicht zou zijn bij volledige werkgelegenheid. Keynes stelde dat 
economieën op een bepaald moment in de conjunctuurgolf te maken kunnen hebben 
met een achterblijvende vraag. Dit kan leiden tot een vicieuze cirkel van achterblij-
vende investeringen, ontslagen en een verder terugvallende vraag. Volgens de klassie-
ke theorie zou dan door besparingen de rente lager worden waardoor de investeringen 
weer zouden toenemen. Dit zou de vicieuze cirkel doorbreken. Keynes bestreed dit. 
Beslissingen om te investeren (en te consumeren) zijn individuele beslissingen en als 
er sombere verwachtingen voor de lange termijn heersen zullen ondernemers afzien 
van investeren. Om dezelfde reden zal ook het vergroten van de geldhoeveelheid door 
de overheid het bedrijfsleven niet altijd kunnen verleiden tot meer investeringen. 
Wachten tot marktkrachten de vicieuze cirkel doorbreken kan een lang en pijnlijk pro-
ces zijn, als het al gebeurt. Anders dan de laissez faire economen dachten, kon de eco-
nomie ook bij (grote) werkloosheid in evenwicht zijn. Daarom was overheidsingrijpen 
in dat soort situaties gerechtvaardigd. De beste manier van ingrijpen was het stimule-
ren van de vraag door een vergroting van de overheidsuitgaven (Krugman 2007).112 

Keynes heeft een enorme invloed gehad op het economische denken en het eco-
nomische beleid in de twintigste eeuw. Allereerst op de economische discipline. Hij 
synthetiseerde bestaande economische denkbeelden en kan als een van de belangrijkste 
grondleggers van de macro-economische theorie worden beschouwd. Daarnaast ver-
anderde de economie mede onder zijn invloed in een discipline die voor beleidsdoel-
einden kon worden toegepast. Zo vormden Keynes’ inzichten de basis van de New 
Deal, het overheidsprogramma waarmee Roosevelt de VS uit de grote depressie pro-
beerde te helpen. Overigens lukte dat niet en was het uiteindelijk de Tweede Wereld-
oorlog die de Amerikaanse economie weer aan de praat kreeg. 

Tot de jaren zeventig was het Keynesianisme het dominante ‘beleidsparadigma’ 
(Hall 1993) voor het macro-economisch beleid in een groot deel van de westerse we-
reld (Meseguer 2006). Het centrale idee in dit beleidsparadigma was dat de overheid 
op basis van macro-economische modellen de gewenste mix van monetaire en vooral 
vraagstimulerende of remmende maatregelen kon toepassen om zo conjunctuur-
schommelingen enigszins te beteugelen. Het idee paste in een wereldbeeld waarin 
maakbaarheid en stuurbaarheid kernbegrippen waren. In de praktijk bleek een en ander 
lastiger dan gedacht. Het was moeilijk om economische ontwikkelingen accuraat te 
voorspellen en de beleidsmaatregelen hadden daarnaast vaak ongewenste effecten. 
Niet zelden pakte het beleid daarom juist procyclisch uit. 

Na de Tweede Wereldoorlog was er een periode geweest van langdurige econo-
mische groei en stabiliteit. Vanaf eind jaren zestig deden zich echter een aantal ver-
schijnselen voor die het Keynesiaanse paradigma danig op de proef stelden. Een be-
langrijke aanleiding vormde een onevenwichtigheid in de wereldeconomie die veroor-
zaakt werd doordat de VS de oorlog in Vietnam inflatoir financierden. Doordat de va-
luta van veel landen in het wisselkoerssysteem van Bretton Woods via de dollar aan de 
goudprijs gekoppeld waren, exporteerden de VS onder het motto “our currency, but 
your problem” feitelijk hun inflatie naar hun handelspartners. Na een tussentijdse red-
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dingspoging in 1971 stortte het vaste wisselkoerssysteem in 1973 definitief in. In dat-
zelfde jaar werd de wereld getroffen door de eerste oliecrisis – die overigens voor een 
deel te begrijpen is als een reactie op de hoge wereldwijde inflatie. De inflatie bereikte 
in de jaren zeventig recordhoogtes en ging onder meer in de VS en Groot-Brittannië 
gepaard met economische stagnatie, een combinatie die stagflatie wordt genoemd.  

Met name die stagflatie bracht het Keynesiaanse paradigma in diskrediet, niet in 
de laatste plaats omdat het dit verschijnsel theoretisch moeilijk kon verklaren. Verder 
leidde het tot verkeerde voorspellingen en politieke missers (Hall 1993: 284-285; Van 
Zanden & Griffiths 1989: 255 ev; Jepma et al. 1996). Daarnaast kwamen ook de ma-
cro-economische modellen waarop Keynesiaans beleid werd gebaseerd onder vuur te 
liggen. Een belangrijk keerpunt vormt het werk van de Chicago-econoom Lucas 
(1976). In de kern komt deze zogenaamde Lucas-kritiek er op neer dat burgers en be-
drijven hun gedrag veranderen als gevolg van op het model gebaseerde beleidswijzi-
gingen. Daardoor wijzigen de gedragsvergelijkingen van het model alsook de aanna-
men over de randvoorwaarden waaronder actoren hun nut optimaliseren. Dat maakt de 
modellen instabiel en onbetrouwbaar (Van Dalen & Klamer 1996: 65; Van Bergeijk 
1999).113 

Bovengenoemde factoren maakten de tijd rijp voor een nieuw paradigma, het 
monetarisme. De belangrijkste exponent van dit paradigma is Chicago-econoom Mil-
ton Friedman. Friedman was aanvankelijk een Keynesiaanse voorstander van de New 
Deal. In de jaren vijftig nam hij echter afstand van het Keynesianisme en ontpopte zich 
als groot voorstander van individuele vrijheid en verantwoordelijkheid en van minima-
le overheidsbemoeienis. Volgens de monetaristische opvatting moet het economische 
beleid zich in hoofdzaak richten op de bestrijding van de inflatie door met een gericht 
rentebeleid de groei van de geldhoeveelheid te beheersen.  

De teleurstellende ervaringen met het Keynesiaanse paradigma leidde ook tot de 
opkomst van het zogenaamde neoliberalisme.114 In deze denkstroming staat de opvat-
ting centraal dat minimale overheidsbemoeienis en internationale vrije markten zullen 
leiden tot een maximalisering van het Bruto Mondiaal Product.115 In de praktijk komt 
een neoliberaal beleid er in grote lijnen op neer dat de overheid klein moet zijn, alleen 
een beperkt aantal kerntaken moet uitvoeren, mede daarom weinig belasting heft, de 
wisselkoersen vrij laat en tenslotte een vrij verkeer toestaat van goederen, diensten, 
kapitaal en veelal ook van arbeid (migratie). 

In de jaren tachtig leidde het stagflatiedebacle tot scherpe koerswijzigingen in de 
economische politiek van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het Key-
nesiaanse paradigma werd ingeruild voor het monetarisme en Thatcher (vanaf 1979) 
en Reagan (vanaf 1981) gingen een neoliberale koers varen. Er werd een strikt mone-
taristisch beleid gevoerd, de belastingen werden verlaagd en de overheid werd in om-
vang teruggebracht, onder meer door privatiseringen. De monetaristische politiek was 
succesvol in die zin dat de torenhoge inflatie werd bedwongen met een forse rentever-
hoging. Dit succes had ook een keerzijde: de reële rente (rente minus inflatie) nam 
sterk toe en begin jaren tachtig ontstond een recessie (Van Zanden 1998: 170). Op 
termijn bleek het monetaristische beleid echter succesvol te zijn en langzaamaan werd 
dit de nieuwe consensus. Er ontstond een opmerkelijke wereldwijde convergentie rich-
ting een monetaristische economische politiek (Meseguer 2006).  
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Ook het neoliberalisme won internationaal sterk aan invloed. Dat had ingrijpende 
gevolgen. De toenemende (hernieuwde) globalisering kan voor een belangrijk deel 
worden toegeschreven aan de invloed van het neoliberalisme. Vanaf medio jaren tach-
tig begonnen de wereldhandel en de directe buitenlandse investeringen dan ook zeer 
sterk te groeien (Jepma et al. 1996: 11-34). Hoe breed de invloed van het neoliberalis-
me eigenlijk was blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat politici aan de linkerzijde van het 
politiek spectrum (onder andere Tony Blair in Engeland, Clinton in de VS en Wim 
Kok in Nederland) zich afficheerden als aanhangers van de Derde Weg116, een stro-
ming die simpel gezegd ‘linkse’ politieke doelen combineert met ‘rechtse’ (neoliberale 
en monetaristische) politiek-economische opvattingen. 

Ondanks het feit dat het monetarisme zich (tenminste tot 2008) wereldwijd als 
het nieuwe dominante paradigma gevestigd lijkt te hebben, valt er een groeiende kri-
tiek te beluisteren. Er is sprake van enige herwaardering van het gedachtegoed van 
Keynes en pogingen om tot een synthese te komen (Van Zanden & Griffiths 1989: 
261). Daarnaast stuit ook het neoliberale globaliseringstreven in toenemende mate in-
ternationaal op maatschappelijk verzet, onder meer vanwege de vergroting van de on-
gelijkheid waartoe het zou leiden. Deze ontwikkelingen lijken vanaf 2008 versterkt te 
worden door de zogenaamde kredietcrisis en het is niet uitgesloten dat de kredietcrisis 
– evenals de crises van de jaren dertig en de jaren zeventig – een paradigmawisseling 
inluidt. 

SECTIE A: ECONOMISCHE TOESTAND & ECONOMISCH BELEID

In deze sectie wordt de ontwikkeling van het Nederlandse economische beleid en van 
de conjunctuur en structuur van de nationale economie geschetst op hoofdlijnen. Dat 
gebeurt met in het achterhoofd de samenhang tussen economie en migratie die in 
Hoofdstuk 3 aan de orde kwam. In het bijzonder besteden we aandacht aan de ar-
beidsmarkt, de verzorgingsstaat en veranderingen in de economische structuur. Ten-
slotte besteden we enige aandacht aan de productie van kennis over de verzorgings-
staat, om zo de kennisproductie wat dit aspect betreft in een breder kader te kunnen 
plaatsen. 

4.3 De periode 1945-1960: wederopbouw met de strakke hand 
Na de Tweede Wereldoorlog was in Nederland aan alles gebrek en lag het land voor 
een groot deel in puin. De Nederlandse regering voerde een sterk dirigistische politiek 
om de ‘wederopbouw’ van de grond te krijgen. Ze distribueerde tot 1949 allerlei goe-
deren, die zoals dat heette ‘op de bon’ waren en hanteerde verder een gedetailleerd 
stelsel van maximumprijzen. Verder greep ze in 1945 drastisch in op de geldhoeveel-
heid die volledig geblokkeerd werd, met uitzondering van munten en 10 guldens oud 
geld die de bevolking om mocht ruilen voor nieuw papiergeld – het zogenaamde ‘tien-
tje van Lieftink’. Deze ‘geldsanering’ werd rond 1950 voltooid. Vanaf dat jaar werd de 
zeer dirigistische politiek van de eerste vijf naoorlogse jaren verlaten, maar dat bete-
kende zeker geen terugkeer naar volledige vrijheid. De overheid bleef zich bemoeien 
met zaken als lonen, prijzen, investeringen en de regionale spreiding van werkgele-
genheid (Boeschoten 1992: 44-48; Messing 1988: 523). 
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In de jaren 1945-1950 werd ook de Nederlandse overlegeconomie in de steigers 
gezet. De economische crisis in de jaren dertig en de toen optredende ‘massawerk-
loosheid’ hadden consensus doen ontstaan onder politici en economen over de wense-
lijkheid van een intensievere overheidsbemoeienis met de economie. Wat betreft het 
arbeidsmarktbeleid kreeg dit vooral vorm met de zogenaamde ‘geleide loonpolitiek’. 
De wettelijke basis hiervoor was het Bijzonder Besluit Arbeidsverhoudingen van 
1945. Daarin was geregeld dat de lonen tot stand kwamen door overleg tussen werk-
gevers en werknemers onder toeziend oog van de overheid, in casu de minister van 
SZ. Daartoe werd in 1945 de Stichting van de Arbeid opgericht, een overlegorgaan 
waarin werkgevers en werknemers vertegenwoordigd waren en dat een belangrijke 
adviserende rol had. In datzelfde jaar werd ook het zogenaamde ‘College van Rijks-
bemiddelaars’ (opnieuw) ingesteld. Het College van Rijksbemiddelaars hield namens 
de overheid toezicht op de loononderhandelingen en had verregaande bevoegdheden. 
Niet alleen was de goedkeuring van dit college nodig bij het tot stand komen van 
CAO’s, maar het was ook bevoegd om in afwezigheid van CAO’s zelf loonregelingen 
te treffen (Boeschoten 1992: 50-51; Van Zanden & Griffiths 1989: 94-99). 

Middels de geleide loonpolitiek kon de overheid de loonontwikkeling strak in de 
hand houden. Aanvankelijk gebeurde dit vooral om de inflatie te beheersen, maar later 
werd de doelstelling steeds meer het verbeteren van de concurrentiepositie. Direct na 
de oorlog – toen de lonen in verhouding tot de arbeidsproductiviteit te hoog lagen – 
werden er zelfs CAO’s afgesloten zónder nominale loonstijging. Daarna werd via al-
gemene loonronden de inflatie gecorrigeerd, maar tot 1952 werden de lonen op een 
min of meer constant niveau gehouden. In de daarop volgende jaren werd de gestegen 
welvaart gaandeweg in de lonen verdisconteerd in zogenaamde welvaartsloonronden – 
in 1954 bijvoorbeeld 6%. Al met al was de loonontwikkeling tot 1963 echter zeer be-
scheiden en bleef de looninflatie over de hele periode 1945-1963 beperkt tot slechts 
5%. Deze gematigde ontwikkeling van de loonkosten droeg enorm bij aan de interna-
tionale concurrentiepositie van Nederland (Boeschoten 1992: 50-51; Van Zanden & 
Griffiths 1989: 94-99; Messing 1988: 528). 

In 1950 werd de SER opgericht, een tripartiete organisatie waarin werkgevers, 
werknemers en de overheid gelijkelijk vertegenwoordigd zijn. De SER is géén over-
heidsorganisatie en wordt gefinancierd uit een verplichte heffing die voor alle werkge-
vers geldt. De SER is hét boegbeeld van de overlegeconomie en was samen met het in 
1945 opgerichte CPB (zie §4.7) heel bepalend voor de geleide loonpolitiek. Het is te-
vens een zeer belangrijk adviesorgaan voor de regering inzake sociaal-economische 
vraagstukken.  

In 1951 formuleerde de SER een drietal doelstellingen voor het economisch be-
leid: volledige werkgelegenheid, prijsstabiliteit en evenwicht op de betalingsbalans. In 
1956 werden daar nog economische groei en een redelijke inkomensverdeling aan toe-
gevoegd. Deze beleidsdoelen werden overgenomen door de regering. Er werd wel ge-
sproken van de magische driehoek, respectievelijk magische vijfhoek, omdat deze be-
leidsdoelen niet probleemloos gelijktijdig konden worden nagestreefd. Zo staan prijs-
stabiliteit en volledige werkgelegenheid met elkaar op gespannen voet, zoals in de ja-
ren zestig zou blijken (Van Zanden & Griffiths 1989: 94-99; Messing 1988: 523; Boe-
schoten 1992: 59).  
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In de praktijk probeerde de regering de beleidsdoelen te bereiken door een ge-
richte industrialisatiepolitiek en het bevorderen van de export. Een belangrijke strate-
gie was het laag houden van de lonen zodat de bedrijfswinsten en investeringen op een 
hoog peil bleven. Dit joeg de groei van de economie en de werkgelegenheid op en het 
zorgde voor een ijzersterke concurrentiepositie die de motor voor de export vormde. 
Het industrialisatiebeleid werd in de periode 1949-1963 vormgegeven in een achttal 
zogenaamde industrialisatienota’s. De feitelijk omvang van de beleidsmaatregelen was 
gering. Het belang lag vooral in het voorwaardenscheppende karakter van het beleid. 
Een gunstig industrieel klimaat was in tegenstelling tot de vooroorlogse periode een 
speerpunt van beleid geworden. Daarnaast had de industrialisatiepolitiek een niet te 
onderschatten ‘propagandistisch’ effect (Van Zanden & Griffiths 1989: 242-247).  

De naoorlogse industrialisatie maakte deel uit van een groter economisch her-
structureringsproces. Door schaalvergroting, mechanisering en kennisintensivering 
daalde het aandeel in de werkgelegenheid van de agrarische sector met zo’n vijf pro-
cent. Dit ging gepaard met een navenante toename van de werkgelegenheid in de dien-
stensector en de industrie. De werkgelegenheidsgroei in de industrie was mede te dan-
ken aan de overwegend gunstige wereldconjunctuur en aan de economische – en vanaf 
1958 ook politieke – integratie van Europa die een grotere thuismarkt creëerde – een 
thuismarkt die bovendien door de gestegen welvaart steeds meer vraag opleverde 
(Boeschoten 1992: 55). 

Anders dan soms wordt gedacht was het spectaculaire herstel van de Nederlandse 
economie na de Tweede Wereldoorlog oorlog vooral het gevolg van een internationale 
hoogconjunctuur en niet van een planmatige, op Keynesiaanse leest geschoeide aan-
sturing van de economie. In de jaren vijftig werd geëxperimenteerd met Keynesiaans 
bedoelde ingrepen in de conjunctuur. Deze conjunctuurpolitiek mislukte echter gro-
tendeels. Volgens de Keynesiaanse leer moest het economische beleid anticyclisch 
zijn: een verruiming van het fiscaal beleid als de economie in het slop dreigde te raken 
en een verkrapping als de economie stoom af moest blazen. Tot de invoering van de 
zogenaamde ‘wiebeltaks’ in 1970 was een echt fiscaal beleid niet goed mogelijk.117 In 
plaats daarvan werd daarom vooral de loonpolitiek ingezet als middel in de conjunc-
tuurpolitiek. Door verkeerde inschattingen en een slechte timing werkte de conjunc-
tuurpolitiek in de jaren vijftig een aantal keren averechts en was het beleid grotendeels 
procyclisch. Mede hierdoor raakte de Nederlandse economie bij het aanbreken van de 
jaren zestig oververhit (Van Zanden 1989: 237-241; Messing 1988: 527).  

4.4 De periode 1960-1970: economische expansie en arbeidsmarkt-
krapte

De jaren zestig laten een verdere herstructurering van de economie zien, met name van 
de industrie. Door fusies werd een proces van schaalvergroting in gang gezet. Verder 
was er sprake van een ‘technologische explosie’ en een enorme expansie van het on-
derwijs. Kapitaal- en kennisintensievere sectoren zoals de (petro)chemie en de elektro-
techniek werden steeds belangrijker. Ook de nutsbedrijven en dan met name de ener-
giebedrijven groeiden sterk. Dat hing samen met verschuivingen in de energievoorzie-
ning. Steenkool moest steeds meer plaatsmaken voor aardolie en vooral aardgas. De 
relatief goedkope aardolie en het op gang komen van de distributie van goedkoop Ne-
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derlands aardgas stimuleerde een steeds energieintensievere productie, waarvan met 
name de chemische en metallurgische industrie exponenten waren (Boeschoten 1992: 
58; Messing 1988: 539-541).  

In de jaren zestig raakte de Nederlandse economie steeds verder oververhit. Het 
lage loonpeil zorgde voor hoge bedrijfswinsten en dito investeringen. Daarnaast deed 
de overheid forse investeringen in het aardgasnet. Ook het economische beleid droeg 
bij aan de oververhitting. Dat beleid was in de jaren zestig grotendeels procyclisch. 
Anders dan in de jaren vijftig was de oorzaak niet zozeer het verkeerd uitpakken van 
Keynesiaans bedoelde ingrepen, maar eerder het feit dat veel betrokken bewindslieden 
helemaal geen anticyclisch beleid voorstonden (Van Zanden 1989: 237-241). Dit moet 
gezien worden in het licht van een verandering van tweede orde beleidsvoorkeuren. 
Met name het kabinet De Quay (1959-1963) verlegde de koers in de richting van een 
liberaal beleid (Van Zanden & Griffiths 1989: 246; Messing 1988: 524). Het gevolg 
van dit alles was dat de economie te snel groeide. De negatieve effecten daarvan zou-
den echter pas in de jaren zeventig duidelijk worden omdat Nederland in de jaren zes-
tig erg profiteerde van de internationale hoogconjunctuur, de groei van de wereldhan-
del en de voortschrijdende (economische) integratie van Europa (Boeschoten 1992: 
53-54). 

Vanwege de lage lonen werden er door het bedrijfsleven nog veel breedte-
investeringen gedaan. Meer arbeiders aantrekken bleek dikwijls eenvoudigweg goed-
koper dan investeren in kapitaalgoederen. Dit leidde tot een grote krapte op de ar-
beidsmarkt. De massale uitstroom van arbeid uit de landbouw die voor een deel het 
gevolg van bewust overheidsbeleid (zoals het in 1968 gelanceerde plan-Mansholt, 
Messing 1988: 542) bleek onvoldoende om in de arbeidsvraag te voldoen. Met name 
vanaf 1960 waren de tekorten groot. Het arbeidsaanbod per 100 openstaande vacatures 
daalde van circa 220 in 1959 tot circa 40 in 1961 en zou in de jaren daarna op dit lage 
niveau blijven (Wentholt 1967: 231). De industrialisatie- en geleide loonpolitiek waren 
meer dan succesvol geweest. Het lijkt erop dat de Nederlandse politici bezig zijn ge-
weest de ‘vorige oorlog’ te winnen, die van de strijd tegen de vijand van de jaren der-
tig, de massawerkloosheid (vergelijk WRR 1981: 318). 

De arbeidskrapte werd niet alleen veroorzaakt door de grote vraag, maar was ook 
een kwestie van een achterblijvend aanbod en een kwalitatieve mismatch op de ar-
beidsmarkt. De arbeidsparticipatie was in Nederland in de jaren zestig laag, met name 
omdat de arbeidsdeelname van vrouwen118 in internationaal opzicht achterbleef.119 Dat 
had sociale en culturele wortels. Zo werd de werkende gehuwde vrouw verondersteld 
een (mannelijke) kostwinner het brood uit de mond te stoten. In veel arbeidscontracten 
waren in de jaren vijftig en zestig bepalingen opgenomen waarbij beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst werd geëist in geval van huwelijk of zwangerschap (SER 1969: 
36). Vrouwen verlieten na het huwelijk daarom massaal de arbeidsmarkt en het over-
grote deel van de vrouwen boven de 25 jaar werkte niet.120 Dit werd onder meer door 
de SER in verschillende adviezen (1966; 1969) geproblematiseerd.121 Het zou echter 
nog zeker tien jaar duren voordat de arbeidsdeelname van vrouwen substantieel zou 
gaan stijgen, deels ook omdat de vrouwenemancipatie in de jaren zestig nog slechts 
een gering momentum had.122 
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Omdat gastarbeid met name in de jaren zestig de belangrijkste vorm van immigratie was is het 
nuttig stil te staan bij de achtergronden. Voor een belangrijk deel springen de gastarbeiders in een 
structureel gat in de arbeidsmarkt, dat ontstaat doordat veel Nederlanders bepaalde functies niet 
meer willen vervullen. Het gaat daarbij om “vuil, zwaar of zeer eenvoudig werk, ploegendienst, 
dienstverlenende arbeid van laag sociaal aanzien en de arbeid in stagnerende bedrijfstakken met 
een onzekere toekomst” (Van Overeem 1972: 12-13). Door het stijgende opleidingsniveau van de 
geboren Nederlanders zijn steeds meer van hen geschikt voor het vervullen van betere functies. De 
arbeidsmarktkrapte in de jaren zestig stelt de Nederlanders in staat de slechte banen aan de buiten-
landse werknemers over te laten. Daarnaast treedt door de uitbreiding van de verzorgingsstaat de-
commodificatie op; in toenemende mate zijn werknemers in staat om werk te weigeren dat zij als te 
zwaar of minderwaardig beschouwen. Er is ook een zelfversterkend effect doordat bepaalde typen 
werk juist door de inzet van gastarbeiders een negatief stigma krijgen.  

Een belangrijke factor is daarnaast de geringe geografische mobiliteit van de Nederlandse 
werknemers. Werkloosheid in de ene regio gaat gepaard met een overspannen arbeidsmarkt in de 
andere regio. Typerend is dat een van de weinige wetenschappelijke Nederlandse studies over de 
economische aspecten van migratie in de jaren tachtig betrekking heeft op binnenlandse migratie 
van en naar de Noordelijke provincies van Nederland (Van Dijk 1986). Even tekenend is ook het 
onderzoek Buitenlandse arbeiders in de Zaanstreek uit 1967, waar de auteur stelt “de buitenlanders 
vullen een leemte op in het aanbod van beroepspersonen, veroorzaakt door onvoldoende groei van 
het werkforensisme” (Spierings 1967). De auteur zoekt hier de belangrijkste verklaring voor het 
verschijnsel gastarbeid in de groei van industrieën en vooral het gebrek aan arbeidsmobiliteit bin-
nen de regio. 

Nogal veel gastarbeiders vinden werk in industrietakken die het structureel slecht doen. Een 
voorbeeld is de Twentse en Achterhoekse textielindustrie, waar het in de jaren zestig steeds slech-
ter gaat. De werkgelegenheid neemt hier sterk af, tussen begin 1964 en begin 1967 met 25% van 18 
duizend tot 13,5 duizend arbeiders. De buitenlandse arbeiders nemen echter in deze periode juist in 
aantal toe van 1724 tot 2102 en hun aandeel daarmee van 9,5% tot 15,5%. Tijdens de recessie van 
1967 worden veel mensen ontslagen – voor een kwart gastarbeiders – maar al snel is het aantal 
buitenlandse werknemers weer terug op 13%, terwijl het totale aantal arbeiders juist nog verder 
teruggelopen is tot 11 duizend. Het (weer) aantrekken van gastarbeiders vindt plaats naast werk-
loosheid onder autochtone ontslagen fabrieksarbeiders, veelal oudere werknemers die moeilijk 
weer aan het werk komen (Van den Berg & Helmink 1968). 

In het geval van de inzet van gastarbeiders in structureel slecht presterende industrieën zou 
kapitaalintensivering een alternatieve oplossing kunnen zijn. Het probleem is echter dat veel be-
drijven helemaal geen kapitaal hebben of kunnen aantrekken om de vereiste diepte-investeringen te 
doen: 

“Het bedrijfsleven staat … voor een principiële keuze: aantrekken van buitenlandse ar-
beidskrachten óf het aantal arbeidsplaatsen d.m.v. automatisering en mechanisatie dras-
tisch beperken. Velen achten dit laatste een paardenmiddel omdat daar hoge investeringen 
voor nodig zijn, die vanwege de heersende kapitaal-schaarste (hoge rente) liefst zo lang 
mogelijk dienen te worden uitgesteld. Het aantrekken van gastarbeiders is dan ook de 
goedkoopste oplossing voor onze nationale ekonomie” (Theunis 1970). 

Een andere oorzaak van de krapte was een steeds kortere actieve periode. De op-
leidingsduur nam in de naoorlogse periode gestaag toe en was relatief lang in vergelij-
king met de EEG-partners.123 Deze op zichzelf positieve ontwikkeling zorgde voor een 
kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt. Steeds meer mensen waren zo hoog opge-
leid dat ze af konden zien van lager gekwalificeerd of onaantrekkelijk werk. De kwali-
tatieve mismatch vormde samen met de bijzonder geringe geografische mobiliteit van 
Nederlandse werknemers de belangrijkste sociaal-economische verklaring van de 
komst van gastarbeiders: werkgevers konden voor tal van functies eenvoudigweg geen 
Nederlandse werknemers vinden (zie Box 4.1). 

Box 4.1 De positie van buitenlandse werknemers op de Nederlandse arbeidsmarkt124
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Vanaf begin jaren zestig verslechterde de tot dan toe zeer gunstige internationale 
concurrentiepositie door een combinatie van factoren. In de eerste plaats werd in 1961 
– met het oog op voortdurende betalingsbalansoverschotten – de gulden gerevalueerd 
met 5%. Het jaar daarop werd bovendien de 45-urige werkweek ingevoerd, hetgeen 
een aanzienlijke verhoging van de loonkosten met zich meebracht.125 Veel belangrijker 
was echter dat de geleide loonpolitiek in toenemende mate faalde. Vanaf eind jaren 
vijftig was er sprake geweest van hoogconjunctuur en een overspannen arbeidsmarkt. 
Dat had gezorgd voor een sterke opwaartse druk op de lonen. In 1963 werden voor het 
eerst lonen overeengekomen die boven de afgesproken loonplafonds lagen en stegen 
de lonen met 8%. Het jaar daarop stegen de lonen in de private sector met 15% en in 
de publieke sector zelfs met 20%! Er was sprake van een loonexplosie en in 1967 werd 
de geleide loonpolitiek opgegeven. In dat jaar was er een milde recessie, maar de eco-
nomie herstelde zich snel, geholpen door de internationale hoogconjunctuur. Het op-
geven van de geleide loonpolitiek moet – evenals het doodbloeden van het industriali-
satiebeleid – gezien worden in het licht van de eerder genoemde ombuiging van het 
beleid in liberale richting onder het kabinet De Quay (Van Zanden & Griffiths 1989: 
246; Messing 1988: 524). 

Een andere reden voor de verslechterende internationale concurrentiepositie was 
de uitbouw van de verzorgingsstaat. De uitgaven aan sociale zekerheid126 waren geste-
gen van 13% in 1960 tot 21% in 1970.127 Ook ander posten als volkshuisvesting en 
gezondheidszorg stegen substantieel. De totale overheidsuitgaven namen daardoor 
sterk toe. Er trad een navenante stijging van de premie- en belastingdruk op – van 35% 
tot 44% – waarmee Nederland tot de hoogste regionen van de OECD ging behoren. 
Dit leidde gaandeweg tot een substantiële verhoging van de loonkosten voor bedrijven. 
De arbeidsinkomensquote (het deel van het Nationaal Inkomen dat toekomt aan de 
productiefactor arbeid) steeg van 72% in 1960 tot bijna 84% in 1970. De rendemen-
ten128 daalde navenant van 5,7% in 1955 tot 3,3% in 1970 (Boeschoten 1992; Van 
Zanden & Griffiths 1989: 70).  

“Gastarbeiders zijn goedkoper dan machines” vat het Ministerie van CRM de achterliggende eco-
nomische afweging eenvoudig samen (geciteerd in: Socialistiese Partij 1983; vergelijk: Theunis 
1968: 28-29; Verkoren-Hemelaar & De Smit 1972: 28-30) 

Tenslotte kan men zich afvragen of het wervingsbeleid (zie ook §5.3) niet op gespannen voet 
stond met het beleidsdoel van volledige werkgelegenheid. Het ligt voor de hand te veronderstellen 
dat er verdringing en verlies van werkgelegenheid voor autochtonen zou kunnen optreden. Het 
paradoxale is dat een van de argumenten voor het wervingsbeleid nu juist behoud van werkgele-
genheid was. Het argument was dat zonder de gastarbeiders er in veel bedrijven stagnatie van de 
productie en daarmee verlies van werkgelegenheid zou optreden. Dit was een breed gedeeld gevoel 
dat ook door onderzoek bevestigd werd (vergelijk ook Velu 1971: 22):  

“In vier van elke vijf in het onderzoek betrokken bedrijven gaf men te kennen een ernstige 
stagnatie te zullen ondervinden als de thans in dienst zijnde buitenlandse arbeiders niet 
meer ter beschikking zouden zijn. De reden hiervoor noemt men algemeen, dat geen Ne-
derlanders meer te vinden zijn om dit werk te doen. Bij 5 van de 74 bedrijven gaf men als 
reden op dat de buitenlandse arbeiders vakmensen zijn” (Nederlandse Stichting voor Sta-
tistiek 1971: 16). 

Het aantrekken van buitenlandse arbeidskrachten werd door de staatssecretaris Sociale Zaken en 
Volksgezondheid dan ook in een adem met de industrialisatiepolitiek genoemd als ‘groeibevorde-
rend element’ van het arbeidsmarktbeleid (SER 1966: 51). 
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Het effect van de hoge loonkosten pakte per sector en per regio heel verschillend 
uit. Arbeidsintensieve bedrijfstakken zoals de mijn- en scheepsbouw en de schoeisel-, 
kleding- en textielindustrie beleefden in de jaren zestig ondanks de economische groei 
zware tijden. De arbeidsinkomensquote lag voor deze bedrijfstakken zelfs rond de 
100% (WRR 1977: 166). Een van de redenen was dat de naoorlogse overlegeconomie 
de loonvorming had gecentraliseerd. Daarmee waren ook de loonverschillen tussen 
regio’s sterk afgenomen. In de perifere gebieden waar veel van de genoemde indu-
strieën zich hadden ontwikkeld (Limburg, Twente, de Achterhoek) was het traditioneel 
lage loonniveau daardoor onevenredig sterk gestegen, waardoor juist deze industrieën 
zwaar getroffen werden. De kapitaalintensieve industrieën leden uiteraard veel minder 
onder de hoge loonkosten, maar waren veelal wel erg energie-intensief geworden en 
dat had ze – zoals zou blijken – kwetsbaar gemaakt voor olieprijsschokken. Over het 
algemeen leek het met de Nederlandse industrie echter toch nog aardig goed te gaan, 
maar schijn bedriegt. Nederland ging de jaren zeventig in met een economie die het 
conjunctureel aardig deed, maar structureel een aantal grote zwakheden bezat. 

4.5 De periode 1970-1980: stagnatie 
Vanaf ongeveer 1970 begon het minder goed te gaan met de Nederlandse economie. 
De internationale economische malaise – oliecrisis, fluctuerende wisselkoeren, inflatie 
en soms zelfs stagflatie (zie §4.2) – bracht de structurele zwakheden van de Neder-
landse economie aan het licht. Met name de ongunstige concurrentiepositie begon op 
te breken. Vanaf 1971 begon de werkloosheid toe te nemen. Niet alleen verdwenen 
bepaalde arbeidsintensieve industrieën, maar de sterk gestegen loonkosten versterkten 
een eerder ingezette trend tot kapitaalintensivering, waardoor veel bedrijven met rela-
tief minder personeel toe konden. Veel bedrijven zagen zich genoodzaakt om machi-
nes waarmee met onvoldoende arbeidsproductiviteit geproduceerd kon worden ver-
sneld af te schrijven, maar het ontbrak hen vaak aan kapitaal om in nieuwe machines te 
investeren.129 Bij een ongeveer gelijkblijvende productie verminderde de werkgele-
genheid in de industrie tussen 1973 en 1983 met 28% (Boeschoten 1992: 52-60; Van 
Zanden & Griffiths 1989: 104, 266).  

Volgens de klassieke theorie zal bij een toename van de werkloosheid een loon-
drukkend effect uitgaan van het vergrote arbeidsaanbod, waardoor de werkgelegenheid 
op termijn weer toeneemt. Om een aantal redenen trad in de jaren zeventig een derge-
lijk zelfcorrigerend effect niet op. De rigiditeit van de lonen was in Nederland na 1973 
sterk gestegen.130 Een gangbare verklaring voor de loonrigiditeit in Nederland en in 
veel ander West-Europese landen is een grote corporatistische invloed (overheid, vak-
bonden) op de loonvorming. Loonrigiditeit wordt als een belangrijke verklaring gezien 
voor de hoge structurele werkloosheid in deze landen (Van Zanden & Griffiths 1989: 
105-107). Omgekeerd kan werkloosheid echter ook als een oorzaak van loonrigiditeit 
worden gezien. Naarmate de werkloosheid langer duurt, staakt een toenemend aantal 
werklozen het zoeken naar een baan – daartoe in staat gesteld door de verzorgingsstaat 
(decommodificatie131). Ook zijn veel langdurige werklozen feitelijk niet meer concur-
rerend op de arbeidsmarkt. Daardoor gaat van de werkloosheid van deze langdurig 
werklozen geen loondrukkend effect meer uit. In de loop van de jaren tachtig bleken 
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vooral leden van de etnische minderheden tot de langdurig werklozen te gaan behoren 
(Van Zanden & Griffiths 1989: 105-107) 

Het voorgaande brengt ons op de verdere expansie van de verzorgingsstaat in de 
jaren zeventig. Die manifesteerde zich op verschillende manieren. In de eerste plaats 
nam de mate van decommodificatie sterk toe. In het kader van het nivelleringsbeleid 
van het kabinet de Uyl werden de minimumlonen en de uitkeringen medio jaren ze-
ventig substantieel verhoogd (Van Zanden & Griffiths 1989: 258). De replacement 
rate – de verhouding tussen uitkering en netto inkomen uit betaalde arbeid – steeg van 
82,9% tot 99,9% (WRR 2000: 40). Zo ontstond er voor grote groepen werklozen een 
armoedeval die herintreding ernstig bemoeilijkte. 

Daarnaast werden er ook nog enkele arrangementen toegevoegd, waarvan de in 
1976 ingevoerde VUT (Vervroegde Uittreding) wel de opmerkelijkste is. In de loop 
van de jaren zeventig was men er in brede kringen van overtuigd geraakt dat het ge-
brek aan werkgelegenheid wel eens een structureel probleem zou kunnen zijn. Door 
technische vernieuwing zouden er structureel meer banen verdwijnen dan er gecreëerd 
zouden worden (WRR 1977: 60-72). Vrij algemeen zag men het verdelen van de be-
schikbare arbeid als oplossing. Vervroegde uitreding leek in die context een probaat 
middel, in het bijzonder bij de bestrijding van jeugdwerkloosheid (vergelijk WRR 
1977: 5).  

Tenslotte nam ook het gebruik van verzorgingsstaatarrangementen in de jaren 
zeventig sterk toe. Voor een deel kwam dat door de conjunctuur, maar voor een be-
langrijk deel ook door oneigenlijk gebruik. Zo verdubbelde het aantal arbeidsonge-
schikten als percentage van de potentiële beroepsbevolking tussen 1970 en 1980 van 
3,8 naar 7,5% (WRR 2000: 39). Vanwege de lage arbeidsparticipatie stonden er in 
1980 stond tegenover elke WAO-er slechts 7 à 8 werkenden.132 Voor een belangrijk 
deel betrof dit verborgen werkloosheid: bedrijven gebruikten de WAO om hun onren-
dabele, vaak oudere arbeidskrachten af te vloeien (Van Zanden & Griffiths 1989: 69; 
WRR 1981: 223).  

Zo bracht de economische malaise van de jaren zeventig belangrijke weeffouten 
in de opzet van de verzorgingsstaat aan het licht. De arrangementen waren gebaseerd 
op een al te optimistisch mensbeeld. Men had geen rekening gehouden met het feit dat 
herverdeling ongewenste gedragsveranderingen zou kunnen veroorzaken en daarom 
weinig controlemechanismen ingebouwd. In de late jaren zeventig begon men – mede 
onder druk van de publieke opinie en de angst voor een verkleinend draagvlak – voor-
zichtig na te denken over verschijnselen als moral hazard (zie §3.7.6). Toch kwam een 
fundamentele bezinning niet voor de jaren tachtig op gang. Dat had in hoofdzaak twee 
redenen. Aan de ene kant was de wetenschappelijke kennis over de gedragsverande-
ringen die de verzorgingsstaat induceerde nog beperkt.133 Aan de andere kant stuitte 
het produceren van dergelijke kennis ook op normatieve bezwaren (zie Box 4.2). De 
aandacht ging eerder uit naar de emancipatie van de uitkeringgerechtigde – die de uit-
kering niet (meer) als een gunst, maar als een recht moest gaan zien – dan naar eventu-
ele misstanden.134 Ook toen duidelijk werd dat de arrangementen op veel te optimisti-
sche veronderstellingen waren gebaseerd, bleef onderzoek naar fraude en oneigenlijk 
gebruik nog jarenlang taboe (Overkleeft-Verburg 1995: 36). 
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Door de verhoging van het uitkeringsniveau, de uitbreiding van het aantal arran-
gementen en het toenemende gebruik en misbruik ervan nam het beslag van de verzor-
gingsstaat op de collectieve middelen sterk toe. Dat deed de toch al zwakke internatio-
nale concurrentiepositie verder verslechteren. De belasting- en premiedruk steeg van 
41% in 1970 naar 51% in 1980 en de arbeidsinkomensquote van 84% naar 92% 
(Boeschoten 1992: 65, 98-99). Dat maakte de Nederlandse economie heel kwetsbaar 
voor verdere externe schokken, zoals zou blijken toen de oliecrisis van 1979 zich aan-
diende.  

Ondanks de internationale economische malaise doorstond Nederland de jaren 
zeventig relatief goed. Dat is deels te verklaren uit het overheidsbeleid. Met name het 
kabinet Den Uyl (1973-1977) reageerde op de eerste oliecrisis met een op Keynesiaan-
se argumenten gestoeld expansief beleid.135 De overheidsuitgaven werden flink uitge-
breid. De begroting van 1975 bevatte zelfs bestedingsimpulsen ter grote van 2,1% van 
het BNP en was daarmee de meest expansieve begroting in meer dan twintig jaar. Bij 
een reële daling van het nationaal inkomen van 0,5% gedurende 1974-1975, steeg het 
inkomen van de modale werknemer met 6% (Boeschoten 1992: 64; Van Zanden & 
Griffiths 1989: 83, 276).  

Binnen het expansieve anticyclische beleid paste ook een actief steunbeleid voor 
zwakke bedrijven. Onder minister Ruud Lubbers ontwikkelde het Ministerie van EZ 
zich tot een echt spending department, dat miljarden stak in bedrijven waarvan één-
derde uiteindelijk toch failliet ging. Eind jaren zeventig waren ambtenaren van EZ als 
regeringswaarnemer of commissaris verbonden aan tientallen grote bedrijven, waar-
door een enorme belangenverstrengeling ontstond. Berucht is het verhaal van het 
RSV-concern dat ontstaan was uit een door de overheid afgedwongen fusie van ver-
schillende scheepsbouwers. In 1977 ging EZ met dit bedrijf zelfs een ‘verliesparticipa-
tieregeling’ aan, die er op neer kwam dat EZ 60% van de loonkosten op zich nam. 
Toen het RSV-concern in 1983 uiteindelijk toch failliet ging, had EZ 2,7 miljard gul-
den (€1,2 miljard) in het bedrijf gepompt (Van Zanden & Griffiths 1989: 79-86).  

Tegelijkertijd kan 1975 ook als een keerpunt gezien worden. De sterk gestegen 
uitgavenquote van de overheid en de aanhoudende internationale economische malaise 
leiden ertoe dat de beleidsmakers gingen beseffen dat het roer om moest. De top van 
het Ministerie van Financiën wist de regering te overtuigen van de noodzaak tot bezui-
nigen. De zogenaamde 1%-operatie wordt opgetuigd. Deze had tot doel de groei van 
de collectieve lasten tot 1% van het NNI te beperken. Het zou echter tot de jaren tach-
tig duren vooraleer daadwerkelijk omvangrijke bezuinigingen werden doorgevoerd 
(Van Zanden & Griffiths 1989: 275-276, 279; vergelijk De Vries 1979: 302). 

Resumerend had het expansieve beleid conjunctureel bezien een positief effect. 
Nederland doorstond door het anticyclische beleid de eerste oliecrisis relatief goed. 
Het hoge loonpeil en dito uitkeringsniveau en de steun aan zwakke bedrijven hielden 
de investeringen en consumptie op peil. Aan de andere kant verergerde het beleid de 
structurele problemen. De internationale concurrentiepositie werd verder uitgehold en 
ondanks de grote aardgasinkomsten ontstond er een enorm begrotingstekort (Van Zan-
den & Griffiths 1989: 258). Deze situatie zou in de jaren tachtig uiteindelijk onhoud-
baar blijken te zijn. 
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De ontwikkelingen in het economisch beleid in de jaren zeventig moeten gezien 
worden in het licht van meer algemene maatschappelijke ontwikkelingen. Reeds in de 
tweede helft van de jaren zestig waren er in Nederland en daarbuiten allerlei sociale 
bewegingen ontstaan die streefden naar decentralisering en democratisering van eco-
nomische en politieke macht. Solidariteit werd door steeds meer mensen als een kern-
waarde gezien. Het streven naar ontvoogding en emancipatie leidde in Nederland tot 
het afbreken van de zuilen. Daarvoor in de plaats kwam een hernieuwde tegenstelling 
tussen ‘links’ en ‘rechts’. Vanaf ongeveer 1970 ontstond er een sterke polarisering tus-
sen werkgevers en werknemers (Messing 1988: 557-558). Daarnaast waren deze be-
wegingen in staat om niet-economische belangen krachtiger als voorheen voor het 
voetlicht te brengen. Dat zien we gaandeweg de jaren zeventig weerspiegeld in de 
economische beleidsdoelen. De eerder genoemde ‘magische vijfhoek’ van centrale 
beleidsdoelen werd aangevuld. Economische groei en werkgelegenheid bleven belang-
rijk doelen, maar werden uitdrukkelijk geplaatst náást andere beleidsdoelstellingen 
aangaande het milieu, ruimtelijke ordening, het beheer van energie en grondstoffen en 
een eerlijkere verdeling van inkomen op nationaal niveau (nivellering) en internatio-
naal niveau (ontwikkelingshulp) (Messing 1988: 546-548; Peelen 1988: 48-63, 67). 

4.6 De periode 1980-2005: crisis, herstel en een nieuwe koers 
De tweede oliecrisis van 1979 stortte Nederland in de zwaarste economische crisis 
sinds de jaren dertig. Het reële inkomen, de consumptie en de investeringen daalden 
sterk. De werkloosheid steeg van 280 duizend mensjaren (5,6%) in 1979 tot 800 dui-
zend mensjaren (15,0%) in 1983 (Boeschoten 1992: 67, 97). Het aantal werkloze indi-
viduen lag zelfs nog hoger. Door ongelukkig toeval begon het arbeidsaanbod – met 
name van gehuwde vrouwen – juist in de jaren tachtig versneld toe te nemen (WRR 
1981: 318). De (verborgen) werkloosheid legde een enorm beslag op de collectieve 
middelen en de collectieve lasten piekten in 1983 op 70% (!) van het NNI (Boeschoten 
1992: 66). Er ontstond een crisis in de overheidsfinanciën die tegelijkertijd ook als een 
crisis van de verzorgingsstaat gezien werd (Van Zanden & Griffiths 1989: 69). Met 
name de hoge jeugdwerkloosheid wekte maatschappelijke bezorgdheid. De vrees be-
stond dat door technische innovatie de arbeidsvraag structureel zou achterblijven bij 
het arbeidsaanbod. Hele generaties schoolverlaters zouden nooit aan de slag komen en 
blijvend zijn aangewezen op een uitkering. De generatie die in de jaren tachtig van 
school kwam werd dan ook wel de ‘verloren generatie’ genoemd. 

De diepte van de economische crisis gaf aanleiding tot een fundamentele tweede 
orde beleidswijziging. Vanaf eind jaren zestig had de geleide loonpolitiek gefaald. Met 
name de jaren zeventig waren een periode van polarisatie geweest tussen links en 
rechts en tussen werknemers en werkgevers. Onder druk van de crisis ontstond echter 
een hernieuwde consensus. Het CPB speelde hierin een belangrijke rol. De diagnose 
die het Planbureau stelde als oorzaak van de malaise – de hoge loonkosten, een enorm 
begrotingstekort en een te grote overheid – werd algemeen als correct gezien en diende 
als uitgangpunt voor het nieuwe beleid. Alle economische beleidsvoorstellen werden 
in deze periode door het CPB doorgerekend en als ze ongunstig uitpakten voor werk-
gelegenheid en groei werden ze in de regel niet uitgevoerd. Ook raakte het doorreke-
nen van regeerakkoorden en verkiezingsprogramma’s in zwang. Doordat de resultaten 
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gepubliceerd werden hadden deze rekenexercities grote invloed (Van Zanden 1998: 
173). 

Vanaf het kabinet Lubbers I (1982) tekende zich een nieuw economisch beleid 
af. Met het akkoord van Wassenaar – loonmatiging in ruil voor arbeidstijdverkorting – 
werd de overlegeconomie nieuw leven ingeblazen. Daarnaast werd de uitgedijde ver-
zorgingsstaat in toenemende mate geproblematiseerd. De regering koppelde de uitke-
ringen los van de lonen en begon systematisch te snijden in de omvang van het over-
heidsapparaat. Onder invloed van het overheidsbeleid daalden vanaf 1982 ook de mi-
nimumlonen ten opzichte van de lonen in de landbouw, industrie en de dienstensector 
(Soltow & Van Zanden 1998: 188). Ondanks jaren van bezuinigen lukte het de kabi-
netten Lubbers in de jaren tachtig echter niet om de overheidsfinanciën geheel onder 
controle te krijgen. 

Medio jaren tachtig zette zich een economisch herstel in. Een belangrijke factor 
in het herstel was het feit dat de massawerkloosheid had gezorgd voor een daling van 
de reële lonen van 10% tussen 1980 en 1982. Ook de loonmatiging wierp zijn vruchten 
af. De concurrentiepositie ten opzichte van handelspartner Duitsland verbeterde aan-
zienlijk. De werkloosheid daalde in de tweede helft van de jaren tachtig snel en lag in 
1990 met 345 duizend personen (6,5%) weer ongeveer op het niveau van 1980 
(Boeschoten 1992: 96-97). Zoals eerder gezegd gold dit niet voor alle groepen in gelij-
ke mate: langdurige werkloosheid manifesteerde zich meer en meer als een probleem 
van de etnische minderheden (Van Zanden & Griffiths 1989: 105-107). Gastarbeid had 
herstructurering van onrendabele, arbeidsintensieve bedrijfstakken vertraagd en toen 
deze herstructurering onvermijdelijk bleek werden juist gastarbeiders onevenredig 
zwaar getroffen (Tesser 1993: 54-55).  

Het herstel zette zich in de jaren negentig door en bleek tamelijk robuust te zijn. 
Een korte recessie begin jaren negentig die verband hield met de Duitse eenwording 
werd zonder veel problemen opgevangen. Rond het jaar 2000 ontstond er zelfs krapte 
op de arbeidsmarkt en gingen er stemmen op om net als in de jaren zestig over te gaan 
tot arbeidsmigratie. Naar aanleiding van internationale gebeurtenissen zoals de aansla-
gen van 11 september en het spatten van de internet zeepbel was er in het nieuwe mil-
lennium sprake van enige economische teruggang, maar de Nederlandse economie 
bleek redelijk robuust en herstelde zich snel. 

Nederland heeft zich in deze laatste periode ontwikkeld tot een meer dynamische 
economie. De arbeidsmarkt is door de toename van uitzendwerk wat flexibeler gewor-
den, al is er nog steeds sprake van behoorlijke rigiditeit. De overheid is veel terughou-
dender geworden ten aanzien van het bedrijfsleven en probeert bijvoorbeeld niet lan-
ger krampachtig het verdwijnen van werkgelegenheid naar lagelonenlanden tegen te 
gaan.136 Mede door de gunstige ligging en geringe geografische omvang is Nederland 
een zeer open economie, die toch vooral lijkt te profiteren van globalisering. Tegen-
over het verdwijnen van (tot nu toe) voornamelijk laaggeschoolde arbeid staat het ont-
staan van nieuwe hoogwaardige werkgelegenheid in bijvoorbeeld de entertainmentin-
dustrie (computergames) en ICT (navigatiesoftware). 

De ontwikkelingen in het beleid vanaf het kabinet Lubbers I (1982) moeten in het 
licht worden gezien van de neoliberale en monetaristische doctrines die internationaal 
opgeld deden, alhoewel deze doctrines zeker niet direct en in brede kring omarmd 
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werden.137 Vanaf 1975 was er ook in Nederland een economenstrijd ontstaan over de 
oorzaken en oplossingen van de economische recessie. Aan de ene kant was er de zo-
genaamde ‘Amsterdamse School’, een groep economen die pleitte voor ‘imperatieve 
democratische planning’ waarbij de collectieve sector uitgebreid diende te worden ten 
koste van de markt. Daartegenover stonden de economen van het CPB en een aantal 
academische (voornamelijk Tilburgse) economen die juist een inkrimping van de col-
lectieve sector en een herstel van de vrije markt wilden (Messing 1988: 549-550). De 
laatsten wonnen het pleit. 

Ook Nederland ging een meer neoliberale en monetaristische koers varen. Blij-
kens de hernieuwde loonmatiging was de Nederlandse koers niet zo eenduidig en sterk 
als die in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Ook waren de mogelijkhe-
den voor een monetair beleid veelal beperkt vanwege een de facto koppeling van de 
gulden aan de Deutschmark. De bakens waren echter duidelijk verzet. Er werd ge-
streefd naar een kleinere en slagvaardigere overheid. Vanaf de jaren negentig werden 
(deels in EU-verband) veel voormalige overheidstaken geprivatiseerd. Typerend is ook 
de doorvoering van het zogenaamde Plan-Oort, dat onder meer een verlaging van het 
hoogste belastingtarief van 72% naar 60% inhield. Meer in het algemeen wordt deze 
omslag in het denken ook weerspiegeld in de manier waarop linkse partijen en politie-
ke leiders omgaan met het (neo)liberalisme. In de jaren negentig afficheerden de kabi-
netten onder leiding van PvdA-voorman Wim Kok zich als exponenten van de Derde 
Weg. Kenmerkend is wellicht ook dat linkse partijen als GroenLinks en D66 zich als 
(sociaal)liberaal in de electorale markt gingen zetten. Rond de eeuwwisseling krijgt 
een nieuw beleidsdoel prioriteit; Nederland moet een kenniseconomie worden, dat wil 
zeggen een economie waarin ‘kennis’ – naast ‘arbeid’ en ‘kapitaal’ – een cruciale pro-
ductiefactor is. Dit streven heeft een internationale dimensie; in 2000 wordt in Euro-
pees verband (als onderdeel van de zogenaamde Lissabonstrategie) afgesproken dat de 
EU in 2010 de meest competitieve en dynamisch kenniseconomie ter wereld moet zijn.  

Parallel aan de hierboven geschetste neoliberale ontwikkeling vond een toene-
mende problematisering van de verzorgingsstaat plaats. Gedurende de jaren tachtig 
werd het uitkeringsniveau door ‘bevriezing’ en ‘ontkoppeling’ gaandeweg verlaagd. 
Desondanks bleef het beroep op de sociale zekerheid toenemen. Zo steeg het aantal 
WAO-uitkeringen – een regeling die oorspronkelijk voor maximaal 150 duizend per-
sonen was bedoeld (Godschalk 1991) – van 0,6 miljoen in 1980 tot 0,8 miljoen in 
1990 en ook daarna ging de stijging nog door tot 1,0 miljoen in 2005.138 Dit leverde 
een enorme belasting- en premiedruk op; in 1987 “every 100 people earning a wage 
had to carry the burden of financing the benefits of 86 people, of which 15 were un-
employed, 17 disabled and 46 elderly people” (Donders & Graafland 1998: 349). 
Vanwege de fnuikende werking die dat had op de nationale economie en het enorme 
beslag op de begroting waren fundamentele wijzigingen in het stelsel van sociale ze-
kerheid onontkoombaar. In 1985 werden de uitkeringspercentages verlaagd en in 1987 
volgde een stelselwijziging die vooral gericht was om het systeem te vereenvoudigen 
en de kosten beheersbaar te maken. Zo werd de toegang tot de WAO beperkt en ging 
bij de WW het arbeidsmarktverleden een rol spelen.139 Ook werd de nadruk meer ge-
legd op activering, dat wil zeggen een toetreding en/of terugkeer naar de arbeidsmarkt. 
Al deze maatregelen hadden echter een beperkt effect (Teulings et al. 1997: 34-38).  
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Begin jaren negentig veranderde de visie op het stelsel van sociale zekerheid. 
Vooral omdat het (oneigenlijk) gebruik van de WAO ondanks wettelijke maatregelen 
bleef toenemen, kwam de nadruk nog meer te liggen op kostenbeheersing. Bovendien 
werd het stelsel steeds meer bezien als een systeem van gedragsprikkels dat de keuzes 
van belanghebbende partijen in belangrijke mate beïnvloedt. Een cruciale factor in 
deze verandering was het eindrapport van een parlementaire onderzoekscommissie die 
van 1992 tot 1994 onder leiding van PvdA-Kamerlid Buurmeijer onderzoek deed naar 
de uitvoering van de sociale zekerheid (Commissie-Buurmeijer 1993). De Commissie-
Buurmeijer vestigde ondermeer de aandacht op calculerend gedrag van bedrijven en 
uitvoerend instanties. In de nieuwe probleemdefinitie staat een meer economisch 
mens- en organisatiebeeld centraal (vergelijk Box 4.2). Vanuit dat perspectief komt er 
meer aandacht voor de verantwoordelijkheid die cliënten hebben voor hun eigen fi-
nanciële situatie en voor calculerende motieven van organisaties en burgers. Tot dan 
toe waren aspecten als ‘schuld’ en ‘verantwoordelijkheid’ ‘buiten de normatieve en 
ontologische assumpties gehouden’ (Teulings et al. 1997: 39-47). 

Box 4.2 Kennisproductie over arbeidsmarkt en verzorgingsstaat 

Vanwege de interactie tussen immigratie en de verzorgingsstaat (zie §3.7) besteden we hier enige 
aandacht aan de productie van wetenschappelijke kennis over het functioneren van de verzorgings-
staat en de arbeidsmarkt. Dit doen we op basis van een onderlinge vergelijking van een aantal 
WRR-rapporten over de verzorgingsstaat en het arbeidsmarktbeleid (WRR 1977; 1981; 1985; 
1987; 1990; 1997; 2000; 2006). Op die manier kunnen we de productie van wetenschappelijke 
kennis over de economische effecten van immigratie (zoals gedefinieerd in §1.3) voor zover deze 
betrekking heeft op relatie tussen immigratie en de welvaartstaat in een breder kader plaatsen.  

In het rapport van 1977 werd het beslag van de sociale zekerheid op de publieke middelen 
nauwelijks geproblematiseerd. Hetzelfde geldt – zoals eerder gezegd – voor moral hazard proble-
matiek (WRR 1977). Vier jaar later brengt de Raad de geleidelijke invoering van een basisinkomen 
naar voren als een manier om het arbeidsaanbod en daarmee de werkloosheid te verminderen 
(WRR 1981: 223, 326-328). In 1985 presenteert de WRR een gewijzigd stelsel, waar het basisin-
komen deel van uitmaakt. Hoofddoel van dit nieuwe stelsel is “het terugdringen van de collectieve 
uitgaven voor sociale zekerheid” (WRR 1985: 8). Het rapport besteedt aandacht aan fraude en on-
eigenlijk gebruik, maar de nadruk ligt daarbij vooral op de beeldvorming en de acceptatie van deze 
verschijnselen onder de bevolking (WRR 1985: 112-115).  

Een belangrijk omslagpunt is het rapport Activerend arbeidsmarktbeleid (WRR 1987). De 
centrale boodschap is dat zowel de overheid als de sociale partners zich hard moeten maken voor 
de (her)oriëntatie van werklozen op de arbeidsmarkt. “In een dynamische economie past het niet 
om gebrekkige of verouderde arbeidsmarktkwalificaties louter ‘af te schrijven’ met een naar inter-
nationale maatstaven bezien hoge werkloosheidsuitkering”, meent de WRR (1987: 141-142). 
Overheid en sociale partners moeten deze heroriëntatie faciliteren met scholing, werkervarings-
plaatsen en dergelijke. Dit beleid dient geflankeerd te worden met sancties van uitkeringsontvan-
gers die zich onvoldoende op de arbeidsmarkt oriënteren. Gedacht wordt aan een korting op de 
uitkering tot 25%. Ook de oververtegenwoordiging van allochtonen onder de langdurig werklozen 
wordt geproblematiseerd (WRR 1987: 39-40).  

In Een werkend perspectief (1990) borduurt de WRR voort op deze ideeën. In verband met 
de toenemende vergrijzing moet een verhoging van de arbeidsparticipatie een centraal beleidsdoel 
worden, aldus de Raad. Daarbij moet het beleid zich meer richten op de (verborgen) werkloosheid 
van specifieke groepen zoals ouderen, herintredende vrouwen, allochtonen en WAO-ers. Ook de 
effecten van het minimumloon op de arbeidsparticipatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt 
wordt ter discussie gesteld (WRR 1990: 9-12).  
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De oplossingen die vanaf de jaren negentig worden bedacht om het stelsel be-
taalbaar te houden zijn dan ook gericht op gedragsverandering bij bedrijven en uitvoe-
rende instanties. Zo worden bedrijven beboet als één van hun werknemers in de WAO 
belandt en beloond als ze een WAO-er aannemen. Ook worden de financiële lasten 
van de ABW vanaf 2000 volledig bij de gemeenten gelegd zodat deze een prikkel heb-
ben om te bezuinigen. De toegang tot de arrangementen wordt steeds beter bewaakt, in 
geval van de WAO bijvoorbeeld door de Wet Poortwachter. Tenslotte wordt de uitvoe-

Het rapport Belang en beleid: Naar een verantwoorde uitvoering van de werknemersverze-
keringen (WRR 1994) kan gezien worden als een tweede omslagpunt. In dit rapport wordt uitge-
breid ingegaan op klassieke problemen als moral hazard en informatie-assymetrie (zie §3.7.6) 
waar elke verzekering mee kampt (WRR 1994: 20, 85-86). Uit dit rapport spreekt verder een meer 
economische visie op de verzorgingsstaat, waarin calculerende actoren onder invloed van bepaalde 
prikkels hun nut trachten te maximaliseren. In het rapport wordt de lage arbeidsparticipatie als een 
van de belangrijkste sociale problemen van die tijd gekarakteriseerd. De Raad legt een verband met 
de traditioneel lage vrouwenparticipatie en een “dichtgeregelde, slecht werkende arbeidsmarkt”, 
maar ook met een “passief allochtonenbeleid” en het nastreven van een “hoog-productieve ‘beleg-
gersmaatschappij’” waarin laaggeschoolde banen zijn weggesaneerd en “waar een ieder waar een 
vlekje aan zit buiten de arbeidsmarkt valt en via een relatief hoge uitkering ‘verzorgd’ wordt” 
(WRR 1994: 55). 

In het rapport Van verdelen naar verdienen (WRR 1997) wordt deze thematiek verder uit-
gewerkt. Het rapport benadrukt hoe kwetsbaar het stelstel van sociale zekerheid eigenlijk is, niet in 
de laatste plaats omdat beleidsmakers, uitvoerende instanties en andere betrokkenen door het na-
streven van deelbelangen een juiste uitvoering in de weg stonden. Dit illustreren ze aan de hand 
van het WAO-debacle: “Jarenlang heeft een combinatie van gebrek aan politieke moed bij de 
overheid en hindermacht bij de sociale partners een oneigenlijk gebruik van de WAO als afvloei-
ingsregeling voor overtollig personeel gedoogd” (WRR 1997: 115-116):  

 “[D]e raad [benadrukt] in dit rapport voorwaarden inzake gedragsaspecten, informatie-
hantering en rechtmatigheidsconsequenties. Deze hebben tot dusver weinig aandacht ge-
kregen, maar zijn wel van cruciaal belang voor de houdbaarheid van de sociale zekerheid. 
Gedrag, informatie en rechtmatigheid vormen de grondstructuur van het klassieke pro-
bleem dat iedere risicodekking bedreigt: moral hazard, verborgen beslissingen omtrent on-
eigenlijk gebruik, die moeilijk te ontmaskeren zijn als gevolg van de informatie-
asymmetrie tussen verzekeringnemer en verzekeraar, en moeilijk zijn aan te vechten door 
de juridische zekerheden die de polis biedt. Het taboe rond individuele uitkeringsfraude is 
nu wel doorbroken, maar minder verbreid is het inzicht dat het oneigenlijk gebruik ook is 
doorgedrongen tot de uitvoerings- en beleidsniveaus. Het feit dat oneigenlijk gebruik zo’n 
vlucht kon nemen, heeft op zijn beurt weer bijgedragen aan de … normalisatie van het be-
roep op uitkeringen, onder voorbijgaan aan de wettelijk verankerde inspanningsverplich-
ting een tegenprestatie te leveren: normen bepalen niet alleen gedrag, zij volgen het ook. 
Daarnaast riep de informatieproblematiek tweede-orde effecten op: omdat het in een snel 
pluriformerende samenleving, die bovendien sterk hechtte aan de bescherming van de pri-
vacy en rechtsgelijkheid, zo moeilijk was te bepalen wie er tot de doelgroepen behoorde, 
werden rechtstitels en doelgroepen voortdurend verruimd, … om vooral maar niemand uit 
de beoogde doelgroep te missen” (WRR 1997: 23-24).

Het privacyaspect had tot dan toe altijd remmend gewerkt als het ging om het opzetten van 
een efficiënt controle- en sanctiemechanisme (vergelijk ook Sectie C van dit hoofdstuk). Volgens 
de Raad was het recht op privacy echter niet strijdig met de noodzaak van controle op de sociale 
zekerheid omdat het burgers vrij stond af te zien van gebruik van sociale zekerheidsarrangementen 
(WRR 1997: 96-97). Een ander opvallend verschil met eerdere rapporten is dat de Raad uitgebreid 
stilstaat bij de problematiek van de privatisering van de sociale zekerheid. Vanaf 1997 wordt ook 
daadwerkelijk een begin gemaakt met deze privatisering (WRR 2006: 167). Daarmee wordt in de 
jaren negentig een langdurig proces van verstatelijking van de sociale zekerheid deels ongedaan 
gemaakt door de uitvoering meer en meer bij private partijen te leggen. 
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ring van de sociale zekerheid vanaf de tweede helft van de jaren negentig steeds meer 
aan private partijen overgelaten, een andere manier om meer ‘goede’ prikkels in het 
systeem te brengen. Kenmerkte de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog zich 
door een proces van ‘verstatelijking’ van de vaak van origine private en lokale arran-
gementen, vanaf de jaren negentig lijkt zich een proces van decentralisering en ‘ontsta-
telijking’ te hebben ingezet. 

Resumerend zien we in de periode 1980-2005 een aantal geleidelijke, deels over-
lappende ontwikkelingen. Het is daarom lastig om binnen deze periode een echte ce-
suur in het sociaal-economisch beleid aan te geven. Vandaar ook dat alle ontwikkelin-
gen in één paragraaf verteld zijn. Toch lijkt met name de periode van het kabinet Lub-
bers III (1989-1994) in veel opzichten een scharnierpunt te zijn geweest. In de jaren 
tachtig was het beleid van de kabinetten Lubbers I & II er op gericht om door bezuini-
gingen de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Verder werd de economie, net als in 
de jaren vijftig, gestimuleerd door loonmatiging die tot doel had de internationale con-
currentiepositie te verbeteren en zodoende de export te vergroten.140 Het onderliggende 
probleem van de hoge belasting- en premiedruk bleef echter bestaan. Vanaf Lubbers 
III werden zowel de belastingen (Plan-Oort) als de verzorgingsstaat (Commissie-
Buurmeijer) fundamenteel heroverwogen, een lijn die in de Paarse Kabinetten (1994-
2002) vervolgens werd doorgezet. 

SECTIE B: ECONOMIEBEOEFENING IN NEDERLAND OP HOOFDLIJNEN

In deze sectie gaan we in op de ontwikkeling van de economiebeoefening. Het doel is 
om na te gaan in hoeverre de manier waarop Nederlandse economen met hun vak be-
zig zijn van invloed is geweest op de aard en omvang van de kennisproductie. Ver-
schillende deelvragen zijn hier relevant. In de eerste plaats is dat de vraag hoe de eco-
nomische wetenschap zich aan de Nederlandse universiteiten ontwikkelde. In samen-
hang daarmee gaan we in op de relatie tussen de economische wetenschap en de Ne-
derlandse overheid en aan de overheid gelieerde instituten als het CPB. Tenslotte on-
derzoeken we de vraag in welke zin de economiebeoefening in Nederland zich onder-
scheidt van de economiebeoefening in andere landen. Dit alles gebeurt – zoals de titel 
van Sectie B reeds aangeeft – op hoofdlijnen.  

4.7 Economiebeoefening in Nederland tot 1970 
Tot de jaren twintig van de twintigste eeuw had de economische wetenschap in Neder-
land een gering prestige. De Nederlandse universiteiten hadden daarom geen belang-
stelling voor de discipline en boden geen curriculum aan. Vanuit de maatschappij be-
stond aan het begin van de twintigste eeuw echter wel degelijk behoefte aan mensen 
met economische en bedrijfskundige kennis. Op particulier initiatief – met name van-
uit het Rotterdamse bedrijfsleven – kwam in 1913 de Economische Handels-
Hoogeschool (EHH) tot stand. Vanwege het succes van de EHH startte de Universiteit 
van Amsterdam in 1922 eveneens een economieopleiding, na verloop van tijd gevolgd 
door andere universiteiten. In 1939 kreeg de EHH overheidserkenning en ging verder 
onder de naam Nederlandse Economische Hogeschool (NEH) (Buyst et al. 2005). Zo-
als we in Hoofdstuk 6 zullen zien speelde de NEH een belangrijke rol bij de kennis-
productie in Periode I. 
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In deze beginperiode richtten Nederlandse economen hun kompas vooral op de 
zogenaamde Oostenrijkse School. Mede onder invloed van de economische crisis van 
de jaren dertig van de twintigste eeuw veranderde de Nederlandse economische disci-
pline sterk. De crisis en de massawerkloosheid die ze teweegbracht bracht, creëerden 
consensus onder de gemeenschap van Nederlandse economen dat laissez faire niet 
langer het uitgangspunt van economisch beleid kon zijn. Een centrale rol in deze ver-
andering was weggelegd voor Jan Tinbergen. In 1936 – dus gelijktijdig met The Gene-
ral Theory van Keynes – introduceerde Tinbergen een macro-economisch model met 
24 vergelijkingen, een tot dan toe ongekend groot aantal. Tinbergen – zelf een natuur-
kundige – overtuigde het merendeel van de Nederlandse economen van twee zaken: 
ten eerste van de noodzaak om de economische wetenschap te hervormen naar voor-
beeld van de natuurkunde en ten tweede van het praktisch nut dat economische model-
len hebben voor het uitzetten van economisch beleid. In 1945 was er onder Nederland-
se economen consensus ontstaan over het feit dat econometrische modellen de basis 
voor het economisch beleid dienden te vormen. Dit idee werd met de oprichting van 
het CPB in 1945 concreet vormgegeven. Tinbergen werd de eerste directeur van het 
CPB (Van den Bogaard 1998; Buyst et al. 2005; De Wolff 1987). 

Tinbergen staat daarmee aan de basis van de ontwikkeling van een Nederlandse 
traditie van beleidsgericht econometrisch onderzoek met een sterke focus op macro-
economische modellen. Tinbergens invloed is op een bepaalde manier paradoxaal. Aan 
de ene kant stond het CPB in die beginperiode onder zijn leiding aan de frontier of 
science en kan hij beschouwd worden als een van de belangrijkste grondleggers van de 
econometrie. Voor zijn bijdrage ontving hij in 1969 zelfs als eerste econoom141 de 
nieuw ingestelde Nobelprijs142 voor de economie. Aan de andere kant was hij vooral 
geïnteresseerd in de toepassing van de economische wetenschap voor beleid en vond 
hij de academische economische theorie en methodologie op zichzelf niet zo interes-
sant (Van Dalen & Klamer 1996: 35). De “bestaansgrond” en het “nut” van de econo-
mische wetenschap ligt in haar bijdrage aan een “eerlijkere” en “betere” economische 
politiek en “zwaar theoretische punten die niet van belang zijn voor de economische 
politiek” kan men daarom beter “laten rusten”, aldus Tinbergen, “Het welzijn van de 
mensheid, dáár is het in de economie om begonnen!” (Van Dalen & Klamer 1996: 64). 
Uit dat laatste blijkt nog een andere kenmerkende eigenschap van Tinbergen: zijn be-
vlogenheid. Tinbergen wilde de wereld tot een betere plaats maken en met zijn werk 
problemen als overbevolking, ongelijkheid en milieuvervuiling verminderen (Van Da-
len & Klamer 1996: 245). 

Tinbergen had vrij strikte ideeën over de relatie tussen wetenschap en beleid. 
Naar zijn opvatting moesten de beleidsmakers hun beleidsdoelen voor het economisch 
beleid kenbaar maken – minder inflatie, meer werkgelegenheid, enzovoort – en was 
het de taak van de econoom om met zijn modellen na te gaan hoe die beleidsdoelen het 
best gerealiseerd konden worden. In geen geval mocht de econoom zich met het beleid 
zelf bemoeien, zijn rol moest beperkt blijven tot het aanreiken van de juiste economi-
sche instrumenten. Tinbergen zelf toonde zich in zijn rol als beleidsadviseur dan ook 
altijd wars van ideologieën en was altijd pragmatisch en gericht op consensus. Toen in 
1950 de SER werd opgericht, werd hij één van de kroonleden. Ook hierin was Tinber-
gen enigszins paradoxaal: aan de ene kant meende hij dat de econoom zich verre moest 
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houden van beleidsbemoeienis, maar aan de andere kant was hij een belangrijke en 
sturende factor in de Nederlandse overlegeconomie. 

Wat betreft het denken over de verhouding tussen wetenschap en overheid en an-
dere tweede orde aspecten van economiebeoefening is ook het werk van Pieter Hen-
nipman van grote invloed geweest. Hennipman was bang dat Tinbergens kijk op de 
economie zou kunnen leiden tot een instrumentalistische visie waarin “economic the-
ory is seen merely as a policy toolbox” (Buyst et al. 2005: 66). Hennipman benadrukte 
het belang van waardevrije economiebeoefening en kwam met twee gedragsregels 
waaraan economen die zich bezighielden met beleid aan zouden moeten voldoen: “(1) 
no economist should engage himself or herself in a political priorities debate as a sci-
entist, although as a citizen he or she may, and (2) it is the duty of any scientist to ma-
ke clear whether he or she is presenting scientific results or a political opinion” (Buyst 
et al. 2005: 66; vergelijk: Plasmeijer & Schoorl 2000). Deze regels werden een lei-
draad voor de naoorlogse Nederlandse economen en uitgangspunt voor de werking van 
de instituten die de naoorlogse overlegeconomie in belangrijke mate vorm gaven. 

Van deze instituten waren het CPB en de SER veruit het belangrijkst. Beiden 
hadden een vormende werking op het economisch beleid in Nederland. In de eerste 
plaats had het CPB een grote invloed op het beleid, omdat ze voorgenomen beleid en 
de effecten van looneisen doorrekende. Die invloed is ook nu nog aanzienlijk. Hetzelf-
de geldt voor de tripartiete SER waarin vakbonden, werkgeversorganisaties en de 
overheid zitting hebben. De CPB en de SER kunnen daarom worden gezien als het 
fundament van de Nederlandse overlegeconomie (Buyst et al. 2005). 

Daarnaast hadden deze instituten flinke invloed op de academische economiebe-
oefening. Het CPB, met als boegbeeld Nobellaureaat Tinbergen, stond de eerste de-
cennia van haar bestaan in zeer hoog aanzien bij Nederlandse economen. Verder wer-
den de elf door de Kroon benoemde leden van de SER in de regel geselecteerd onder 
Nederlandse professoren in de economie. Het waren prestigieuze nevenfuncties, waar-
in ze hun theoretische kennis konden toepassen op het economische beleid. De model-
berekeningen van het CPB vormden daarbij de maatstaf om voorgesteld beleid te toet-
sen op de te verwachten effecten. Ook de economische wetenschap aan de universitei-
ten had daardoor over het algemeen een sterk beleidsgericht karakter (Buyst et al. 
2005; Van Dalen & Klamer 1996). Voor een deel kwam dat doordat de universiteiten 
simpelweg probeerden te voldoen aan de toenemende vraag naar beleidsgerichte eco-
nomen met een oriëntatie op de macro-economie die konden helpen om de overleg-
economie aan sturen. Met name vanuit de ministeries van Financiën, Sociale Zaken en 
Economische Zaken en de onder dat laatste ministerie ressorterende CPB en CBS was 
de vraag naar dergelijke economen groot. Dat was een factor in de naoorlogse expan-
sie van de economische discipline en was als zodanig zeer vormend voor de Neder-
landse economiebeoefening (Plasmeijer & Schoorl 2000). 

De nadruk op beleidsgericht onderzoek gaf de economische discipline veel in-
vloed op het beleid, maar had ook een keerzijde. De betrokkenheid bij de Nederlandse 
overlegeconomie kostte veel energie. Daar kwam bij dat de studentenaantallen in de 
jaren zestig en zeventig sterk stegen, waardoor de academische economen ook nog een 
grote onderwijslast hadden. Hierdoor daalde het aantal dissertaties en (internationale) 
wetenschappelijke publicaties naar een dieptepunt. Tot de jaren zeventig was de Ne-
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derlandse economiebeoefening daarom tamelijk naar binnen gericht (Buyst et al. 2005; 
Van Dalen & Klamer 1996). Iemand gold als “een goed econoom als hij het gehele 
terrein kon overzien en ordenen” (Van Dalen & Klamer 1996: 42). Een bijdrage leve-
ren aan de debatten in de SER of andere commissies gold als tenminste even prestigi-
eus als publiceren in internationale tijdschriften. De publicatiedruk was gering – een 
incidentele publicatie in Economisch Statistische Berichten (ESB) volstond – en de 
noodzaak te promoveren was nagenoeg afwezig. Bovendien was er geen controle op 
de voortgang van onderzoek. Tot 1979 werd in de jaarverslagen van de faculteiten dan 
ook niets vermeld over het academisch onderzoek (Van Dalen & Klamer 1996: 42). 
Dit gaf de Nederlandse economische discipline, ondanks de formidabele prestaties van 
sommigen, een wat provinciaals karakter. 

Een belangrijke uitzondering hierop vormt het werk van Henri Theil. Theil was 
zijn loopbaan begonnen bij het CPB, maar zijn interesse lag bij wetenschappelijk on-
derzoek. In 1956 richtte hij met hulp van Tinbergen het Econometrisch Instituut in 
Rotterdam op. Theil beïnvloedde de discipline op twee manieren. In de eerste plaats 
bracht hij een organisatorische scheiding aan tussen de economie en de econometrie, 
een scheiding die in het buitenland ongebruikelijk is, maar in Nederland ook nu nog 
bestaat. Belangrijker was dat hij de Nederlandse academische economie probeerde te 
professionaliseren en internationaliseren. Hij verleidde prominente econometristen uit 
Europa en de VS om als gast op zijn instituut te komen. Verder stelde hij het produce-
ren van internationale publicaties als primair doel. Op die manier vormde Theil zijn 
instituut om tot “the first American-style economics research center in the Nether-
lands” (Buyst et al. 2005). Met zijn vertrek naar de VS in 1966 verloor het instituut 
echter weer veel van zijn internationale glans, hoewel het binnen Nederland altijd een 
vooraanstaande positie behield. Overigens was Theil niet de enige die naar het buiten-
land vertrok. Verschillende eminente Nederlandse economen gingen hem voor, waar-
onder de latere Nobelprijswinnaar Tjalling Koopmans die reeds in 1940 naar de VS 
vertrok (Van Dalen & Klamer 1996: 40-41). 

4.8 Economiebeoefening in Nederland 1970-2005 
De maatschappelijke ontwikkelingen van de jaren zeventig gingen niet ongemerkt 
voorbij aan de economiefaculteiten in Nederland. Er was echter weinig kennis van en 
aandacht voor de economische theorieën van Marx en andere kritische economen. On-
der druk van studentenbewegingen werden cursussen over marxistische theorieën aan 
het curriculum toegevoegd. Uiteindelijk werden er verschillende leerstoelen in de 
marxistische economie ingesteld. De belangstelling van studenten voor wat ‘politieke 
ekonomie’ was gaan heten ebde weg vanaf de vroege jaren tachtig. De marxistische 
school werd in Nederland nooit meer dan een marginale stroming (Plasmeijer & 
Schoorl 1999: 85-86). Dat wil niet zeggen dat linkse economen in de jaren zeventig en 
tachtig niet een flink stempel drukten op het debat over het te voeren economisch be-
leid. De eerder genoemde economenstrijd (§4.6) die in die jaren woedde over de wijze 
waarop de economische crisis bezworen moest worden werd echter in hun nadeel be-
slecht. 

Aan het eind van de jaren zeventig rebelleerde een aantal jonge economen tegen 
het ‘provincialisme’ van de Nederlandse economische discipline. Opmerkelijk was 
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bijvoorbeeld de introductie van een ‘economenhitlijsten’ op basis van citaten in ESB 
(De Schuite 1980; Van Duijn 1981), later gevolgd door de wekelijkse publicatie in 
Intermediair van een ‘economen top dertig’ op basis van publicaties in internationale 
tijdschriften (Van Dalen & Klamer 1996: 42). De kritiek werd ook ‘officieel’ bekrach-
tigd in het rapport van de Verkenningscommissie Economische Wetenschappen 
(1986). De kwaliteit en kwantiteit van de productie van Nederlandse onderzoeksinsti-
tuten was in vergelijking met Amerikaanse onderzoeksinstituten ronduit onbevredi-
gend (Verkenningscommissie Economische Wetenschappen 1986: 21). Dit zeer kriti-
sche rapport ging als een schok door de Nederlandse economengemeenschap en ver-
oorzaakte een omslag in het denken over de economiebeoefening (Van Dalen & Kla-
mer 1996: 43).  

Dit leidde midden jaren tachtig tot een aantal reorganisaties en nieuwe initiatie-
ven. De gezamenlijke economiefaculteiten zetten in 1986 het Netwerk Algemene en 
Kwantitatieve Economie (NAKE) op. In 1987 vormden de UvA en de Erasmus Uni-
versiteit samen het Tinbergen Instituut met als doelstelling de productie van internati-
onaal hoogstaande publicaties. In 1988 volgde de Universiteit van Tilburg met CentER 
(Center for Economic Research). Volgens sommigen is er sprake van een renaissance 
van de Nederlandse economische wetenschap, maar Buyst et al. (2005) duiden het eer-
der als een normaliserende ontwikkeling: de nauwe verweving van academische eco-
nomie met beleidskwesties die de discipline een nationaal georiënteerd karakter had 
gegeven, maakte plaats voor internationalisering en een ontwikkeling in de richting 
van Amerikaanse mainstream economiebeoefening.  

Deze hervormingen hadden positieve effecten op de kwaliteit en kwantiteit van 
de wetenschappelijk productie. Reeds in de jaren negentig namen de universiteiten van 
Tilburg, Amsterdam en Rotterdam respectabele posities in op de Europese en interna-
tionale ranglijsten, waarbij Tilburg in een bepaalde ranglijst over de periode 1994-
1998 zelfs op positie 1 in Europa en positie 18 in de wereld eindigde (Kalaitzidakis et 
al. 2001). Ook het aantal dissertaties steeg sterk (Van Dalen & Klamer 1996: 42).  

De opmerkelijke opleving van de Nederlandse economische discipline veroor-
zaakte daarnaast een ‘omgekeerde braindrain’ oftewel een ‘remigratie brain gain’. 
Een aantal Nederlandse economen die eerder naar buitenlandse universiteiten of inter-
nationale instellingen waren vertrokken keerden vanaf eind jaren tachtig terug naar 
Nederland, aangetrokken door de kansen die het nieuwe elan bood. Onder hen bevin-
den zich bekende namen als Rick van der Ploeg, Sweder van Wijnbergen en Lans Bo-
venberg (Van Dalen & Klamer 1996: 40-41). 

De ontwikkelingen van 1980 kunnen worden geduid als een internationalisering 
van de Nederlandse economische discipline (Plasmeijer & Schoorl 1999). Niet pran-
gende beleidskwesties, maar ontwikkelingen in de internationale literatuur bepalen 
meer en meer de onderzoeksagenda van academische economen. Wie mee wil tellen in 
de economenwereld moet veel en internationaal publiceren, vatten Van Dalen en Kla-
mer het kort samen, “Publiceren over Nederlandse kwesties in ESB is not done en 
zonde van de tijd” (Van Dalen & Klamer 1996: 43). Vooral dat laatste kan een verkla-
ring zijn voor de geringe belangstelling voor academische economen voor het produ-
ceren van migratie-economisch werk gebaseerd op Nederlandse data, voorzover men 
daarmee niet kan ‘scoren’ in de internationale literatuur. 
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Het proces van internationalisering heeft ook effect op het prestige van het CPB 
onder Nederlandse (academische) economen. Uit het onderzoek van Van Dalen en 
Klamer (1996: 66, 142) onder de Nederlandse economen blijkt dat het Planbureau on-
der oudere economen nog veel status heeft, terwijl dat onder jongere economen veel 
minder is, met name onder degenen die medio jaren negentig AIO waren. De vermin-
derende status van het Planbureau moet echter ook in het licht gezien worden van een 
meer algemene kritiek op econometrische modellen als basis voor economisch beleid 
(de zogenaamde Lucas-kritiek, zie §4.2). Niettemin heeft het CPB nog steeds een be-
langrijke invloed op de politieke ontwikkelingen (vergelijk §4.6). 

Tenslotte kan men zich afvragen wat internationalisering betekent voor het ka-
rakter van de Nederlandse economiebeoefening. Tot medio jaren zeventig had de Ne-
derlandse economiebeoefening een eigen karakter, voor een belangrijk deel gevormd 
door de invloed van Tinbergen en het CPB. Kernwoorden zijn pragmatisch, beleidsge-
richt en empirisch gefundeerd. Dat gold vooral voor de economie; de econometrie was 
van meet af aan meer internationaal georiënteerd. Met het internationaliseringproces 
verloor de Nederlandse economiebeoefening een deel van zijn eigen karakter. In de 
praktijk betekent internationalisering vooral Amerikanisering. Amerikanen domineren 
de discipline volledig. Vrijwel alle topinstituten en vrijwel alle belangrijke tijdschrif-
ten zijn Amerikaans en Amerikaanse economen voeren de citatielijsten aan.  

Het is daarom nuttig eerst de ontwikkelingen in de VS te schetsen. De belang-
rijkste trend is mathematisering. Van het theoretisch onderzoek (ruwweg 60% van het 
totaal) waarin geen data gebruikt wordt bestaat sinds medio jaren zeventig een steeds 
groter deel uit wiskundige modellen en een steeds kleiner deel uit kwalitatief onder-
zoek waarin geen wiskunde gebruikt wordt. Opvallend is dat ook uit het empirisch 
onderzoek een weinig empirische inslag blijkt. Het merendeel van het empirisch on-
derzoek is gebaseerd op data die gegenereerd zijn door anderen. Bibliometrisch onder-
zoek suggereert dat in de jaren zeventig en tachtig slechts 1% tot 5% van het econo-
misch onderzoek gebaseerd was op zelf gegenereerde gegevens. Daarbij moet wel ge-
zegd worden dat er een stijgende trend is en ook het gebruik van microdata lijkt toe te 
nemen (Morgan 1988; Leontief 1982; Oswald 1991). Ondanks dat houden steeds meer 
economen zich niet meer bezig met de alledaagse werkelijkheid van de economie, 
maar met een vorm van toegepaste wiskunde. De mathematisering van de (Amerikaan-
se) economie is volgens sommigen tot in het absurde doorgevoerd (Klamer 1990: 70-
71). “Large numbers of researchers treat the subject as if it were a kind of mathemati-
cal philosophy” (Oswald 1991: 78). Amerikaanse promovendi achten wiskundige 
vaardigheid dan ook van meer belang voor wetenschappelijk succes dan kennis van de 
economie. Tweederde beschouwt economische kennis zelfs als onbelangrijk (Van Da-
len & Klamer 1996: 272). Discussiëren over maatschappelijk relevante onderwerpen is 
onder Amerikaanse economen not done geworden (Van Dalen & Klamer 1996: 253). 
In de VS ís wel goed beleidsonderzoek, maar dat vindt voornamelijk buiten de univer-
siteiten plaats (Verkenningscommissie Economische Wetenschappen 1996: 28-29). 

In hoeverre zijn Nederlandse economen nu gaan lijken op hun Amerikaanse vak-
broeders en –zusters? Traditioneel was er in Nederland en meer algemeen in Europa 
een sterke neiging tot het doen van beleidsgericht onderzoek, maar doordat Europese 
onderzoekers steeds meer de Amerikaanse criteria voor goed onderzoek overnemen, 
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treedt ook hier mathematisering en een afnemende interesse voor beleidsgericht onder-
zoek op. Een andere internationale trend is een toenemende kloof tussen de gemeen-
schappen van beleidsgerichte en theoretische onderzoekers waarbinnen verschillende 
manieren gelden van communiceren en het opbouwen van een reputatie. Deze kloof 
frustreert de interactie tussen fundamenteel en beleidsgericht onderzoek, hetgeen de 
kwaliteit van de laatste in gevaar kan brengen (Verkenningcommissie Economische 
Wetenschappen 1996: 27-31, 85).  

Ondanks de trend van Amerikanisering verschilt de economiebeoefening (nog 
steeds) van land tot land. Amerikaanse economen neigen er vaker naar inflatie hoofd-
zakelijk als een monetair probleem te zien terwijl hun Nederlandse collega’s de oplos-
sing eerder zoeken in een strakke loon- en prijspolitiek, met andere woorden, in een 
vorm van overlegeconomie (Van Dalen & Klamer 1996: 268). Ook blijkt dat Neder-
landse promovendi meer dan hun Amerikaanse collega’s geïnteresseerd zijn in empi-
risch onderzoek (Van Dalen & Klamer 1996: 272). Een ander opvallend feit is dat Ne-
derlandse economen gemiddeld genomen vaker links lijken te stemmen dan de Neder-
lander in het algemeen (Van Dalen & Klamer 1996: 270). Voor het overige ondergaat 
de Nederlandse economiebeoefening echter een voortgaand proces van homogenise-
ring en internationalisering. Daarbij zijn geen grote afwijkingen van de mainstream 
van het internationale onderzoek te bespeuren (Plasmeijer & Schoorl 1999). 

Men kan zich afvragen of de Nederlandse economiebeoefening door dit proces 
van internationalisering en homogenisering nog wel bestaansrecht houdt. Van Dalen & 
Klamer (2005) menen van wel en baseren zich daarbij op inzichten uit de ‘aandachts-
economie’. Dat is een relatief jonge loot aan de stam van de economische wetenschap 
die zich richt op de vraag hoe de competitie om aandacht een rol speelt in economi-
sche processen. Net als bij het aan de man brengen van andere producten draait het in 
de economische wetenschap om marketing; de econoom moet zijn idee ‘verkopen’, in 
eerste instantie aan collega-economen. Het probleem daarbij is dat er – zeker sinds de 
komst van internet – een enorm aanbod van ideeën is en dat de aandacht voor al die 
ideeën erg scheef verdeeld is. Als het bijvoorbeeld gaat om (de impactfactor van) cita-
ties in internationale economietijdschriften gaat vrijwel alle aandacht uit naar een be-
perkte groep economen, de ‘supersterren’ zoals Paul Krugman. Om zich toch van eni-
ge aandacht te verzekeren vormen de ‘mindere goden’ clusters rond bepaalde onder-
zoeksthema’s. Binnen een cluster citeren economen elkaar (en ontvangen dus aan-
dacht) én de supersterren buiten het cluster (die dus de verschillende clusters verbin-
den en voor samenhang in de economische discipline zorgen). Daarnaast kunnen eco-
nomen ook buiten de wetenschap aandacht voor hun ideeën vragen, bij beleidsmakers 
en (via de media) bij het grote publiek. Om dat met succes te kunnen doen is specifie-
ke kennis van de nationale, institutionele context een vereiste en dat garandeert het 
bestaansrecht van een ‘Nederlands cluster’; economen die elkaar citeren in Nederland-
se tijdschriften als ESB. De sterren van dit Nederlandse cluster zijn bijvoorbeeld die 
economen die hun sporen in de zuivere wetenschap verdiend hebben (relatief veel ge-
citeerd worden in toptijdschriften) en zich later in hun loopbaan meer richten op de 
relatie tussen beleid en wetenschap.143 De scheve verdeling van aandacht, het mecha-
nisme van clustering en de interactie tussen beleid en wetenschap op nationaal niveau 
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zorgen er zo voor dat de Nederlandse economiebeoefening ten dele een specifiek Ne-
derlands karakter behoudt. 

Tot slot is het proces van internationalisering ook niet aan het CPB voorbijge-
gaan. Onder druk van onder andere de Lucas-kritiek (§4.2) “trad in het economische 
vakgebied een verschuiving op in de richting van micro-economische en institutioneel-
economische analyse. Het CPB heeft in navolging van deze ontwikkelingen een soort-
gelijke omslag in gang gezet” (Commissie-Bakker 2001: 7-8). Zo werd tussen 1987 en 
1992 het zogenaamde MIMIC (Micro Macro model voor de analyse van de Institutio-
nele Context)144 ontwikkeld dat tot doel had om allerlei vragen aangaande de instituti-
onele structuur van de Nederlandse economie te kunnen beantwoorden (zoals belas-
tingsstructuur, sociale zekerheid en arbeidsmarkt). Met bestaande CPB-modellen wa-
ren deze vragen niet goed te beantwoorden (Donders & Graafland 1998: 349). Een van 
de redenen was dat beleidsmakers gedurende de jaren tachtig ervan overtuigd raakten 
dat de economische effecten van belastingen en sociale zekerheid onvoldoende tot uit-
drukking kwamen in de CPB-modellen. Eerder genoemde wijzigingen in de belastin-
gen en de sociale zekerheid werden eind jaren tachtig dan ook doorgevoerd zonder dat 
alle (veronderstelde) gunstige effecten met de CPB-modellen konden worden aange-
toond (Donders & Graafland 1998: 349).  

Een tweede ontwikkeling is dat het CPB zich vanaf de jaren negentig meer en 
meer op de buitenwereld is gaan richten. Een van de instrumenten daartoe waren een 
aantal visitatiecommissies die zich richtten op de wetenschappelijk kwaliteit 
(Commissie-Zimmermann 2003 en een eerdere wetenschappelijke visitatie in 1997) en 
op de beleidsrelevantie (Commissie-Bakker 2001; Commissie-Borstlap 2007). Met 
name valt een steeds sterkere oriëntatie op de academische wereld op. Het CPB hecht 
een groot belang aan academische visitatie, die dan ook grondig voorbereid wordt 
(blijkens: CPB 2003):  

“[The] CPB treats its external assessment very seriously. The Review Committee 
was very impressed by the way this event was organized and by the motivation of 
the CPB staff to participate in it. Having often been on both sides in various 
evaluation procedures, I must admit that this has been the heaviest evaluation pro-
cedure I have ever been involved with” (Commissie-Zimmermann 2003: 3). 

Mede onder invloed van de internationale academische visitatiecommissie uit 1997 
heeft het CPB een “meer op de buitenwereld gerichte attitude” ontwikkeld 
(Commissie-Bakker 2001: 4).145 Zo heeft het CPB de publicatieserie Onderzoeksme-
moranda vervangen door de serie Discussion Papers waarin “afgerond wetenschappe-
lijk onderzoek” gepresenteerd wordt “dat zich richt op het internationale wetenschap-
pelijke forum” en door “een raad van editors” beoordeeld wordt “op wetenschappelij-
ke kwaliteit” aan de hand van “aangescherpte wetenschappelijke criteria”.146 Het on-
derscheid tussen ‘beleidseconomen’ en ‘academische economen’ vervaagt op die ma-
nier. In het rapport van de Commissie-Zimmermann (2003: 19) wordt het CPB aan-
gemoedigd deze lijn door te zetten. De wetenschappelijke output moet verhoogd wor-
den, onder meer door een aantrekkelijke werkgever te zijn voor economen die een 
academisch onderzoeksniveau willen combineren met een oriëntatie op beleidsrelevan-
te problemen. Dat kan door de banden aan te halen met de wetenschappelijke onder-
zoekswereld: “[The] CPB should seek strategic partnerships. This means that it would 
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become more attractive for academics to do joint work with CPB, for example because 
it can offer access to certain data more easily. Of course, this presupposes a willing-
ness by CPB to share these data with outsiders” (Commissie-Zimmermann 2003: 18). 

SECTIE C: DATABESCHIKBAARHEID

Voor het doen van empirisch economisch onderzoek zijn goede data onmisbaar. Dat 
geldt in het bijzonder ook voor beleidsadvies: prognoses en scenario’s hebben weinig 
waarde als de statistieken waarop ze gebaseerd zijn niet betrouwbaar zijn. Zoals we in 
§4.8 hebben gezien, neigen economen er naar om zich te baseren op statistische data 
die door anderen gegenereerd zijn. Vaak gaat het om overheidsstatistieken, die nogal 
eens gebrekkig zijn, hetgeen de betrouwbaarheid van hun onderzoek danig kan onder-
mijnen (Korpi 1996).  

Welke data nodig zijn voor migratie-economisch onderzoek hangt uiteraard af 
van de vraag die men wil beantwoorden. Wil men de rol van immigranten in het be-
drijfsleven in kaart brengen, dan is gedetailleerde informatie nodig over bijvoorbeeld 
het type functies dat zij per bedrijfstak vervullen. Wil men daarentegen de relatie tus-
sen immigratie en de verzorgingsstaat onderzoeken dan is microdata over bijvoorbeeld 
werkloosheid, baanzoekgedrag en uitkeringsafhankelijkheid nodig. Zouden we in dit 
hoofdstuk te gedetailleerd de databeschikbaarheid in kaart willen brengen, dan noopt 
dat ons voortdurend vooruit te lopen op hetgeen in de empirische hoofdstukken be-
sproken zal worden. Daarom beperken we ons in dit hoofdstuk op een bespreking op 
hoofdlijnen.  

Bij de productie van kennis zoals bedoeld in §1.3 spelen twee instituten een cen-
trale rol: het CBS en het CPB. Het CPB is de centrale producent van economisch be-
leidsadvies. Het CBS is de centrale producent van de statistische gegevens die onont-
beerlijk zijn voor dergelijk advies. Beide organisaties zijn om historische redenen on-
derling verbonden. Daarom staan we in de volgende paragraaf kort stil bij de instituti-
onele geschiedenis van het CBS en de relatie van dit instituut met het CPB. Tevens 
beschrijven we de normatieve aspecten die kleven aan het verzamelen, analyseren en 
publiceren van gegevens over individuen en bedrijven. Dit gebeurt op basis van se-
cundaire literatuur. Deze literatuur geeft echter onvoldoende inzicht in de specifieke 
probleem van databeschikbaarheid met betrekking tot immigranten. Daarom is aanvul-
lende informatie ingewonnen uit een interview met Joop de Beer die jarenlang aan het 
CBS verbonden was en een expert is op het gebied van statistieken aangaande minder-
heden. 

4.9 Het CBS en de normatieve aspecten van dataverzameling 
De rol en institutionele positie van het CBS zijn alleen goed te begrijpen vanuit de ge-
schiedenis van de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS). De CCS werd op 6 
oktober 1892 opgericht bij Koninklijk Besluit, met als belangrijkste doelstelling het 
centraliseren en verwetenschappelijken van de nationale statistieken. De CCS had 
aanvankelijk zowel een adviserende als een uitvoerende rol. Met de oprichting van het 
CBS bij het Koninklijk Besluit van 9 januari 1899 werd de laatste taak geheel aan het 
CBS overgedragen. Het CCS ressorteerde onder het Ministerie van BiZa en vanaf 
1932 onder EZ, maar had zeker in de periode tot de Tweede Wereldoorlog een vrij 
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onafhankelijke en ten aanzien van het CBS ook leidinggevende positie. Na de oorlog 
werd de onafhankelijkheid van het CCS sterk teruggedrongen, mede omdat de Minis-
ter van Economische Zaken in de onderhandelingen met de Amerikanen over de om-
vang van de Marshallhulp in het landsbelang bepaalde statistische informatie geheim 
moest kunnen houden (Kuijlaars 1999). 

De relatie tussen het CBS en het CPB was in de eerste jaren na de oprichting van 
het CPB in 1945 vrij innig. Feitelijk ontstond het CPB uit een economisch-statistische 
afdeling van het CBS waarvan Tinbergen directeur was (Van den Bogaard 1998: 
133).147 Tinbergen nam bij zijn vertrek een groot deel van het personeel van deze afde-
ling mee. Aanvankelijk was het CPB zelfs gehuisvest in het pand van het CBS. De 
oorspronkelijke bedoeling was dan ook geweest om een nieuwe economisch-
statistische organisatie op te richten waaronder zowel het CBS als het CPB zouden 
vallen. Dit bleek politiek echter niet haalbaar en het CPB ging als zelfstandige organi-
satie functioneren. De gescheiden oprichting van het CPB maakte een taakverdeling 
noodzakelijk. Simpel gezegd werd besloten dat het CBS zich zou bezig houden met 
het verleden, dat wil zeggen: met het statistisch vastleggen en analyseren van dat wat 
al gerealiseerd was. Het CPB zou zich richten op de toekomst, met andere woorden 
met het produceren van economische prognoses148 (Kuijlaars 1999: 372). 

Bij de oprichting van het CPB ontstond tevens de vraag welke gegevens het CBS 
aan het CPB zou verstrekken. Sommige gegevens – bijvoorbeeld gegevens over indi-
viduele personen en bedrijven – mocht het CBS aan niemand verstrekken. Er was ech-
ter ook een categorie gegevens die niet voor publicatie in aanmerking kwamen, maar 
die wel aan het CPB verstrekt konden worden. Bij deze niet-publicabele gegevens ging 
het om gedetailleerde specificaties en gegevens die vanuit statistisch oogpunt niet aan 
bepaalde betrouwbaarheidseisen voldeden (Kuijlaars 1999: 272-273). Het CPB had 
dus zeker in het begin een bevoorrechte positie als het ging om de toegang tot gege-
vens van het CBS. Dat is relevant met het oog op de onderzoeksvraag, omdat het CPB 
gedurende de hele onderzoeksperiode veruit het belangrijkste economische adviesor-
gaan voor de overheid is geweest. 

Na de oorlog was de centralisatie van de statistieken zo ver doorgevoerd dat het 
CBS een monopolist was geworden ten aanzien van de meeste statistieken, met uit-
zondering van de werkgelegenheidstatistieken. Dit verschafte het bureau veel macht, 
maar bracht het ook regelmatig in politiek vaarwater. Dat gebeurde bijvoorbeeld toen 
de werkgevers gebruik gingen maken van de CBS-statistieken gedurende de periode 
van de geleide loonpolitiek. Bepaalde definities en methoden waren namelijk gunstiger 
voor de werkgevers c.q. werknemers dan andere en de objectiviteit van het CBS kwam 
rond 1960 in het geding, vooral door toedoen van dissident CCS-lid en latere minister-
president Joop den Uyl. Dit incident dwong het CBS om haar keuzes voor methoden 
en definities steeds beter toe te lichten, teneinde elke schijn van bemoeienis met het 
beleid te vermijden (Kuijlaars 1999: 366). 

Vanaf de late jaren zestig kreeg het CBS op een andere manier met het politieke 
gewoel te maken. Er ontstond onder de bevolking weerstand tegen het afstaan van ge-
gevens die begrepen kan worden uit een meer algemeen wantrouwen jegens de over-
heid. Daarnaast speelde ook de angst voor computers een rol. Doordat de overheid met 
‘één druk op de knop’ over steeds meer gegevens kon beschikken en deze ook aan el-
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kaar kon koppelen was een totalitaire ‘Big Brother-achtige’ staat steeds beter voorstel-
baar én technisch realiseerbaar. Een deel van de bevolking begon het CBS te zien als 
een verlengstuk van een in potentie totalitaire staat. Deze wantrouwende houding leid-
de er toe dat de volkstelling van 1971 deels mislukte: 6% van de bevolking weigerde 
medewerking.  

De weerstand tegen de volkstelling van 1971 is voor een belangrijk deel terug te 
voeren op het trauma van de Tweede Wereldoorlog en in het bijzonder op de holo-
caust. In geen enkel West-Europees land, met inbegrip van Duitsland, werd zo’n groot 
deel van de Joodse populatie omgebracht als in Nederland (Vuijsje 1997: 107, 117). 
Na de oorlog heerste er onder de Nederlandse bevolking een latent schuldgevoel (De 
Haan 1997). De Nederlanders ervoeren de jodenvernietiging “als inbreuk op de Neder-
landse identiteit, als smet op het blazoen van de Nederlandse natie, waarin de toleran-
tie en het respect voor minderheden altijd voorop stond” (De Haan 1997: 230). Omdat 
de leden van een natie – zoals De Haan onder verwijzing naar Anderson (1995) op-
merkt – heel goed begrijpen wat zij moeten vergeten teneinde de nationale identiteit in 
stand te houden, werd de vernietiging van de Nederlandse joden na de oorlog in eerste 
instantie grotendeels verdrongen. In een later stadium ging de jodenvernietiging juist 
fungeren als hét morele ijkpunt waaraan elke uitspraak over minderheden kon worden 
afgemeten. Veel mensen die zich actief bezighielden met de bestrijding van racisme en 
discriminatie identificeerden zich sterk met het verzet tegen de nazi’s tijdens de Twee-
de Wereldoorlog. Sommigen gingen zo ver dat zij de rode driehoek – het concentratie-
kampsymbool voor politieke gevangenen – droegen als symbool voor de antifascisti-
sche strijd (Hisschemöller et al. 1988: 140-141). De doorwerking van dit nationale 
trauma gold zeker ook met betrekking tot de volkstelling van 1971 en de privacydis-
cussie die daarop volgde. In het vrij omvangrijke en felle protest tegen de volkstelling 
werd door actiegroepen, in de media en op andere fora veelvuldig een parallel getrok-
ken met de jodenvernietiging. De angst werd versterkt door het werk van historicus 
Loe de Jong waardoor in de tweede helft van de jaren zestig voor een breed publiek 
duidelijk was geworden welke cruciale rol de uitstekende Nederlandse bevolkingsad-
ministratie had gespeeld bij de voltrekking van vernietiging van de Nederlandse joden 
(Overkleeft-Verburg 1995: 36-37). De maatschappelijk commotie leidde er uiteinde-
lijk toe dat de voorgenomen volkstelling van 1981 niet doorging. Omdat het CBS in-
tern de Volkstelling van 1971 als technisch mislukt beschouwde – er waren onder an-
dere grote problemen met de gebruikte ponskaarten – legde het zich vrij gemakkelijk 
neer bij het afgelasten en uiteindelijk stopzetten van de volkstellingen.149 

Het grote gewicht dat aan privacy werd toegekend drukte in de decennia die 
volgden een grote stempel op het werk van het CBS. Een belangrijke oorzaak was dat 
tot de komst van de Wet Persoonsregistraties (1988) een wettelijk kader ontbrak. Wel 
was er een staatscommissie in het leven geroepen die zich over het privacyvraagstuk 
moest buigen. Deze zogenaamde Staatscommissie Koopmans bracht in 1976 rapport 
uit. Een van de uitgangspunten was dat er “nooit een beeld van iemand [mag] ontstaan 
als gevolg van een gegevensverzameling waarvan het doel niet door de rechtsorde 
wordt gerespecteerd” (Overkleeft-Verburg 1995: 48). In de context van de minderhe-
den kwam dit er op neer dat alleen dan gegevens verzameld mochten worden als hun 
belangen daarmee gediend zouden zijn.150 In de praktijk kwam het er op neer dat het 
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verzamelen van statistieken betreffende minderheden echter bijna onmogelijk was ge-
worden: 

“Zaken als de problematiek rondom het minderhedenbeleid, de illegalen en incest 
werden in de jaren tachtig en negentig zulke hete hangijzers in de politiek, dat het 
statistische meten en weergeven hiervan schier onmogelijk was geworden. De 
vrees voor koppeling en registratie, waaruit sancties voor het individu konden 
voortvloeien, speelde hierbij eveneens een belangrijke rol” (Kuijlaars 1999: 452). 

Ook binnen het CBS speelde deze angst. Voor een deel lag dat aan het management. 
Professor Begeer – die van 1977 tot 1991 directeur van het CBS was – was de mening 
toegedaan dat men bepaalde gevoelige gegevens over specifieke bevolkingsgroepen – 
zoals de minderheden – niet mocht verzamelen of publiceren.151 Dit is te begrijpen 
vanuit het breed gedragen taboe dat bestond ten aanzien van bepaalde issues zoals 
criminaliteit van minderheden en uitkeringsfraude. Men vreesde misbruik van derge-
lijke gegevens die zou kunnen leiden tot stigmatisering van de betrokken bevolkings-
groepen. 

Bij het CBS bestond verder de vrees dat gegevens tot een enkel individu (of be-
drijf) herleid zouden kunnen worden. Begeer introduceerde daarom het begrip ‘admi-
nistratieve vrijwaring’, dat inhield dat aan de gegevens die aan het CBS werden ver-
strekt geen enkele directe consequentie jegens de informatieverschaffer kon worden 
verbonden (Kuijlaars 1999: 452). Omdat het met (geavanceerde) technieken mogelijk 
is om vanuit geaggregeerde data individuele gegevens te herleiden werden gegevens 
op een steeds hoger niveau van aggregatie gepubliceerd.152 Toen in de jaren negentig 
de statistische categorie ‘allochtoon’ in gebruik werd genomen153 was er daarom aan-
vankelijk interne discussie over de vraag of er onderscheid gemaakt mocht worden 
tussen ‘westerse’ en ‘niet-westerse’ allochtonen.154 

Door het taboe op (etnische) registratie was tot in de jaren negentig weinig data 
beschikbaar. De beschikbare data was bovendien ook beperkt toegankelijk. In principe 
konden onderzoekers – onder geheimhouding – toegang krijgen tot de gegevens, maar 
er waren twee belemmeringen: de data moest in het CBS-gebouw zelf bekeken worden 
en er moest flink voor betaald worden.155 Dat laatste hield verband met een strategie 
waarbij het door bezuinigingen getroffen CBS de kosten voor niet-gepubliceerde data 
in rekening bracht aan de gebruiker.156 

Begin jaren negentig veranderde een aantal zaken. Allereerst werd de Wet Per-
soonsregistraties uit 1988 aangevuld met het zogenaamde Besluit Gevoelige Gegevens 
(1993). Hierin werd duidelijk gemaakt onder welke omstandigheden en voorwaarden 
men ontheven was van het in de wet vastgelegde verbod op registratie naar ras.157 
Vanaf 1994 kreeg het CBS toegang tot het GBA (Gemeentelijke Basisadministratie 
Persoonsgegevens, voorheen het Bevolkingsregister). Aanvankelijk bestonden er poli-
tieke weerstanden tegen het gebruik van deze geregistreerde gegevens – ze zouden 
binnen één jaar vernietigd moeten worden – maar dit bleek een achterhoedegevecht. 
Binnen enkele jaren waren de gegevens van het GBA gekoppeld aan die van enkele 
andere instanties zoals die van de sociale zekerheid, de Belastingdienst en politie en 
Justitie.  

In 1996 werd het CBS wettelijk ingesteld met de Wet op het CBS en het CCS. In 
de instellingswet werd vastgelegd dat de door het CBS ontvangen gegevens uitsluitend 
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gebruikt zouden worden voor statistisch onderzoek. Daarmee was de eerder genoemde 
‘administratieve vrijwaring’ wettelijk verankerd. Hiermee kon het CBS onbeperkt toe-
gang worden verleend tot administraties zonder dat dit consequenties zou hebben voor 
betrokken individuen of bedrijven (Kuijlaars 1999: 452-253). Medio jaren negentig 
vormde het privacyaspect nauwelijks nog een belemmering bij het registreren van ge-
gevens met betrekking tot minderheden. 

Rond de eeuwwisseling traden nog een aantal wijzigingen op. In 2000 werd de 
registratie van persoonsgegevens in een nieuw wettelijk kader gegoten (Wet Bescher-
ming Persoonsgegevens 2000). Deze veranderingen lijken echter geen grote invloed te 
hebben gehad. Wel is de toegankelijkheid van data door nieuwe communicatie en in-
formatietechnieken sterk verbeterd. Door de oprichting van CBS-StatLine158 zijn veel 
statistieken nu direct toegankelijk via het internet. Daarnaast kunnen de primaire gege-
vens – onder geheimhouding en via een beveiligde lijn – door onderzoekers online 
geraadpleegd worden.159 

4.10 Databeschikbaarheid 1960-1980 
Zoals gezegd is de mate waarin migratie-economische onderzoek door de beschik-
baarheid van data wordt belemmerd of juist mogelijk wordt gemaakt afhankelijk van 
het type onderzoeksvraag dat men wil beantwoorden. Hierbij moet men echter wel 
voorzichtig zijn, omdat het type onderzoeksvragen dat op zeker moment wordt gesteld 
mede beïnvloed kan zijn door de aard en omvang van de op dat moment beschikbare 
data.  

In de jaren zestig en zeventig lijkt de belangstelling vooral te zijn uitgegaan naar 
de vraag wat gastarbeid betekende voor de Nederlandse economie, in het bijzonder 
voor de arbeidsmarkt en het Nederlandse bedrijfsleven en dan met name de Neder-
landse industrie. Naast allerlei algemene statistische gegevens over economie en de-
mografie, zijn hiervoor cijfers met betrekking tot de gastarbeiders zelf van belang. 
Grosso modo gaat het daarbij om gegevens met betrekking tot hun migratiegedrag, de 
functies die ze vervullen, de bedrijfstakken waarin ze werkzaam zijn, hun beloning, 
het type arbeidscontract en arbeidsvergunning en de mate waarin ze substituut dan wel 
complement zijn voor verschillende categorieën autochtone werknemers.  

Wie het brongebruik van de in deze periode gerealiseerde onderzoeken in ogen-
schouw neemt (zie Hoofdstuk 6, met name CPB 1972; Marshall 1973; Heijke 1979), 
krijgt de indruk dat de benodigde macro-economische gegevens over het algemeen wel 
voor handen waren. De situatie lag anders als het gaat om de beschikbaarheid van mi-
cro-economische data. Rond 1970 was er sprake van een gebrek aan echt goede mi-
crodata met betrekking tot de positie van gastarbeiders in de bedrijven, getuige de roep 
van de Raad van de Arbeidsmarkt (1970) om meer micro-economische gegevens. Ook 
een onderzoek van Nederlandse Stichting voor Statistiek (1971) bracht hierin niet we-
zenlijk verbetering. Zoals we in hoofdstuk 6 zullen zien bemoeilijkte een gebrek aan 
gegevens gedetailleerd onderzoek naar de determinanten van migratie en de effecten 
van arbeidsmigratie op regio’s en bedrijfstakken. Berekeningen waren onmogelijk of 
met (te) grote onzekerheid omgeven. 
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4.11 Databeschikbaarheid 1980-1990 
Vanaf eind jaren zeventig ontstond er bij de overheid een nieuwe behoefte aan gege-
vens over immigranten. Een directe aanleiding vormde de Molukse (terreur)acties, die 
de overheid er toe bracht het beleid ten aanzien van deze bevolkingsgroep te herzien. 
De minister van BiZa, die een coördinerende rol ten aanzien van de Molukse minder-
heid had, zag zich bij de parlementaire behandeling van de nota De Molukse minder-
heid in Nederland geconfronteerd met een tegenstrijdige eis: “Enerzijds is vanuit de 
Kamer aangedrongen op veel en gedetailleerd onderzoek terwijl aan de andere kant de 
privacy, ook in de overheidsregistratie gewaarborgd moet zijn. In de overheidsadmini-
stratie zal geen registratie van ras of etnische herkomst kunnen en mogen plaatsvin-
den” (Min. BiZa 1980). De feitelijke kennis over Molukkers bleek onvoldoende om 
het beleid op te baseren160 – een probleem dat zich ten aanzien van alle immigranten-
groepen voordeed.161 De minister van BiZa richtte zich tot de minister van CRM met 
het verzoek of de onder CRM ressorterende ACOM zich zou willen buigen over de 
vraag hoe meer gegevens beschikbaar gesteld konden worden ten behoeve van het 
minderhedenonderzoek zonder de privacy van de betrokkenen te schenden.  

De ACOM (1980) beantwoordde deze vraag in het advies Minderhedenonder-
zoek en Privacy. De commissie onderschreef de onwenselijkheid etniciteit of ras te 
gebruiken als onderscheidend criterium. In plaats daarvan kon echter volstaan worden 
met gegevens betreffende ‘nationaliteit’, ‘geboorteplaats’ en ‘geboorteplaats van de 
ouders’. De commissie bevestigde dat “gegevens met betrekking tot etnische minder-
heden in Nederland … in zeer beperkte mate voorhanden” waren. De gegevens waar-
over men wel kon beschikken waren in het algemeen “te globaal en onsamenhangend” 
om een goed beeld te verschaffen van de maatschappelijk positie van etnische minder-
heden (ACOM 1980: 16). In feite zag de commissie twee belangrijke gegevensbron-
nen die konden helpen een dergelijk beeld wel te verschaffen: de gemeentelijke bevol-
kingsregisters en de voor 1981 voorgenomen volksstelling, die overigens vanwege de 
gevoeligheden rond privacy nooit is gehouden. Aanvullende gegevens konden verkre-
gen worden van politie, justitie en gemeentelijk diensten als de GAB’s en GGD’s en 
de Gemeentelijke Sociale Diensten en verder van woningbouwverenigingen, bedrij-
ven, welzijnstichtingen en dergelijke. Met die gegevens kon inzicht worden verkregen 
in “bijvoorbeeld onderwijsparticipatie, werkgelegenheid, gebruik van sociale en medi-
sche voorzieningen, criminaliteit en de huisvestingsituatie onder etnische minderhe-
den” (ACOM 1980: 18). Merk op dat de commissie er niet voor terugschrok voor te 
stellen om dergelijke gevoelige gegevens te verzamelen.  

Met dergelijke gegevens moest wel uiterst voorzichtig worden omgegaan. Dat 
gold voor alle burgers, betoogde de commissie, maar “voor leden van etnische min-
derheden wel heel in het bijzonder, mede gezien het misbruik dat in de jaren 1940-’45 
is gemaakt van de gegevens van sommige burgers, onder meer van joden en zigeu-
ners” (ACOM 1980: 20).162 Daarbij was essentieel te voorkomen dat gegevens in de 
verkeerde handen zouden vallen:  

“De constatering dat iemand een bepaalde hoedanigheid bezit, bijvoorbeeld die 
van ‘Surinamer’, ‘Turk’, ‘Molukker’, enz., is op zichzelf neutraal, tenzij iemand 
hieraan de conclusie verbindt dat de betreffende persoon om die reden negatief 
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bejegend zou moeten worden. Het is dus vooral van belang te voorkomen dat per-
sonen of instellingen met zulk een gezindheid de beschikking krijgen over die ge-
gevens” (ACOM 1980: 20). 

Al met al achtte de commissie het belang van het doen van onderzoek echter zo groot 
dat ze vonden dat persoonlijke gegevens toch gebruikt mochten worden, mits er vol-
doende waarborgen tegen misbruik waren en de belangen van de samenleving als ge-
heel en de betrokken minderheidsgroepen zorgvuldig waren afgewogen tegen het be-
lang van die groepen bij de bescherming van hun privacy. Het alternatief was afzien 
van het verzamelen en gebruiken van dergelijke gegevens en het daarop te baseren 
onderzoek. De ACOM vreesde echter dat de problemen van de minderheidsgroepen 
dan langs statistische weg opgelost zouden worden, dat wil zeggen, dat ze statistisch 
onzichtbaar zouden worden zonder dat er daadwerkelijk naar oplossingen gezocht 
werd.  

Vanwege het in de jaren tachtig ingezette minderhedenbeleid bleef de kwestie 
van privacy en gegevensverzameling met betrekking tot etniciteit actueel. De twee 
centrale beleidsdoelen van het minderhedenbeleid waren dat minderheden een gelijke 
toegang tot, en evenredige deelname aan, de kerninstituties van de samenleving zou-
den krijgen. De kernbegrippen van het minderhedenbeleid waren Toegankelijkheid en 
Evenredigheid (zie §5.5.5). Om de voortgang van het beleid te evalueren moest de so-
ciaal-economische positie van minderheden in kaart worden gebracht. De terughou-
dendheid met betrekking tot registratie en verzameling van persoonlijke en etnische 
gegevens bemoeilijkte de monitoring. Onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van 
minderheden (Muus 1984; vergelijk Rijkschroeff et al. 2004: 70) en naar de Toeganke-
lijkheid en Evenredigheid (Van Praag 1984) werd bemoeilijkt door onvoldoende of 
onbetrouwbare gegevens. In de periode tot 1987 was er zelfs over elementaire zaken 
als de werkloosheid en het gebruik van sociale zekerheid onder immigranten nauwe-
lijks data beschikbaar.163 Feitelijk waren er maar twee surveys groot genoeg om er sta-
tistisch significant gegevens aan te kunnen ontrekken met betrekking tot de grootste 
minderheidsgroepen, namelijk de arbeidskrachttelling (AKT) en het Woningbehoefte 
onderzoek (WBO) die om het jaar werden gehouden (Penninx 1988b: 220). Deze sur-
veys kampten echter met een forse non-respons en onzekerheid over de juistheid van 
de antwoorden in verband met taalproblemen. In het AKT kon men verder Surinamers 
en Antilianen niet onderscheiden omdat land van geboorte niet in vragenlijst was op-
genomen. De onzekerheden aangaande de kwaliteit van de gegevens maakte het CBS 
zeer terughoudend met het publiceren van gegevens over niet-Nederlanders uit de 
AKT. Daarnaast waren de aantallen per nationaliteit vaak simpelweg te klein waardoor 
het CBS in publicaties vaak alleen gegevens presenteerde over de grootste groepen, 
zoals de Turken en Marokkanen (Penninx 1988b: 230). Van meet af stond het privacy-
aspect en de terughoudendheid met betrekking tot registratie op gespannen voet met de 
algemeen gevoelde noodzaak om het minderhedenbeleid adequaat te monitoren 
(vergelijk Van Praag 1984: 47-53). 

Met name ‘gevoelige’ informatie ten aanzien van zaken als criminaliteit en het 
gebruik van sociale voorzieningen onder minderheden was nauwelijks voorhanden. 
Dat bleek bijvoorbeeld toen de interdepartementale werkgroep ‘positie van niet-
Nederlanders in de sociale zekerheid’ (zie ook Box 7.1) het CBS verzocht om “cijfer-
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matige informatie te verschaffen over het budgettaire beslag door niet-Nederlanders 
van regelingen op het terrein van de sociale zekerheid” (Min. Fin. 1988: 3). “Aanvan-
kelijk heerste bij het CBS de indruk dat vrij gedetailleerde uitkomsten beschikbaar 
konden worden gesteld op basis van beschikbare gegevensbestanden” (Min. Fin. 1988: 
Bijlage 10). Het belangrijkste gegevensbestand was het zogenaamde minderhedenbe-
stand uit het Woningbehoefte onderzoek (WBO) uit 1986. De gegevens uit dit bestand 
hadden “meestentijds zeer hoge onnauwkeurigheidsmarges”, veroorzaakt door non-
respons en het niet beantwoorden van vragen betreffende onder meer inkomen en uit-
keringen. Het CBS achtte het daarom niet verantwoord de gegevens te publiceren 
(Min. Fin. 1988: Bijlage 10). Niettemin raamde de heroverwegingsgroep het beslag 
van minderheden op de sociale voorzieningen164 voor 1992 voorzichtig op 4,7 miljard 
gulden (ca. €2,1 miljard) (Min. Fin. 1988: 28, Bijlage 11). Bij gebrek aan alternatieven 
werd het WBO toch gebruikt als basis voor bijvoorbeeld onderzoek naar inkomen en 
werkloosheid onder minderheden (Van Praag 1989). 

4.12 Databeschikbaarheid 1990-2005 
Eind jaren tachtig verbeterde de beschikbaarheid van gegevens enigszins. Vanaf 1986 
was het Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek (ISEO) belast met het de 
monitoring van immigranten ten behoeve van de beleidsdoelen Evenredigheid en Toe-
gankelijkheid. Dat deed het ISEO door middel van een grootschalig survey-onderzoek, 
de zogenaamde survey Sociale Positie en Voorzieningengebruik Allochtonen (SPVA) 
die vanaf 1988 elke drie à vier jaar verscheen (Rijkschroeff et al. 2004: 71). De SPVA-
survey gaf onder andere inzicht in de ontwikkeling de arbeidsmarktpositie en van het 
gebruik van sociale voorzieningen door immigranten (Rijkschroeff et al. 2004: 91-97; 
Martens 1995). We zullen in hoofdstuk 8 zien dat deze gegevens gebruikt werden voor 
arbeidseconomisch onderzoek, onder meer naar discriminatie.  

Survey-onderzoek als het WBO en het SPVA heeft echter zijn beperkingen. De 
non-respons vormde een groot problemen, met name onder de eerste generatie vanwe-
ge het taalprobleem. Verder kon men vanwege de geringe omvang van de steekproef-
fracties voor kleinere (etnische) subgroepen over tal van onderwerpen veelal geen sta-
tistische betrouwbare uitspraken doen. Bovendien bestond er geen duidelijke definitie: 
verschillende criteria als geboorteland en nationaliteit werden naast elkaar gebruikt. 
Doordat de tweede generatie veelal in Nederland is geboren en veel immigranten een 
dubbele nationaliteit hebben leidde dit tot een onoverzichtelijke situatie.165 

In het WRR rapport Allochtonenbeleid van 1989 wordt het gebrek aan gegevens 
geproblematiseerd (zie ook §5.6.3). Doordat er niet naar etnische afkomst geregi-
streerd mocht worden, dreigden de doelgroepen van het minderhedenbeleid statistische 
onvindbaar te worden, aldus de Raad. Er bestond een reële kans dat hun problemen 
statistisch ‘oplosten’ zonder dat er daadwerkelijk wat aangedaan werd; precies datgene 
waar de ACOM in 1980 reeds voor gewaarschuwd had. De WRR pleitte daarom voor 
het opzetten van een registratiesysteem voor allochtonen omdat het bevolkingsregister 
alleen tekort schoot (WRR 1989: 24-25).166 Ook werd het herinvoeren van de volkstel-
ling overwogen. Indien dat op “prohibitieve praktische en principiële bezwaren” zou 
stuiten, moest worden gepoogd om met geavanceerde statistische technieken in de 
leemten te voorzien. Daarbij was “ook registratie van het voorzieningengebruik door 
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minderheden … een voorwaarde voor een effectief en controleerbaar beleid” (WRR 
1989: 25). Vanwege de te verwachten ‘gevoeligheden’ diende bij het registreren van 
het voorzieningengebruik wel zoveel mogelijk zelfidentificatie gehanteerd te worden. 
Zonder registratie kon de voortgang van het minderhedenbeleid volgens de WRR niet 
goed gemeten worden. 

In haar reactie op dit WRR-rapport beaamt het kabinet dat goed beleid zonder re-
gistratie van de doelgroepen niet mogelijk is. Het kabinet spreekt daarbij uit eigen er-
varing, want het was: “bij de voorbereiding van deze voorlopige reactie wederom op 
dit probleem gestoten” (Kabinetsstandpunt 1990: 8). Maar tegelijkertijd wekt het kabi-
net niet de indruk direct te willen aansturen op een centraal geregelde registratie of een 
drastisch andere aanpak:  

“Deze aanbevelingen sluiten aan bij de doelstellingen van de rapportage Toegan-
kelijkheid en Evenredigheid en het door het kabinet ingenomen standpunt over 
Onderzoek, Beleid en Privacy. Alle betrokken bewindslieden zullen, waar dit voor 
het beleid relevant is, een zodanige rapportage of registratie opzetten dat een goed 
inzicht ontstaat in de ontwikkeling van de situatie van de doelgroepen van het 
minderhedenbeleid” (Kabinetsstandpunt 1990: 8) 

De gebrekkige databeschikbaarheid blijft het beleid parten spelen. Zo meent het Minis-
terie van SZ&W in haar nota Werk en Minderheden dat het noodzakelijk is om de re-
gistratie van uitkeringsgerechtigden te verbeteren. Het probleem is namelijk dat er 
geen registratieverplichting is voor de uitvoeringsorganen van de sociale zekerheid. 
Daarom is er geen inzicht in de omvang en samenstelling van de doelgroepen van het 
uitstroombeleid (Min. SZ&W 1993: 19).  

Vanaf medio jaren negentig verbeterde de situatie echter aanmerkelijk. Het Be-
sluit Gevoelige Gegevens (1993) had duidelijkheid verschaft over wat wel en niet kon. 
De koppeling van de CBS-bestanden aan het GBA en bestanden van andere instanties 
opende een wereld van nieuwe mogelijkheden. Een voorbeeld vormt de combinatie 
van het GBA met de bij het CBS beschikbare data uit het Centraal Register Vreemde-
lingen (CRV, afkomstig van het Ministerie van Justitie). Deze combinatie maakt bij-
voorbeeld gedetailleerd onderzoek mogelijk naar (re)migratiepatronen, immigranten 
gedifferentieerd naar migratiemotief, land van herkomst en dergelijke (Bijwaard 
2005). Wat betreft het tot dan toe politiek zeer gevoelige punt van de relatie tussen 
etniciteit en criminaliteit zien we een vergelijkbare omslag.167 Er komen meer data 
beschikbaar en in 1997 verschijnt de zogenaamde CRIEM-nota. In 1998 verschenen 
ook twee dissertaties waarin niet zozeer de sociaal-economische achterstand, maar de 
opvoeding en etnische achtergrond van delinquente Curaçaose (Van San 1998) respec-
tievelijk Marokkaanse (Van Gemert 1998) jongens werd geproblematiseerd. 

Rond de eeuwwisseling treedt een verdere verbetering op van de kwaliteit en 
toegankelijkheid van data met betrekking tot immigratie en integratie, maar ook over 
andere politiek gevoelige onderwerpen zoals uitkeringfraude en de relatie tussen cri-
minaliteit en etniciteit. Het CBS stelt sinds die tijd via haar website CBS-StatLine168 
gedetailleerde informatie over internationale migratie beschikbaar. De gebruiker kan 
zelf tabellen samenstellen met betrekking tot een groot aantal onderwerpen en deze 
naar eigen inzicht uitsplitsen.169 Deze statistieken gaan niet ver terug in de tijd – veelal 
slechts tot 1999 – wat een beperking is bij onderzoek naar lange termijn ontwikkelin-
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gen. Ook blijven er nog opvallende hiaten bestaan.170 Tenslotte maken ontwikkelingen 
in de ICT-sector het mogelijk om (micro)data via streng beveiligde lijnen direct online 
te benaderen zonder zelf fysiek op het CBS aanwezig te moeten zijn. 

4.13 Resumé
In deze paragraaf geven we een resumé van de bevindingen tot nu toe. Dit resumé 
moet dienen als een compacte kwalitatieve operationalisering van de vier besproken 
variabelen. Op die manier kan er eenvoudig in de rest van het proefschrift naar verwe-
zen worden. We doen dit voor elke sectie afzonderlijk.  

4.13.1 Economische Toestand & Economisch Beleid 
Voor de variabelen economische toestand en economisch beleid onderscheiden we 
vier periodes. De periode 1945–1960 kenmerkt zich door de planmatige aanpak van de 
economie. Wat mentaliteit betreft past dit in de geest van de wederopbouw. Achterlig-
gende overtuiging is de maakbaarheid en stuurbaarheid van maatschappij en econo-
mie. Hierin past het gevoerde conjunctuur- en industrialisatiebeleid. Het institutionele 
kader is dat van de overlegeconomie. Drie instituten spelen een centrale rol: het CPB 
die een vinger aan de pols van de economie houdt en de macro-economische planning 
doet, het CBS die de relevante gegevens levert en de SER waarbinnen het voorgeno-
men economisch beleid wordt uitonderhandeld. Centrale beleidsdoelen waren volledi-
ge werkgelegenheid, prijsstabiliteit en evenwicht op de betalingsbalans en verder eco-
nomische groei en een evenwichtige inkomensverdeling. In de praktijk streefde de 
overheid deze doelen na door industrialisatie en exportbevordering. Een centraal be-
leidsmiddel was loonmatiging. Achterliggende overtuiging was dat lage lonen de be-
drijfswinsten zouden opstuwen en daarmee de investeringen hetgeen zou leiden tot 
groei van de economie en de werkgelegenheid. Loonbeleid was ook onderdeel van het 
conjunctuurbeleid. Er is in deze periode sprake van een zeer krachtig herstel van de 
economie en een enorme werkgelegenheidsgroei. 

In de periode 1960-1970 zet de economische groei zich door. Er is sprake van 
grote krapte op de arbeidsmarkt, mede omdat de geleide loonpolitiek resulteerde in een 
kunstmatig laag loonpeil. Het beleid neigt in deze periode meer naar een liberale 
koers; de bereidheid om daadwerkelijk te sturen in de economie middels een conjunc-
tuurbeleid neemt af en de geleide loonpolitiek en de industrialisatiepolitiek worden 
losgelaten. De vijf genoemde beleidsdoelen blijven echter intact. De overtuiging dat 
loonmatiging de motor van de economie is blijft aanvankelijk eveneens overeind en de 
overheid staat mede daarom gastarbeid toe. Gastarbeid wordt als ‘groeibevorderend’ 
gezien. De overlegeconomie en de geleide loonpolitiek komen door de arbeidsmarkt-
krapte en toegenomen vakbondsmacht geleidelijk onder druk te staan.  

In de jaren 1970-1980 begint de internationale economische groei te haperen, 
onder meer door het instorten van het Bretton Woods systeem van vaste wisselkoersen 
en de eerste oliecrisis van 1973. Deze externe schokken versnellen in Nederland een 
ontwikkeling richting een meer kapitaal- en kennisintensieve productie en de werk-
loosheid begint op te lopen. In Nederland valt de oliecrisis samen met de komst van 
het kabinet Den Uyl dat een aantal fundamentele beleidswijzigingen doorvoert. Ken-
merkend is een sterk maakbaarheidgeloof. De regering reageerde op de internationale 
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economische malaise met een sterk expansief Keynesiaans beleid, daartoe in staat ge-
steld door stijgende aardgasbaten. Onder druk van allerlei sociale bewegingen wordt 
economische groei niet langer boven, maar naast ander doelen gesteld als milieube-
houd en (inter)nationale solidariteit. Herverdelende rechtvaardigheid krijgt toppriori-
teit. Het beslag op de collectieve middelen van de verzorgingsstaat neemt sterk toe. De 
loonmatigingsdoctrine wordt verlaten. De overlegeconomie komt door de verregaande 
polarisatie tussen werkgevers en werknemers nog verder onder druk te staan. Daad-
werkelijk volledige werkgelegenheid krijgt gaandeweg minder prioriteit vooral omdat 
het door technische vooruitgang steeds minder haalbaar wordt geacht. Herverdelen van 
arbeid wordt als alternatief gezien. Wel worden industrieën met het oog op werkgele-
genheidsbehoud kunstmatig in leven gehouden. 

Vanaf 1980 zien we een beweging in tegengestelde richting. Begin jaren tachtig 
ondergaat Nederland een zware economische crisis, die mede het gevolg is van het 
eerder gevoerde expansieve beleid en het grote beroep op de inmiddels uitgedijde ver-
zorgingsstaat. De (jeugd)werkloosheid en het begrotingstekort lopen sterk op en de 
reële lonen dalen. Onder het nieuw aangetreden kabinet Lubbers I worden vanaf 1982 
een aantal fundamentele beleidswijzigingen doorgevoerd. De overlegeconomie en de 
loonmatiging worden in ere hersteld en evenals in de jaren vijftig wordt via internatio-
nale loonconcurrentie de export bevorderd. Het economisch beleid wordt conform de 
internationale trend gaandeweg op monetaristische en neoliberale leest geschoeid. Er 
wordt gesneden in de omvang van het overheidsapparaat en in de hoogte van de uitke-
ringen. De op behoud van werkgelegenheid gerichte staatssteun wordt gestaakt. Het 
recept werkt in die zin dat de werkloosheid daalt, maar een aantal problemen blijkt erg 
hardnekkig: de werkloosheid onder minderheden, het grote beroep op de verzorgings-
staat en het daaraan gerelateerde begrotingstekort. 

In de jaren negentig ontwikkeld het beleid zich verder in neoliberale richting, 
ondermeer door de privatisering van (semi)staatsbedrijven en de sociale zekerheid. Er 
wordt ingezet op een meer activerend arbeidsmarktbeleid en meer eigen verantwoorde-
lijkheid van de burger. Mede door lastenverlichting neemt de economische groei ver-
der toe en de werkloosheid navenant af. Rond het nieuwe millennium is er zelfs weer 
sprake van een dusdanige arbeidskrapte dat er een hernieuwde roep om arbeidsmigra-
tie komt. De mogelijkheden voor nationaal monetair beleid waren overigens beperkt 
doordat de gulden de facto een vaste wisselkoers had met de Duitse Mark en later op-
ging in de euro. 

4.13.2 Economiebeoefening in Nederland 
In de periode tot 1970 was de Nederlandse economiebeoefening pragmatisch, be-
leidsgericht en empirisch gefundeerd. Er bestonden sterke (personele) banden tussen 
de academische economen en de instituten van de overlegeconomie zoals de SER en 
het CPB; meedenken over het beleid gold als belangrijk en prestigieus terwijl interna-
tionaal publiceren over het algemeen van ondergeschikt belang was. Dit alles gold in 
mindere mate voor de econometrie waar een meer internationale oriëntatie gangbaar 
werd geacht. Het CPB zelf werkte – zeker in de jaren onder leiding van Nobel laureaat 
Tinbergen – aan de frontier van het wetenschappelijk economisch onderzoek. Het CPB 
genoot ook veel gezag omdat het wetenschappelijk gestuurde economisch beleid erg 
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succesvol was (al was dat laatste voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de inter-
nationale hoogconjunctuur). 

De jaren zeventig kunnen worden gezien als een overgangsperiode. Internatio-
nale ontwikkelingen (de Lucas-kritiek, het falen van het Keynesianisme dat stagflatie 
niet goed kon verklaren) bracht planning op basis van macro-economische modellen in 
diskrediet en de invloed van het CPB taande op dat vlak. Verder lieten de sociale be-
wegingen van die jaren ook de economische discipline niet onberoerd. Onder druk van 
kritiese studenten werden marxistische theorieën in het curriculum opgenomen. De 
marxistische politieke ekonomie bleef echter betrekkelijk marginaal. Ook de econo-
menstrijd die vanaf medio jaren zeventig woedde tussen mainstream en marxistisch 
georiënteerde economen werd in het nadeel van de laatsten beslecht.  

Vanaf medio jaren tachtig begint een proces van internationalisering, in de 
praktijk vooral Amerikanisering. Internationaal publiceren wordt de norm. Er komen 
verschillende op Amerikaanse leest geschoolde onderzoeksinstituten en het aantal 
promoties neemt toe. Het niveau van het Nederlandse onderzoek (gemeten naar inter-
nationale, overwegend Amerikaanse normen) stijgt sterk. De trend van mathematise-
ring en een vermindering van de belangstelling voor empirisch en/of beleidsgericht 
onderzoek zet zich ook in Nederland in, zij het minder sterk dan in Amerika. Zeker 
vanaf de jaren negentig werken deze veranderingen ook door in de institutionele 
praxis van het CPB, dat zich meer op de internationale academische traditie van eco-
nomiebeoefening gaat richten. 

4.13.3 Databeschikbaarheid 
Wat betreft de databeschikbaarheid moet men zich realiseren dat vraagstelling en 
probleemdefinitie van een onderzoek voor een belangrijk deel bepalen welke data no-
dig is, maar dat andersom de beschikbare data ook kan determineren welk type onder-
zoeksvragen en probleemdefinitie door onderzoekers zinvol worden geacht. Hierin 
speelt ook de tijd een belangrijke rol. Of een bepaald (voorgenomen) onderzoek daad-
werkelijk uitgevoerd kán worden hangt vaak af van het feit of de daarvoor benodigde 
data in een eerder stadium al dan niet verzameld zijn. De beslissing om bepaalde data 
wel of niet te verzamelen werkt daarom met een zekere vertraging door op de moge-
lijkheden voor toekomstig onderzoek. Zeker bij onderzoek waarvoor gegevens over 
langere tijd nodig zijn (tijdreeksen) kunnen dergelijke beslissingen lang doorwerken. 

De tweede belangrijke observatie is dat vanaf ongeveer 1970 het registreren, ver-
zamelen en publiceren van statistische gegevens in toenemende mate waren gebonden 
aan normatieve randvoorwaarden. Dit is voor een deel toe te schrijven aan de in-
vloed van de sociale bewegingen van die tijd. Meer in het bijzonder het streven naar 
emancipatie en decentralisatie van politieke macht en daarmee samenhangend een la-
tente angst voor een door technische vooruitgang alwetende totalitaire staat. Daarnaast 
speelde schuldgevoel over de massale vernietiging van de Nederlandse joden en een 
geleidelijke bewustwording dat de Nederlandse bevolkingsstatistieken hierbij zeer be-
hulpzaam waren geweest. Dit zogenaamde privacydebat drukte een enorm stempel op 
de databeschikbaarheid. 

Voor de periode 1960-1980 lijkt de gegevensvoorziening voor macro-
economisch onderzoek redelijk te zijn geweest. Het ontbrak echter aan micro-
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economische gegevens met betrekking tot onderzoek naar bijvoorbeeld de determinan-
ten van migratie en de effecten van arbeidsmigratie op regio’s en bedrijfstakken. 

In de jaren tachtig zien we een heel paradoxale ontwikkeling. Enerzijds had de 
overheid behoefte aan statistische gegevens om het minderhedenbeleid te monitoren, 
anderzijds waren er stringente normatieve restricties met betrekking tot privacy die het 
produceren van deze gegevens frustreerden. Er was daardoor een gebrek aan gegevens 
voor bijvoorbeeld kosten-batenanalyses en onderzoek naar het gebruik van de sociale 
zekerheid en de arbeidsmarktperformance van immigranten. Voor een deel werd dit 
probleem omzeilt door gebruik van andere bronnen, met name het Woning Behoefte 
Onderzoek. Later werd middels survey-onderzoek (zoals het SPVA) getracht in data-
behoefte van de overheid te voorzien.  

In de jaren negentig worden deze normatieve barrières in fasen geslecht. De 
WRR problematiseert het gebrek aan data in het toonaangevende rapport Allochtonen-
beleid (1989). De regering onderkent het probleem en verschaft met het Besluit Ge-
voelige Gegevens (1993) duidelijkheid onder welke omstandigheden er gegevens met 
betrekking tot etniciteit verzameld mogen worden. Door de Wet op het CBS van 1996 
kreeg de zogenaamde ‘administratieve vrijwaring’ een wettelijk fundament, zodat het 
CBS onbeperkt toegang kon worden gegeven tot administraties zonder dat dit negatie-
ve gevolgen zou hebben voor de betrokken bedrijven of individuen. Vanaf medio jaren 
negentig worden bestanden van het CBS gekoppeld aan bestanden van andere instan-
ties. Door technische vooruitgang en veranderende opvattingen over privacy zien we 
met name rond de eeuwwisseling een enorme vooruitgang in de (digitale) beschik-
baarheid van data. Dat geldt in het bijzonder ook met betrekking tot politiek gevoelige 
zaken als criminaliteit en uitkeringsgebruik onder minderheden. 
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5 Immigratie en migratiebeleid 

5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de variabelen immigratie en migratiebeleid geoperationali-
seerd. Daartoe wordt de periode 1945-2005 in verschillende episodes onderverdeeld en 
wordt per episode uiteengezet wat kenmerkend was. Omdat ook andere variabelen 
worden geperiodiseerd is – met het oog op de overzichtelijkheid en de onderlinge ver-
gelijkbaarheid – de periodisering in dit hoofdstuk gestileerd door ze steeds gelijk te 
laten vallen met (halve) decennia. Het migratiebeleid reageert op immigratiestromen 
en beïnvloedt deze stromen ook. Daarom worden beide variabelen per periode gelijk-
tijdig behandeld, zonder overigens het analytisch onderscheid uit het oog te verliezen.  

De opbouw van de paragrafen is steeds als volgt. In de eerste subparagraaf wordt 
aan de hand van statistische gegevens en secundaire literatuur de immigratie in de be-
treffende periode beschreven. Vervolgens wordt in een aantal subparagrafen het mi-
gratiebeleid geanalyseerd op basis van de secundaire literatuur en een inhoudsanalyse 
van een aantal essentiële beleidsdocumenten en de WRR-rapporten Etnische minder-
heden (1979) en Allochtonenbeleid (1989) (zie §2.5.2 & §2.6.3). In de laatste subpara-
graaf wordt de politieke en maatschappelijke context in grote lijnen geduid.  

Figuur 5.1 Omvang allochtone groepen, eerste en tweede generatie, 1972-2004 
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Wat betreft de variabele immigratie dient opgemerkt te worden dat de geanaly-

seerde beleidsstukken, de secundaire literatuur en ook het publieke debat voornamelijk 
over niet-westerse immigranten gaan. Kijken we puur naar de omvang van immigran-
tengemeenschappen171 dan zou dat op het eerste gezicht bevreemding kunnen wekken 
(zie Figuur 5.1). Pas in 2000 streefden de niet-westerse allochtonen de westerse alloch-
tonen in aantal voorbij. Voor een deel kan de grote aandacht voor niet-westerse alloch-
tonen verklaard worden door de snelle groei van deze groep. De groep westerse alloch-
tonen nam toe van circa 1 miljoen in 1972 tot circa 1,4 miljoen in 2005. De gemiddel-
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de toename was een kleine 11 duizend personen per jaar. De groep niet-westerse al-
lochtonen begon veel kleiner, circa 160 duizend personen in 1972, maar groeide ook 
veel sneller, met ongeveer met 45 duizend personen per jaar. In 2005 waren er circa 
1,7 miljoen niet-westerse allochtonen in Nederland. Een tweede verklaring voor de 
grote aandacht voor niet-westerse allochtonen is de gemiddeld slechte sociaal-
economische positie. Het is in dit verband veelbetekenend dat het CBS Indonesiërs en 
Japanners (die het economisch ‘goed doen’) tot de westerse allochtonen rekent en de 
in geografisch opzicht (deels) Europese Turken onder de niet-westerse allochtonen 
schaart.172 Tenslotte spelen ook de culturele afstand, vooroordelen en de angst voor 
Überfremdung mogelijk een rol. Hoe het ook zij, in onze analyse richten we ons even-
eens voornamelijk op de niet-westerse immigranten.  

5.2 De periode 1945-1960: Emigratiebeleid 

5.2.1 Immigratie: Repatrianten en emigranten 
In deze periode beschouwde Nederland zich als een emigratieland en neemt men het 
migratiesaldo als maatstaf, dan is dat ook feitelijk het geval. Er werd een actief emi-
gratiebeleid gevoerd omdat Nederland als overbevolkt werd beschouwd (Lakeman 
1999; Lucassen & Penninx 1994). Lucassen & Penninx merken op dat de termen ‘mi-
grant’ en ‘immigrant’ in deze periode weinig gehanteerd werden, maar de term ‘emi-
grant’ des te meer (1994: 10). De publieke aandacht ging veeleer uit naar emigratie en 
de dreigende overbevolking (Entzinger 1990: 252). De emigratie van in Nederland 
geboren personen was dan ook omvangrijk (zie Figuur 5.2). In de periode 1950-1960 
vertrokken er ruim een half miljoen mensen uit Nederland, ongeveer 5% van de bevol-
king.173 Topjaar was 1952 met 68 duizend emigranten. De meeste van hen vertrokken 
naar de vijf zogenaamde emigratielanden; Nieuw-Zeeland, Canada, Australië, Zuid-
Afrika en de Verenigde Staten. Er was echter ook sprake van een vrij grote remigratie 
uit deze gebieden, waardoor het migratiesaldo over de periode 1950-1960 wat deze 
vijf emigratielanden betreft 300 duizend personen bedroeg. 174 

Ondanks het officiële emigratiebeleid was er ook sprake van een vrij omvangrij-
ke immigratie. De grootste groep immigranten betrof de zogenaamde Repatrianten, 
mensen afkomstig uit Indonesië die niet in de voormalige kolonie konden of wilden 
blijven, maar voor het merendeel het ‘vaderland’ nog nooit gezien hadden. In de peri-
ode 1945-1965 kwamen ongeveer 300.000 Nederlandse staatsburgers en hun nakome-
lingen naar Nederland, waarvan 180.000 Indische Nederlanders (Lucassen & Penninx 
1994: 40).175 Deze immigratie voltrok zich in verschillende fasen die samenhingen met 
het uiterst pijnlijke en langdurige dekolonisatieproces. De grootste groepen kwamen in 
de jaren van de politionele acties en de onafhankelijkheid (210 duizend personen tus-
sen 1945 en 1951), al was er ook forse remigratie, waardoor het migratiesaldo in de 
jaren 1947-1949 zelfs negatief was. Ook in de jaren daarna vertoont de immigratie uit 
voormalig Nederlands-Indië nog forse pieken (zie Figuur 5.3) vanwege de politieke 
situatie in Indonesië (37 duizend personen in 1958) en vanwege de annexatie van 
Nieuw-Guinea (17 duizend personen in 1962) (Cornelis 1990; Van Wissen & De Beer 
2000: 149-150). Een bijzondere groep immigranten werd gevormd door de Molukkers, 
oud KNIL militairen en hun gezinnen waarvoor eveneens geen plaats was in de voor-
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malige kolonie en die daarom in 1951 tijdelijk naar Nederland gebracht werden. Het 
was een relatief kleine groep (totaal 12.500 personen) die echter een forse impact op 
het beleid zou hebben. Ook was er in deze periode een beperkt aantal vluchtelingen, 
zoals de Hongaren (3.300 personen) die na de mislukte opstand van 1956 naar Neder-
land kwamen. Tenslotte bleven er 2350 Poolse militairen na de Tweede Wereldoorlog 
in Nederland achter (Lucassen & Penninx 1994: 45). 

Figuur 5.2 Migratie van in Nederland geboren personen, totale emigratie & immigra-
tie en emigratie naar specifieke emigratielanden, 1950-1970 

5.2.2 Emigratiebeleid en assimilatie van Repatrianten 
De heersende beleidsopvatting in deze periode was dat Nederland een emigratieland 
was en vanwege de dreigende overbevolking hooguit ‘tijdelijke immigratie’ kon toe-
staan. De opvatting van tijdelijkheid was zo sterk dat tot 1956 werd gepoogd om de 
Repatrianten in Indonesië te houden, hoewel het merendeel van hen Nederlands 
staatsburger was (Verwey-Jonker 1973: 22). Ook werd lange tijd getracht hun verblijf 
in Nederland als tijdelijk voor te stellen. Door hun oriëntatie op Nederland en hun 
sterke rechtspositie als Nederlanders konden de Repatrianten voldoende druk op het 
beleid uitoefenen om een actief integratiebeleid af te dwingen. Dit beleid – dat onder 
verantwoordelijkheid kwam van het Ministerie van Maatschappelijk Werk – was ge-
richt op maatschappelijke begeleiding, geestelijke verzorging en huisvesting en werd 
voor die tijd relatief ruim gebudgetteerd (Lucassen & Penninx 1994: 139-140). Om in 
de huisvesting te voorzien werd zelfs 5% van de nieuwe woningwetwoningen voor hen 
gereserveerd, een vergaande maatregel gezien de toenmalige woningnood (Entzinger 
1990: 251; Ellemers 1979: 15). 

Veel auteurs kenmerken het beleid ten aanzien van de repatrianten als ‘assimila-
tionistisch’ (zie bijvoorbeeld Bovenkerk 1979: 120-121). Met de culturele eigenheid 
van de Repatrianten werd hoegenaamd geen rekening gehouden. Het beleid was echter 
wel zeer succesvol en kon vanwege het behalen van de belangrijkste doelstelling – 
voorkomen van minderheidsvorming door volledige integratie – binnen tien jaar be-
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eindigd worden. Vanwege de geweldige economische expansie vonden veel repatrian-
ten makkelijk werk (Ellemers 1979: 15). Ten aanzien van de Molukkers bleef de tijde-
lijkheidgedachte echter het beleid domineren. Ze werden met het oog op hun terugkeer 
in kampen gehuisvest en hen werd aanvankelijk zelfs verboden te werken. De tijde-
lijkheidgedachte werd ook in stand gehouden omdat veel Molukkers de wens koester-
den om terug te keren naar Indonesië om daar een eigen onafhankelijke republiek te 
stichten, de RMS (Entzinger 1990: 250-251). Het beleid kende dus twee sporen: ener-
zijds assimilatie voor de uiteindelijk als permanent beschouwde Repatrianten en an-
derzijds een op segregatie gericht beleid ten aanzien van de ‘tijdelijk verblijvende’ 
Molukkers.  

Figuur 5.3 Migratiesaldi naar nationaliteit, geboorteland en land van herkomst & 
bestemming, 1945-2005  
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5.3 De periode 1960-1970: Wervingsbeleid 

5.3.1 Immigratie: Buitenlandse werknemers 
Als men het migratiesaldo als criterium neemt is Nederland vanaf 1961 geen emigra-
tieland meer, maar de facto een immigratieland (zie ook §1.1). Het migratiesaldo is de 
gehele periode 1961-2005 positief – met uitzondering van het jaar 1967. De jaren 
1960-1970 worden gedomineerd door de arbeidsmigratie uit het Middellandse-
Zeegebied. Daarnaast vluchten er in 1968 een aantal Tsjechoslowaken naar Nederland 
nadat de Sovjetunie de Praagse lente in de kiem gesmoord had. Er bestond in Neder-
land een algemene bereidheid om deze vluchtelingen op te nemen, vergelijkbaar met 
het warme onthaal dat de Hongaarse vluchtelingen in 1956 ten deel was gevallen. De-
ze welwillendheid tegenover vluchtelingen is deels te begrijpen uit “schaamte en 
schuldgevoelens ten opzichte van de joden” (Verwey-Jonker 1973: 18). Tenslotte is er 
ook enige koloniale migratie van zogenaamde Rijksgenoten uit Suriname en de Antil-
len (zie §4.5.2). We beperken ons in de volgende subparagrafen echter tot de immigra-
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tie van buitenlandse arbeiders die vanaf 1960 substantieel begon toe te nemen (zie Fi-
guur 5.4). Bij deze beperking moet wel een kanttekening worden geplaatst, want de 
scheidslijnen zijn niet zo duidelijk te trekken. Op de Antillen werden na 1971 op be-
scheiden schaal vrouwen geworven voor ziekenhuizen en verzorgingstehuizen 
(Cornelis 1990: 18, 21). Immigratie uit Suriname en de Antillen werd vaak opgevat als 
arbeidsmigratie (Wolf 1964; Spit & Van Eekert 1971; Bayer 1965).176 Tenslotte kan 
men ook de immigratie van Spaanse gastarbeiders deels opvatten als een vlucht voor 
het autoritaire Spaanse regime in de jaren zestig en zeventig (Olfers 2004).  

Van een samenhangend integratiebeleid was in deze periode geen sprake. Na het 
(succesvol) beëindigen van het assimilationistisch getinte inpassingbeleid ten aanzien 
van de Repatrianten, had het beleid ten aanzien van de Molukkers, gastarbeiders en 
Rijksgenoten vooral een laissez faire karakter (Verwey-Jonker 1973: 40-42).  

Figuur 5.4 Officiële en onofficiële werving van buitenlandse arbeidskrachten, wer-
vingslanden en overige landen, 1950-1978 

5.3.2 Wervingsbeleid
Vanaf 1960 gaat de overheid over tot het sluiten van wervingscontracten met de lan-
den rond de Middellandse zee. Het jaar 1960 markeert daarom niet alleen de omslag 
van emigratie- naar immigratieland wat migratiesaldo betreft; vanaf dat jaar gaat de 
overheid zich ook actief met de immigratie bemoeien. Reeds medio jaren vijftig was 
men op kleine schaal begonnen met de werving van buitenlandse werknemers voor 
onder andere de Staatsmijnen en de Hoogovens (Lucassen & Penninx 1994: 142). 
Vanaf 1960 zag de overheid zich – mede door de slechte woon- en leefomstandighe-
den van de gastarbeiders – gedwongen om in te grijpen in de ‘wilde werving’ van 
gastarbeiders door bedrijven (Cornelis 1990: 23). Er werden wervingscontracten afge-
sloten met Italië (1960), Spanje (1961), Portugal (1963), Turkije (1964), Griekenland 
(1966), Marokko (1969), Joegoslavië (1970) en Tunesië (1970) (Penninx 1979: 99). 
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Daarnaast werd in 1964 ook de Wet Arbeidsvergunning Vreemdelingen ingesteld. 
Deze wet verving de Wet tot regeling van het verrichten van arbeid door vreemdelin-
gen uit 1934 die als oogmerk had een uiterst restrictief en selectief arbeidsmigratiebe-
leid af te dwingen. Onder de oude wet was het – “uitsluitend na schriftelijke vergun-
ning van de overheid, op straffe van een maand gevangenisstraf of een boete van ten 
hoogste honderd gulden” – alleen toegestaan bepaalde categorieën werknemers te 
werk te stellen, hoofdzakelijk mijnwerkers, dienstmeisjes en werknemers uit de si-
garenindustrie en de scheepsbouw (Koopman 2002: 69). De nieuwe wet verruimde de 
mogelijkheden voor het verkrijgen van een arbeidsvergunning voor buitenlandse 
werknemers aanmerkelijk. 

In de jaren zestig kwam – ondanks de start van de officiële werving – een groot 
deel van de arbeidsmigranten buiten de officiële kanalen om. Dit waren overwegend 
zogenaamde ‘spontanen’, mensen die op eigen initiatief naar Nederland kwamen om 
hier werk te zoeken. Een belangrijk doel van de officiële werving – grip krijgen op de 
instroom van arbeidsmigranten – werd daarom slechts in beperkte mate gerealiseerd. 
Lag in de jaren 1961-1962 het aantal officieel geworven arbeidsmigranten nog op bij-
na 80% van het aantal nieuw afgegeven arbeidsvergunningen, in de jaren daarna daal-
de dat snel, met een dieptepunt van 11% in 1966. Pas vanaf 1969 krijgt de overheid 
weer een beetje grip op de werving. Over de jaren 1969-1973 bedraagt het aantal offi-
cieel geworven arbeidsmigranten gemiddeld 64% van het totaal aantal nieuw afgege-
ven arbeidsvergunningen (eigen berekening uit data Penninx 1979: 93). 

Het wervingsbeleid was gebaseerd op een specifieke verzameling empirische 
aannamen en normatieve uitgangspunten. Allereerst was de onderliggende probleem-
definitie primair economisch van aard. We brengen in herinnering (§4.4 en Box 4.1) 
dat het wervingsbeleid het antwoord was op de arbeidsmarktkrapte van de jaren zestig. 
Het beleid ressorteerde dan ook onder het departement van Sociale Zaken dat het wer-
vingsbeleid vooral zag als instrument van economische politiek en arbeidsmarktbeleid. 
Normatief uitgangspunt was het dienen van het nationaal economisch eigenbelang. De 
‘werkgeverskabinetten’ van de jaren zestig identificeerden dat nationaal eigenbelang 
sterk met het belang van de werkgevers, met name de industrie. Dat had te maken de 
heersende economische doctrine van die tijd: groei van de industrie en de export 
vormden de motor van de economie die aan de praat gehouden moest worden door 
lage lonen (geleide loonpolitiek) en hoge bedrijfswinsten en investeringen. De rege-
ring toonde zich dan ook ontvankelijk voor de lobby van het bedrijfsleven voor een 
ruimhartig wervingsbeleid en koos niet voor het loslaten van de geleide loonpolitiek 
die als één van de belangrijkste oorzaken van de arbeidsmarktkrapte moet worden ge-
zien. Een belangrijke aanname van SZ was dat de gastarbeiders een bufferfunctie ver-
vulden op de arbeidsmarkt; het waren flexibel inzetbare arbeidskrachten die in tijden 
van krapte een neerwaartse druk op de lonen in stand moesten houden (Entzinger 
1990: 255).177 Het wervingsbeleid lag in die zin direct in het verlengde van de geleide 
loonpolitiek.  

Een andere belangrijk economisch motief voor het wervingsbeleid was het zoge-
naamde bottleneckargument. Dit argument werd herhaaldelijk naar voren gebracht 
door de Raad van Nederlandse Werkgeversverbonden en ook overgenomen door de 
regering (zie §5.4.2). De Raad lobbyde voor een soepel toelatingsbeleid om zo ‘tijde-
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lijke knelpunten’ op de arbeidsmarkt op te lossen. Het is niet voor niets, betoogt de 
Raad, dat de werkgevers zich zoveel moeite getroosten om buitenlandse werknemers 
in te schakelen; voor veel plaatsen kan geen Nederlands personeel meer gevonden 
worden. “Onbezet blijven van deze plaatsen zou tot stagnatie of zelfs stilstand van be-
paalde werkzaamheden en derhalve van de produktie leiden” (Raad van Nederlandse 
Werkgeversverbonden 1962: 223). Daardoor dreigde ‘een dalende tendentie’ in de 
‘rentabiliteit van de investeringen’. Doordat de gastarbeiders zogenaamde bottlenecks 
in de productie hielpen oplossen, zou hun bijdrage aan de productie meer dan evenre-
dig zijn (Raad van Nederlandse Werkgeversverbonden 1965: 226-227). Enigszins pa-
radoxaal vormde werkgelegenheidsbehoud zo ook een indirect argument voor het wer-
vingsbeleid. 

Heel fundamenteel was voorts de aanname dat de buitenlandse werknemers 
slechts tijdelijk in Nederland zouden werken en dan weer huiswaarts zouden keren. 
Termen als ‘gastarbeider’ en ‘internationale forens’ (zie Box 6.1) verwijzen daar ook 
naar. Deze tijdelijkheidassumptie hield verband met een ‘taboe’ op immigratie dat 
stamde uit de jaren vijftig. Overbevolking, maar zeker ook het feit dat de regering in 
de jaren vijftig de eigen bevolking juist had aangespoord om te vertrekken (Van 
Amersfoort 1983) waren daar debet aan. Dit taboe duurde voort tot in de jaren zeven-
tig. Een immigratieperspectief ontbrak derhalve volledig (Penninx 1988b: 18) en zelfs 
het woord ‘immigrant’ werd vermeden. Zo heette de studie die Verwey-Jonker (1973) 
in opdracht van CRM uitvoerde Allochtonen in Nederland, omdat de Repatrianten het 
als beledigend zouden ervaren om als immigrant te worden aangemerkt en gebruik van 
dat woord ook niet strookte met de opvatting dat Nederland geen immigratieland was. 
“Nederland had van alles … maar geen immigranten, allochtonen dus” (Van Amers-
foort 1983: 138).  

In de loop van de jaren zestig begon het idee post te vatten dat gastarbeid wel 
eens een structureel verschijnsel zou kunnen zijn; het probleem dat er voor allerhande 
(onaantrekkelijk) werk geen arbeiders gevonden konden worden bleek bijzonder hard-
nekkig te zijn.178 De regering ging er daarom van uit dat de gastarbeiders zouden rou-
leren: daar waar hun arbeid langere tijd nodig zou zijn, zou de individuele arbeider als 
zijn contract was afgelopen na een aantal jaren naar huis gaan en vervangen worden 
door een andere gastarbeider: 

“De basisgedachte die bij dit alles aan het overheidsbeleid ten grondslag lag en 
ook bleef liggen, was dat de buitenlandse werknemers hier tijdelijk zouden blij-
ven. Als hun contract voorbij was, zouden zij in beginsel terugkeren en worden 
vervangen door anderen (het zgn. rotatiebeginsel). Gewapend met hun hier opge-
dane kennis, ervaring en spaargelden zouden zij dan hun eigen land kunnen hel-
pen ontwikkelen, zo luidde de redenering in die dagen” (Entzinger 1990: 252). 

Door het rotatiebeginsel werd de vraag of het verschijnsel gastarbeid tijdelijk dan wel 
structureel zou zijn losgekoppeld van de vraag of de individuele gastarbeider al dan 
niet tijdelijk zou verblijven. 

De tijdelijkheidassumptie en het rotatiebeginsel vonden overigens ook buiten re-
geringskringen steun. Zo stelt de Landelijke Stichting Bijstand Buitenlandse Werkne-
mers (LSBBW) bijvoorbeeld: “Het ligt voor de hand om te veronderstellen, dat de 
meeste groepen buitenlandse werknemers een kort werkverblijf beogen om hun positie 
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thuis te verbeteren” om er aan toe te voegen: “omdat die situatie hun oriëntatiepunt is 
zullen zij geen behoefte hebben aan bijv. taallessen, opleidingen, integratieprogram-
ma’s, lidmaatschap van vakbonden, enz.” (LSBBW 1968). Toch waren er reeds in de 
jaren zestig kritische geluiden te horen op dit vlak. Het Algemeen Dagblad vraagt zich 
in 1965 af of de gastarbeiders daadwerkelijk uit zich zelf terug zullen keren: 

“Wat gaan wij op den duur met die buitenlanders doen? … Staan wij aan de voor-
avond van een intereuropese volksverhuizing … of mogen we erop rekenen dat … 
die duizenden immigranten uit Zuid-Europa ‘vanzelf’ de nu nog veel rijkere wes-
telijke landen zullen verlaten? … Tot dusverre is er met betrekking tot de ‘invoer 
van mensen’ uit Zuid-Europa in ons land nog geen andere beleidslijn geweest dan 
een in hoofdzaak administratieve. Situaties als die thans al in Zwitserland bestaan 
maken het echter duidelijk dat ook hier de noodzaak komt voor een bredere visie 
op deze zaak, voor een vooruitdenken”.179 

Gaandeweg werd duidelijk dat de individuele gastarbeiders inderdaad niet in alle ge-
vallen huiswaarts zouden keren. Reeds in de jaren zestig begonnen de terugkeerstatis-
tieken er op te wijzen dat het rotatiebeginsel in de praktijk niet werkte en dat het me-
rendeel van de buitenlandse werknemers uit wervingslanden als Turkije en Marokko 
zou blijven. Figuur 5.5 laat zien dat met name voor de cohorten na het crisisjaar 1967 
de terugkeer gering was (zie ook het percentage terugkerende gastarbeiders in Figuur 
5.6).  

Figuur 5.5 Gemiddeld percentage in Nederland verblijvende arbeidsmigranten met 
Marokkaanse en Turkse nationaliteit na 2, 4, 6 en 8 verblijfsjaren, vesti-
gingscohorten 1966, 1968, 1970, 1972 

De geringe terugkeerpercentages kunnen mogelijk deels verklaard worden uit het 
spanningveld tussen het rotatiebeginsel enerzijds en de belangen van het bedrijfsleven 
anderzijds. Het bedrijfsleven kampte – naast grote arbeidstekorten – ook met een fors 
verloop van buitenlandse werknemers (Wentholt 1967: 91). Het rotatiebeginsel impli-
ceerde uiteraard een voortdurend verloop van buitenlandse werknemers en botste 

Bron: eigen berekening op basis van (Penninx 1979: 108).
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daarom met het streven van bedrijven om een maximaal rendement te halen uit de aan-
zienlijke investeringen die werving, selectie en training met zich mee brachten. Vanaf 
begin jaren zestig drong de Raad van Nederlandse Werkgeversverbonden daarom aan 
op een soepel toelatingsbeleid voor gastarbeiders én hun familieleden.180  

Figuur 5.6 Arbeidsvergunningen en legaal verblijvende onderdanen, terugkeer als 
percentage van het totaal aantal arbeidsvergunningen, wervingslanden, 
1960-1978

Bron: eigen berekening op basis van (Penninx 1979: 93, 108).
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5.3.3 Context: Versnippering van het migratiebeleid 
Van een samenhangend, op immigratie gericht beleid was in de jaren zestig geen spra-
ke (vergelijk Rijkschroeff et al. 2004: 16; Penninx 1979). Doordat een unificerend 
immigratieperspectief ontbrak was het beleid – voor zover het al gevoerd werd – per 
groep verschillend: vluchtelingen waren ondergebracht bij Buitenlandse Zaken; Mo-
lukkers en Rijksgenoten bij Maatschappelijk Werk (later opgegaan in CRM) en gast-
arbeiders tenslotte bij Sociale Zaken (Lucassen & Penninx 1994: 140-141). Mede 
hierdoor was met name het beleid ten aanzien van buitenlandse werknemers inzet van 
interdepartementale strijd: 

“Nu is het allochtonen-beleid dat bij verscheidene Ministeries berust, soms het 
produkt van moeizaam bereikte overeenstemming. Soms ook, waar een dergelijke 
consensus binnen de overheid nog niet is bereikt of zelfs is nagestreefd, beharti-
gen de verschillende departementen hun eigen, niet noodzakelijk parallel lopende, 
belangen en wordt het beleid bepaald door de partij met het sterkste mandaat. Het 
op het ogenblik gevoerde buitenlandse werknemersbeleid waarin drie Ministeries, 
elk met een eigen visie, participeren, is hiervan een voorbeeld” (Verwey-Jonker 
1973: 21).  

Resultaat was een weinig eenduidig beleid; Sociale Zaken “hield eigenlijk alleen het 
arbeidsmarktaspect in het oog: het zag de migranten als een buffercategorie, die zou 
moeten verdwijnen zodra daaraan geen behoefte meer zou bestaan” (Entzinger 1990: 
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255). CRM daarentegen was “vooral geïnteresseerd in het welzijn van migranten, en 
wilde hun zo veel mogelijk verzorging bieden” (Entzinger 1990: 256). 

5.4 De periode 1970-1980: Van wervingsbeleid naar minderhedenbe-
leid

5.4.1 Immigratie: Gezinshereniging en de onafhankelijkheid van Suriname 
Vanaf de eerste oliecrisis in 1973 begon de Nederlandse economie te haperen en daal-
de ook de behoefte aan arbeidsmigranten. Vanaf 1975 kwam de officiële werving van 
arbeidsmigranten dan ook vrijwel stil te liggen. Het aantal nieuwe arbeidsvergunnin-
gen lag in de jaren 1977 en 1978 echter nog tegen de 10 duizend per jaar. Vanaf eind 
jaren zestig traden twee onderling samenhangende verschijnselen op. De eerste daar-
van is de reeds eerder genoemde dalende tendens in de terugkeer van buitenlandse ar-
beiders (zie Figuur 5.6). Daarnaast kwam rond 1970 de gezinshereniging van gastar-
beiders op gang. Een indicatie voor de mate van gezinshereniging is de eveneens in 
Figuur 5.6 aangegeven dalende verhouding tussen het totaal aantal legaal verblijvende 
onderdanen uit de wervingslanden en het totaal aantal uitstaande arbeidsvergunnin-
gen.181 Deze twee verschijnselen wezen er vanaf begin jaren zeventig steeds sterker op 
dat het roterend gastarbeidsysteem in toenemende mate faalde en dat er in plaats daar-
van gewone immigratie optrad.182 Overigens gold dit niet voor alle wervingslanden in 
even sterke mate, want onder werknemers uit bepaalde Zuid-Europese landen trad een 
behoorlijke remigratie op. 

De tweede belangrijke immigratiebeweging in de jaren zeventig was die van de 
Rijksgenoten, en dan met name de Surinamers. Vanaf 1880 tot 1950 was er sprake van 
een beperkte migratie van Surinamers afkomstig uit de (ambtelijke) elite, vaak met het 
doel om na het afronden van een opleiding in Nederland weer terug te keren naar Suri-
name. Een deel van deze groep bleef in Nederland en kon zich door zijn goede oplei-
ding redelijk makkelijk een positie in Nederland verwerven. Vanaf 1950 nam de im-
migratie van mensen uit de middenklasse toe, waaronder ook een beperkt aantal ar-
beidsimmigranten. Surinamers hadden op basis van het Koninkrijksstatuut (1954) vrije 
toegang tot Nederland. In de jaren zestig nam het migratiesaldo geleidelijk toe van 400 
in 1960 tot 4400 in 1969.183 Vanaf 1970 breidde de immigratie zich verder uit naar 
laaggeschoolde Surinamers met een beperkte oriëntatie op Nederland en nam ook het 
aantal immigranten toe. In 1975 piekte de immigratie uit Suriname op 40 duizend per-
sonen. De reden was dat velen meenden dat dit de laatste kans was om naar Nederland 
te emigreren vóór de onafhankelijkheid van Suriname die in 1975 een feit werd. Tot 
1980 nam Nederland echter – uit een moreel plichtsgevoel – een soepele houding aan 
ten opzichte van Surinaamse immigranten. Met het oog op de visumplicht die in 1980 
van kracht werd, vertoonde de immigratie in 1979-1980 een tweede piek (zie Figuur 
5.3). Vanaf dat moment konden Surinamers alleen op grond van gezinshereniging naar 
Nederland migreren, zij het dat na de decembermoorden van 1982 ook vluchtelingen 
werden toegelaten. De Surinaamse immigratie was vanaf 1980 dan ook voornamelijk 
gezinsherenigende en –vormende immigratie (Cornelis 1990: 18-19). De omvang van 
de migratie van Suriname naar Nederland was – zeker voor Suriname – niet gering: In 
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2000 telde Suriname naar schatting 433 duizend inwoners184 en telde de Surinaamse 
gemeenschap in Nederland (1e en 2e generatie allochtonen) 303 duizend zielen.185 

5.4.2 Nota buitenlandse werknemers
In de jaren zestig beperkte de overheid zich tot ad hoc beleid en het afsluiten van wer-
vingscontracten en volgde daarmee hoofdzakelijk de feitelijke ontwikkelingen. In de 
jaren zeventig ging de overheid echter over tot het ontwikkelen van beleid ten aanzien 
van buitenlandse werknemers. In 1970 verscheen de Nota buitenlandse werknemers 
van minister Roolvink van Sociale Zaken en Volksgezondheid (SZ&V). In 1969 had 
de PSP-fractie in de Tweede Kamer om een regeringsnotitie gevraagd vanwege “ern-
stige bezorgdheid over de feitelijke situatie van buitenlandse werknemers” en “het 
kennelijk ontbreken van een coherent beleid van de zijde van de Regering” 
(Rijkschroeff et al. 2004: 18). De directe aanleiding voor dit verzoek werd gevormd 
door het boek Gastarbeiders-lastarbeiders van Theunis (1968) en de reacties in de 
pers daarop (Schuster 1999: 186). Theunis verklaart in dit boek gastarbeid uit de (in-
ter)nationale economische machtsverhoudingen en bespreekt ondermeer discriminatie 
en uitbuiting van gastarbeiders.  

De probleemdefinitie die in de Nota buitenlandse werknemers enigszins versnip-
perd naar voren wordt gebracht komt op het volgende neer: er is een structurele krapte 
op de arbeidsmarkt die drie oorzaken heeft: (1) de Nederlandse werknemer wil bepaald 
werk niet meer doen en (2) heeft een geringe functionele en geografisch mobiliteit en 
(3) daarnaast is de arbeidsparticipatie te laag, met name van gehuwde vrouwen. Ar-
beidsmigratie is een manier om moeilijk vervulbare vacatures in te vullen en er is bo-
vendien al geruime tijd ervaring mee in binnen- en buitenland. Daarom wordt ar-
beidsmigratie verkozen boven ingrijpen op de drie hier genoemde oorzaken, een punt 
waar we dadelijk op terugkomen. 

Uit de Nota zijn drie beleidsdoelen te destilleren. In de eerste plaats wil men con-
trole houden over de migratie van buitenlandse werknemers, om zo de negatieve ge-
volgen van spontane migratie en niet-officiële werving te voorkomen. Genoemd wor-
den onder andere slechte huisvesting, besmettelijke ziekten, het ontbreken van selectie 
en rondzwervende werkzoekende immigranten zonder middelen van bestaan (Min. 
SZ&V 1970: 4). Verder wil men de positie van en voorzieningen voor de buitenlandse 
werknemers (met name huisvesting) op een aanvaardbaar niveau houden met wettelij-
ke maatregelen en het subsidiëren van particulier initiatief. Het belangrijkste doel is 
echter om bedrijfssluitingen te voorkomen en werkgelegenheid te behouden: “De bui-
tenlandse werknemer vervult een zodanige functie dat zijn vertrek ook in een dalende 
conjunctuur zou leiden tot gedwongen sluiting van een aantal bedrijven of bedrijfsaf-
delingen en mitsdien tot ernstige vermindering van de productie en de werkgelegen-
heid” (Min. SZ&V 1970: 4). Merk op dat de regering evenals de Raad van Nederland-
se Werkgeversverbonden (1962; 1965) het ‘bottleneckargument’ naar voren brengt 
(§5.3.2) al wordt de nadruk meer gelegd op werkgelegenheidsverlies. 

De Nota gaat verder in op de (on)bedoelde gevolgen van het beleid. Een voordeel 
is dat de arbeidsmigranten een winst aan productie opleveren die meer is dan de ge-
middelde arbeidsproductiviteit omdat ze bijdragen aan het wegnemen van bottlenecks 
in de productie. Hun tewerkstelling levert daarom volgens de Nota een daling op van 
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de kosten per eenheid product omdat de volledige productiecapaciteit benut kan wor-
den. Verder wordt voorkomen dat de (internationale) concurrentiepositie van bedrijven 
verslechtert doordat ze door onvoldoende personeel niet aan de vraag kunnen voldoen. 
Ook de internationale positie van Nederland als vestigingsplaats voor hoogwaardige 
industrieën is gediend bij voldoende aanbod op de arbeidsmarkt (Min. SZ&V 1970: 5-
6). Op het laatste argument na zijn dit allemaal voordelen voor de korte termijn. De 
Nota ziet echter ook lange termijn nadelen: 

“Wellicht is het beter voor de toekomstige ontwikkeling de structurele tekorten 
aan werknemers ten opzichte van de vraag enerzijds te bestrijden door het verrich-
ten van meer diepte-investeringen …, anderzijds door concentratie van de activi-
teiten op de meer rendabel, kapitaalintensiever branches. Dit zal een zeker indu-
strieel herstructureringsproces met zich mede brengen, hetgeen ook bepaalde so-
ciale gevolgen impliceert. Zulk een ontwikkeling kan overigens gunstig worden 
geacht voor de economische groei op langere termijn. De vraag kan worden ge-
steld of het werven van buitenlanders de hiervoor als gunstig aangeduide herstruc-
turering van ons produktie-apparaat niet zou kunnen afremmen. In principe moet 
hierop bevestigend worden geantwoord. Echter moet worden bedacht, dat een for-
cering van het tempo van arbeidsbesparende investeringen en industriële herstruc-
turering zeer pijnlijke aanpassingsproblemen zou kunnen geven, daar – zoals 
hiervoor reeds eerder werd opgemerkt – de geografische en functionele mobiliteit 
van de Nederlandse werknemer vrij gering is. Hoewel uiteraard het beleid erop 
gericht is deze mobiliteit te bevorderen, is er niettemin alles voor te zeggen, om in 
het belang van de Nederlandse economie in de periode, waarin nog tekorten aan 
werknemers bestaan, terwijl de lange termijn-effecten zich nog niet zo sterk mani-
festeren, dit tekort door buitenlandse werknemers te laten opvullen” (Min. SZ&V 
1970: 6). 

Er wordt in de Nota dus voor gekozen om de korte termijn voordelen te laten prevale-
ren boven de lange termijn nadelen zoals de vertraging van de economische herstructu-
rering en het (tijdelijk) in stand houden van noodlijdenden sectoren.  

Verder blijkt uit bovenstaand citaat dat de Nota oog heeft voor alternatieven zo-
als de bevordering van de geografische en functionele mobiliteit van de Nederlandse 
werknemer, maar niet zwaar op deze alternatieven inzet. Voor een ander alternatief – 
het verhogen van de arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen – geldt iets dergelijks: 
dit alternatief wordt duidelijk naar voren gebracht, maar men neemt een passieve hou-
ding aan: “De vraag in welke omvang ons land een beroep op [buitenlandse] werkne-
mers zal moeten doen zal uiteraard mede afhankelijk zijn van de mate waarin de ont-
wikkeling in de komende jaren met zich zal brengen, dat de deelneming van gehuwde 
vrouwen aan het arbeidsproces zal toenemen” (Min. SZ&V 1970: 6). Een derde alter-
natief – afzien van de steun aan noodlijdende bedrijven en vertrouwen op economische 
aanpassingsmechanismen als kapitaalintensivering en loonaanpassing – wordt vanwe-
ge de pijnlijke sociale gevolgen afgewezen. De keuze om het beleid niet nadrukkelij-
ker te richten op de alternatieven en het voorkomen van het lange termijn nadeel van 
een tragere economische herstructurering is deels terug te voeren op de veronderstel-
ling dat “deze werknemers in de regel slechts gedurende een bepaalde tijd in ons land 
plegen te blijven, zodat het wervings- en toelatingsbeleid steeds op de actuele situatie 
kan worden afgestemd” (Min. SZ&V 1970: 6). De veronderstelling was dat immigratie 
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tot op grote hoogte stuurbaar was.186 De tijdelijkheidassumptie (§5.3.2) vormde daar-
om wederom een hoeksteen van het beleid:  

“Ten slotte mag niet worden vergeten, dat de demografische situatie in Nederland 
niet zodanig is, dat aanleiding bestaat tot het bevorderen van de immigratie, zoals 
in sommige andere landen wel het geval is. Nederland is beslist geen immigratie-
land. Met alle begrip voor de menselijke aspecten, kan men niet anders dan vast-
stellen, dat ons land behoefte heeft aan arbeidskrachten uit andere landen en niet 
aan nieuwe gezinsvestigingen vanuit het buitenland” (Min. SZ&V 1970: 9). 

Wat betreft de tijdelijkheid hinkt de Nota echter op twee gedachten. Enerzijds 
wordt benadrukt dat Nederland geen immigratieland is en de buitenlandse werknemers 
tijdelijk zullen blijven. Anderzijds wordt ook herhaaldelijk gerefereerd aan het ‘struc-
turele karakter’ van de arbeidsmigratie die blijkt uit het feit “dat er ook in een periode 
van verminderde bedrijvigheid een niet onaanzienlijk reële behoefte aan deze werk-
nemers blijft bestaan” (Min. SZ&V 1970: 5). Nu hoeft – zoals eerder gezegd – het 
structurele karakter van het verschijnsel arbeidsmigratie bij een consequente toepas-
sing van het rotatiebeginsel niet te betekenen dat de individuele gastarbeiders blijven. 
In de Nota wordt daar echter impliciet wel rekening mee gehouden blijkens passages 
over (a) het onderwijs aan de migrantenkinderen, onder andere over de vraag of ze 
onderwijs in eigen taal en cultuur moeten krijgen “met het oog op een mogelijke te-
rugkeer van de ouders”, (b) het bieden van “ontplooiingskansen” aan de buitenlandse 
werknemers en het “scheppen van voorwaarden welke hun aanpassing en inpassing in 
de Nederlandse samenleving bevorderen” en (c) de noodzaak om het “vraagstuk van 
de gezinshereniging” nader te bestuderen (Min. SZ&V 1970: 12-14). Het in principe 
onbedoelde gevolg van de blijvende vestiging van de buitenlandse werknemers wierp 
dus reeds zijn schaduwen vooruit, maar uit de Nota blijkt niet dat men zich grote zor-
gen maakte over het feit dat buitenlandse werknemers ongewild immigranten zouden 
worden. 

We zullen dadelijk de reactie van het parlement op de Nota bekijken, maar voor-
dat we dat doen bekijken we de maatschappelijke reacties, die behoorlijk kritisch wa-
ren zoals blijkt uit de volgende contemporaine samenvatting: 

“‘In hoofdzaak een beschrijving van het tot nu toe gevoerde beleid en de feitelijke 
gang van zaken’ (De Nederlandse Onderneming, 30-1-70) ‘inventarisatie van de 
bestaande toestand, waaruit geen enkele visie spreekt’ (De Vakbeweging 30-1-70) 
‘Beschrijvende Nota zonder visie’ (Elseviers Weekblad 31-1-70) ‘… eenzijdig na-
tionaal-ekonomische stellingname’ (Landelijke Stichting [Bijstand Buitenlandse 
Werknemers, (LSBBW)], 5-2-70) ‘Staaltje van eng nationalisme’ (Hervormd Ne-
derland, 14-3-70)” (Velu 1971: 29). 

Het rapport is visieloos en gaat uit van voldongen feiten – aldus de critici – en het richt 
zich te veel op Nederlands economisch eigenbelang.187 Men heeft totaal geen oog voor 
de menselijke aspecten (LSBBW 1970). “In feite blijft de ekonomische noodzaak prio-
riteit houden en het persoonlijk zich welbevinden van de buitenlandse werknemer 
wordt als ‘restprobleem’ behandeld,” aldus de LSBBW (1970: 37).188 “De begeleiding 
wordt als additionele zaak beschouwd, die dienstbaar is aan de Nederlandse ekonomi-
sche belangen en een eventueel nadelig effekt op de Nederlandse samenleving moet 
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voorkomen” (LSBBW 1970: 37). De LSBBW bepleit een ‘ruimere visie’ uitgaande 
van “de noodzaak tot het creëren van een menselijke samenleving in wijder internatio-
naal verband” (LSBBW 1970: 37). Het beleid zou zich niet mogen “beperken tot de 
ekonomische aspekten, laat staat tot de ekonomische belangen van één land, maar 
dient in een veel breder kader te staan” (LSBBW 1970: 37-38). 

Hoezeer het thema maatschappelijk leeft blijkt ook uit de inspanningen van di-
verse werkgroepen die zich bezighouden met de gastarbeiderproblematiek. De Am-
sterdamse werkgroep DAR komt met een alternatieve Nota (Velu 1971: 32) en schrijft 
een open brief aan de minister van ontwikkelingshulp Udink: “‘Waar blijft uw inbreng 
in dit stuk?’, ‘Dit riekt naar een moderne vorm van slavernij’” (Velu 1971: 29). Ande-
ren verklaren gastarbeid met behulp van het marxistische concept reserve army: gast-
arbeid dient in die visie vooral voor het in stand houden van een “enorm industrieel 
reserveleger, waaruit de westeuropese industrie naar believen kan putten om te voor-
zien in haar behoeften aan goedkope, gemakkelijk hanteerbare, gemakkelijk verplaats-
bare, ongeschoolde arbeidskrachten” (Wormer 1970: 51). De Projectgroep Gastarbei-
ders Katholieke Hogeschool Tilburg (1970: 48) meent dat het wervingsbeleid ertoe 
kan leiden, “dat ons land de ekonomiese achterstand van de ontwikkelingslanden uit-
buit om met behulp van gastarbeiders kunstmatig bedrijfstakken in leven te houden, 
die van groot belang voor de ontwikkelingslanden zelf zijn”. Theunis – de auteur van 
het boek Gastarbeiders-lastarbeiders (1968) dat de indirecte aanleiding had gevormd 
voor de Nota buitenlandse werknemers – vertegenwoordigde de Tilburgse project-
groep op de openbare hoorzitting over de nota. Op zijn aandringen werd er tevens een 
gesloten hoorzitting gehouden waarin de gastarbeiders zelf konden reageren op de nota 
(Schuster 1999: 186). Deze bemoeienissen bleven kennelijk niet zonder resultaat, want 
een deel van bovenstaande kritiek werd geabsorbeerd door de bijzondere commissie 
die door de Tweede Kamer was ingesteld om de Nota te behandelen (Ten Doesschate 
1993: 31): 

 “Intussen is het Voorlopig Verslag verschenen van de Kamercommissie die het 
schriftelijk antwoord gaf op de regeringsnota. Uit dit verslag kan men vaststellen 
dat de aandacht en kennis ten aanzien van de buitenlandse werknemers opmerke-
lijk verdiept is. Door de regeringsnota is de meningsvorming in elk geval goed op 
gang gekomen en de Kamercommissie heeft middels goed georganiseerde hea-
rings daar kennis van genomen, dat verwerkt in haar Voorlopig Verslag en zo de 
zaak voor de openbare behandeling goed voorbereid” (Velu 1971: 35). 

5.4.3 Voorlopig verslag
Uit het Voorlopig Verslag (TK 1970) blijkt dat de PSP, die om de Nota gevraagd had, 
teleurgesteld was omdat er nauwelijks beleid in werd aangekondigd. Veel andere leden 
van de Tweede Kamer vonden dat de Nota buitenlandse werknemers wel de feitelijke 
situatie beschreef, maar dat er niet of nauwelijks sprake was van een toekomstvisie op 
het beleid (TK 1970; Rijkschroeff et al. 2004: 18). De opvatting dat er in Nederland 
slechts plaats was voor tijdelijk verblijvende werknemers en niet voor immigranten 
kon rekenen op brede kritiek. Ook vonden veel kamerleden dat de Nota de problema-
tiek te eenzijdig economisch benaderde en dat “in de Nota eenzijdig de economische 
situatie in Nederland als uitgangspunt werd genomen” (TK 1970: 3-4). Tenslotte 
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meenden veel kamerleden dat de Nota te weinig stil stond bij de ‘internationale ar-
beidsverdeling’ – een begrip dat afkomstig was van Tinbergen en simpel gezegd neer-
komt op een optimale wereldwijde verdeling van kapitaal- en arbeidsintensieve indu-
strieën over industrielanden en lagelonenlanden (zie §6.6). Een planeconomische ge-
bruik van dit idee als ‘ontwikkelingsstrategie’ was eerder al naar voren gebracht door 
Jan Pronk (1968: 116-118), de latere minister van Ontwikkelingssamenwerking in het 
kabinet Den Uyl. 

Naast de Tweede Kamer bogen ook de SER en het CPB zich over de Nota (§6.3 
& 6.4). De minister van Sociale Zaken had eind 1969 de Raad van de Arbeid om ad-
vies gevraagd en deze bracht in 1970 een voorlopig advies uit. Daarin betreurde de 
Raad dat de Nota zo beschrijvend van aard was en verder dat: 

“met betrekking tot de … economische aspecten van de tewerkstelling van buiten-
landse werknemers onvoldoende gegevens ter beschikking hebben gestaan om 
voldoende inzicht te verschaffen in zowel het micro- als macro-economische be-
lang van het tewerkstellen van buitenlandse werknemers. De raad meent er met 
klem op te moeten aandringen op korte termijn een studie te doen aanvangen wel-
ke met behulp van thans reeds ter beschikking staande gegevens het opstellen van 
een macro-economische kosten-batenanalyse mogelijk maakt. Daarnaast oordeelt 
de raad het van belang dat ook in het micro-economische vlak inzicht wordt ver-
kregen omtrent het effect in de individuele ondernemingen” (Raad voor de Ar-
beidsmarkt 1970). 

Blijkens het Voorlopig Verslag was er steun van “zeer vele” kamerleden voor het 
voorgestelde economische onderzoek (TK 1970: 5). “Het uitvoeren van een kos-
ten/baten analyse is naar de mening van verschillende leden des te dringender, omdat 
de Nota erkent dat een ook door de bewindslieden noodzakelijk geachte herstructure-
ring van het produktie-apparaat in wezen wordt afgeremd door het werven van buiten-
landse werknemers” (TK 1970: 7). Het CPB werd ingeschakeld en kwam in 1972 met 
een rapport, dat in hoofdstuk 6 van het proefschrift wordt behandeld. In de rest van 
deze subparagraaf wordt volstaan met een enkele korte vooruitblik.  

5.4.4 Memorie van Antwoord
In de Memorie van Antwoord gaat (inmiddels) het kabinet Den Uyl in op de kritiek die 
zij heeft samengevat in de volgende drie punten: “De Nota buitenlandse werknemers is 
eenzijdig economisch gericht; … gaat uit van een eng nationale benadering … [en] 
houdt geen rekening met aspecten van ontwikkelingshulp” (Min. SZ 1973: 2). Uit de 
Memorie van Antwoord blijkt hoezeer in 1973 het politieke klimaat rond arbeidsmigra-
tie is omgeslagen. Het kabinet ziet zich genoodzaakt zich te verdedigen voor de eco-
nomische visie op arbeidsmigratie die sprak uit de Nota buitenlandse werknemers (“de 
migratiestroom is zoals bekend uit economische noodzaak tot ontwikkeling gekomen”) 
alsook voor het feit dat de regering de problematiek vanuit het nationaal belang bena-
dert:  

“De Nederlandse Regering beschouwt het uiteraard als haar taak te zorgen voor de 
belangen, de welvaart en het welzijn van de bevolking van Nederland, met inbe-
grip van de rechtens hier verblijf houdende vreemdelingen. De overheid streeft 
dan ook naar een zo volledig en evenwichtig mogelijke werkgelegenheid, o.m. 
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door het voeren van arbeidsvoorzieningenbeleid, dat een adequate bezetting van 
arbeidsplaatsen helpt realiseren, waar onvermijdelijk door de werving van buiten-
landse werknemers” (Min. SZ 1973: 3). 

In de Memorie van Antwoord wordt – veel stelliger dan in de Nota – naar voren 
gebracht dat gastarbeid op langere termijn niet in het belang van de betrokken partijen 
is: “wij [zijn] van oordeel dat op langere termijn noch het belang van de landen waar-
uit de vreemde werknemers komen, noch de belangen van die vreemdelingen zelf, 
noch de belangen van de Nederlandse samenleving, met hun komst zijn gediend” 
(Min. SZ 1973: 3). De regering meent daarom dat “met grote kracht moet worden ge-
streefd naar een zodanige situatie waarin aan de komst van laaggeschoolde vreemde 
arbeiders geen behoefte meer bestaat” (Min. SZ 1973: 3), een stelling die een duidelij-
ke koerswijziging markeert. Daartoe ziet de regering in hoofdzaak twee wegen: het 
aantrekkelijker maken van ongeschoolde cq. onaantrekkelijke functies en het opheffen 
van dergelijke functies (Min. SZ 1973: 4-7). Dat laatste wil men onder andere doen 
middels het steunbeleid aan noodlijdende bedrijven en een selectieve investeringsrege-
ling die de mogelijkheid geeft om “in het westen des lands de uitvoering van nieuwe 
projecten tegen te gaan, die in bijzondere mate een beroep zouden moeten doen op 
buitenlandse werknemers” (Min. SZ 1973: 7). Ook ‘overbrenging’ van in Nederland 
niet renderende bedrijfstakken naar ontwikkelingslanden wordt overwogen, zij het dat 
de vrees geuit wordt dat dit zal leiden tot ‘werkloosheid onder Nederlandse arbeids-
krachten’ (Min. SZ 1973: 7).  

Ook gaat de Memorie van Antwoord uitgebreid in op de relatie met ontwikke-
lingshulp, onder meer op de wenselijkheid van een aanpassing in de internationale ar-
beidsdeling, vraagstukken die in het publieke debat speelden189 en zijn weerslag vond 
in verschillende adviezen en rapporten.190 Besloten wordt dat Nederland zal inzetten 
op een liberalisering van de handelspolitiek van rijke landen en een aanpassing van de 
productiestructuur in zowel Nederland als de ontwikkelingslanden, in het bijzonder de 
wervingslanden (Min. SZ 1973: 21-24). Mede op initiatief van minister van Ontwikke-
lingssamenwerking Jan Pronk werd enige tijd later een groot onderzoeksproject opge-
zet om na te gaan in hoeverre het economisch potentieel van teruggekeerde buiten-
landse werknemers benut kan worden in het kader van ontwikkelingshulp (Bovenkerk 
1979: 130). Een aantal van de onderzoekers die betrokken waren bij dit zogenaamde 
REMPLOD-project zouden later overigens worden opgenomen in de ACOM.191 De 
uitkomsten van dit onderzoek pleitten er echter tegen om retourmigratie te benutten in 
het kader van de ontwikkelingshulp, omdat de economische infrastructuur van de her-
komstlanden ontoereikend was om een massale terugkeer te absorberen (Entzinger 
1990: 254).  

In de Memorie van Antwoord gaat de minister van Sociale Zaken tevens meerma-
len in op het CPB rapport (1972). Het CPB had gesteld dat gastarbeid negatieve eco-
nomische gevolgen (o.a. inflatie) zou hebben in de situatie dat bedrijven door de be-
schikbaarheid van buitenlandse werknemers investeringen doen en de gecreëerde ar-
beidsplaatsen door gastarbeiders worden opgevuld. Deze visie wordt door de minister 
overgenomen: 

“De nadelen overtreffen dan wellicht de voordelen, zeker als men bovendien re-
kening houdt met de gevolgen van de overkomst van gezinnen en de gevolgen van 
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overheidsuitgaven voor een goede opvang en begeleiding. Daarnaast is het van 
belang te bedenken, dat voor zover de beschikbaarheid van buitenlandse werkne-
mers ertoe leidt, dat een aantal bedrijven investeert in een richting waarbij door 
Nederlanders niet-gewenste functies worden gecreëerd en waarbij tegelijkertijd de 
vereiste investeringen om de eigen beroepsbevolking in te schakelen achterwege 
blijven, de huidige situatie wordt versterkt, een situatie waarin een grote open-
staande vraag en een groot aantal werklozen naast elkaar voortbestaan, gezien de 
geringe afstemming tussen vraag en aanbod” (Min. SZ 1973: 8). 

Tevens bepleit het CPB in haar rapport het vermijden van steun aan zwakke bedrij-
ven.192 De minister stelt in de Memorie van Antwoord: “De ondergetekenden zijn het 
in principe met deze uitspraak eens; zij achten deze echter niet geheel volledig, aange-
zien bij de vraag of zwakke bedrijfstakken (tijdelijk) steun behoeven, ook het sociale 
element zeker niet verwaarloosd mag worden” (Min. SZ 1973: 8). Dit standpunt illu-
streert eens temeer hoeveel belang SZ destijds aan volledige werkgelegenheid hechte 
en hoezeer men geloofde in de heilzame werking van een interventionistische indu-
striepolitiek (staatssteun) om de sociale pijn te verzachten en hoe weinig men geneigd 
was de zaken over te laten aan een door creatieve destructie voortgedreven econo-
misch herstructureringsproces. 

De tijdelijkheidassumptie bleef in de Memorie van Antwoord overeind: “Voor de 
meerderheid van de buitenlandse werknemers blijft het doel echter terugkeer naar het 
moederland na een verblijf van enige jaren in Nederland” (Min. SZ 1973: 4). Ook 
wordt bevestigd dat “het dichtbevolkte Nederland geen immigratieland is en dat ook 
niet behoort te worden” (Min. SZ 1973: 4). Verwezen wordt naar onderzoek waaruit 
blijkt dat ongeveer een kwart van de buitenlandse werknemers moet worden be-
schouwd als ‘langverblijvers’ en dat de gemiddelde verblijfsduur in 1967/1968 vari-
eerde tussen 2,4 en 5,7 jaar (Min. SZ 1973: 4). Kennelijk vertrouwde de overheid er 
toch niet helemaal op dat de gastarbeiders inderdaad in groten getale zouden vertrek-
ken (vergelijk Rijkschroeff et al. 2004: 20) want ze kondigde tevens een wetsvoorstel 
aan waarin aan elke gastarbeider die na 2 of 3 jaar vrijwillig huiswaarts keerde een 
bonus van f 5000 in het vooruitzicht zou worden gesteld (Min. SZ 1973: 4). 

5.4.5 Eindverslag
Uit het Eindverslag van de Bijzondere Commissie (TK 1974) – dat op 27 juni 1974 
verscheen – blijkt hoezeer het politieke klimaat zich heeft gekeerd tegen het in de jaren 
zestig beoogde gastarbeiderbeleid waarin het rotatiebeginsel en de tijdelijkheidassump-
tie centraal stonden. Vrijwel alle partijen in de Tweede Kamer verzetten zich tegen de 
terugkeerbonus die tot ‘oprotpremie’ (Entzinger 1990: 254; Van Zweeden 1974) wordt 
bestempeld. De voorlopers van het CDA (KVP, ARP en CHU) vinden de vertrekpre-
mie een oneigenlijk middel om de uitstroom te vergroten en gebruiken daarbij zelfs het 
argument dat zo feitelijk ‘een roulatiesysteem wordt ingevoerd’. Een betere illustratie 
van de mate waarin men in hoofd en hart afstand had gedaan van het rotatiebeginsel is 
haast niet denkbaar. De PvdA vond “de gedachte achter de bonus … dat de buitenlan-
ders wel hierheen kunnen komen, maar daarna als het enigszins kan na twee of drie 
jaar weer moeten verdwijnen zeer bezwaarlijk” (TK 1974: 7-8). Ook PPR, CPN en 
SGP hadden morele bezwaren tegen de vertrekpremie. De VVD tenslotte vond de ver-
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trekpremies van weinig respect getuigen en heeft daarnaast ook als bezwaar dat door 
de snellere vervanging van buitenlandse werknemers de directe en indirecte kosten per 
werknemer zouden toenemen. 

Opvallend in het licht van latere politieke verhoudingen is dat de PvdA de in-
stroom wil afremmen (met een heffing), met name omdat de partij vreest dat de kosten 
in geval van gezinshereniging de baten zullen overtreffen, terwijl de VVD in geval van 
gezinshereniging spreekt van een ‘kleiner voordeel’ en nader onderzoek wil naar de 
economische aspecten. De VVD ziet in gastarbeid een blijvend en structureel ver-
schijnsel: “De draagwijdte van maatregelen tot afremming van de komst van buiten-
landse werknemers kan dan ook, slechts beperkt zijn en een eventuele afremming moet 
geleidelijk geschieden” (TK 1974: 10). De VVD ziet meer in een verbetering van het 
ondernemersklimaat, zodat diepte-investeringen weer aantrekkelijk worden en een 
“uitbreiding van het begrip passende arbeid, zodat meer Nederlandse werkzoekenden 
kunnen worden ingeschakeld” (TK 1974: 10). Het plan de terugkeer te stimuleren 
faalde omdat “de ‘rechtse’ partijen opkwamen voor de belangen van werkgevers (die 
niets zagen in steeds weer nieuwe instroom en liever al aanwezige migranten wilden 
behouden) en de ‘linkse’ partijen voor de belangen van de buitenlandse werknemers 
(die het recht moesten hebben om hier te blijven indien gewenst)” (Rijkschroeff et al. 
2004: 21). 

5.4.6 Nota naar aanleiding van het Eindverslag
Als de regering in september 1974 de Nota naar aanleiding van het Eindverslag uit-
brengt, heeft de regering zich neergelegd bij een permanente vestiging van tenminste 
een deel van de buitenlandse werknemers: “De Regering zal aan al die buitenlandse 
werknemers en hun gezinnen, die [hun] aanvankelijk als tijdelijk voorzien verblijf in 
Nederland een permanent karakter willen geven niets in de weg leggen en de nodige 
medewerking verlenen bij het treffen van de hiertoe strekkende voorzieningen” (Min. 
SZ 1974: 14). Voor de overige gastarbeiders acht de regering het van belang dat zij 
“de band met het moederland levend houden en hun aspiraties op hun toekomstige 
mogelijkheden in het land van herkomst gericht houden” (Min. SZ 1974: 14). 

5.4.7 Context: Tijdelijke politisering en het einde van de tijdelijkheidassumptie
In retroperspectief kan men stellen dat het beleid ten aanzien van de buitenlandse 
werknemers in de eerste helft van de jaren zeventig (en ook daarvoor) tamelijk incon-
sistent is geweest. Een belangrijke oorzaak is dat het beleid enerzijds de tijdelijk-
heidassumptie niet wilde loslaten, maar zich anderzijds geconfronteerd zag met een 
alsmaar langer wordende verblijfsduur van veel immigranten waardoor de wenselijk-
heid van een of andere vorm van integratiebeleid zich opdrong. Dit wordt in het CRM-
rapport Allochtonen in Nederland door Verwey-Jonker (1973: 215) treffend onder 
woorden gebracht: 

“Het is aanbevelenswaardig een welzijnsbeleid te voeren dat in de fase van tijde-
lijkheid de grondslag legt voor een duidelijke positie in het geval van permanent 
verblijf. Men heeft hier te maken met potentiële Nederlandse staatsburgers. Bij 
deze integratie-politiek zou echter de mogelijkheid van terugkeer niet moeten 
worden uitgesloten, evenmin als het behoud van eigen aard en eigenwaarde”. 
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Hierin herkent men het beleidsmotto ‘integratie met behoud van eigen identiteit’. Deze 
slogan werd door CRM kort na het verschijnen van de Nota buitenlandse werknemers 
geïntroduceerd, maar de onderliggende begrippen waren zwak gedefinieerd (Penninx 
1979: 148-152). De achterliggende gedachte was dat immigranten aan de ene kant 
moesten integreren, omdat ze ondanks hun tijdelijke verblijf niet gemarginaliseerd 
mochten worden en aan de andere kant – met het oog op de tijdelijkheid van hun ver-
blijf en hun eventuele terugkeer – niet teveel van de cultuur van het thuisland mochten 
vervreemden (Entzinger 1990: 254). Deze strategie werd niet alleen op buitenlandse 
werknemers toegepast, maar bijvoorbeeld ook op Rijksgenoten (Penninx 1979: 164).  

Naast het integratiebeleid – voor zover dat al bestond – was ook het toelatingsbe-
leid tweeslachtig. Aan de ene kant verzette de officiële retoriek zich met het oog op 
terugkeer tegen teveel integratie in – en binding met – de Nederlandse samenleving en 
was het toelatingsbeleid in naam zeer restrictief. Aan de andere kant was het beleid in 
een aantal opzichten helemaal niet zo restrictief (vergelijk Ten Doesschate 1993: 31). 
Zo ondermijnde de overheid met de verlenging van arbeidscontracten zelf de beoogde 
tijdelijkheid van het verblijf. Daarnaast waren de wervingsovereenkomsten relatief 
genereus als het om gezinshereniging ging. Zo mochten gastarbeiders uit de wervings-
landen onder niet al te stringente condities193 reeds na één à twee jaar overgaan tot ge-
zinshereniging en werd kort na het verschijnen van de Nota buitenlandse werknemers 
de wachttijd voor gezinshereniging voor alle vestigingslanden op één jaar gesteld 
(Min. SZ 1973: 15).  

Op vergelijkbare wijze maakte Nederland tijdens de korte economische recessie 
van 1967 minder werk van de remigratie van werkloos geworden gastarbeiders dan 
bijvoorbeeld Duitsland (Penninx 1977: 95). Toen na de eerste oliecrisis de werkloos-
heid onder buitenlandse arbeiders uit wervingslanden snel toenam – van 1,8% in ja-
nuari 1974 tot 7,8% in november 1975 (Penninx 1977: 17) – werd in tegenspraak met 
het officiële beleid niet ingezet op grootschalige remigratie van werkloos geworden 
gastarbeiders. Nederland voerde in tegenstelling tot bijvoorbeeld (alweer) Duitsland 
een ‘weinig stringent uitwijzingsbeleid’ (WRR 1989: 18). In plaats daarvan nam de 
regering, daartoe gedwongen door de Kamer, in de praktijk afstand van de basale aan-
name dat het verblijf van gastarbeiders tijdelijk zou zijn. Dit leidde tot een heel para-
doxale situatie: het officiële beleid wilde zeker tot 1973 uitsluitend van tijdelijke im-
migratie weten (Min. SZ 1973: 4), maar tegelijkertijd maakte Nederland weinig werk 
van het uitzetten van werkloos geworden gastarbeiders en was het in vergelijking met 
de buurlanden relatief ruimhartig met het toelaten van gezinsherenigers en immigran-
ten uit oud-koloniën (Choenni 2000: 132). Een belangrijke verklaring is dat men het 
daadwerkelijk uitzetten van (werkloze) gastarbeiders ook amoreel was gaan vinden, 
waarbij Zwitserland als afschrikwekkend voorbeeld diende.194 

Ten aanzien van de Surinaamse immigranten zien we een even tweeslachtige 
houding. Aan de ene kant liet Nederland in de jaren zeventig een substantieel deel van 
de Surinaamse bevolking toe, maar aan de andere kant bleef de Nederlandse overheid 
tegen beter weten in vasthouden aan de tijdelijkheidgedachte. De regering had dan ook 
de grootste moeite om te erkennen dat het om permanente immigranten ging: 

“Vergeefs toonde Bovenkerk aan tijdens het hoogtepunt van de Terug naar Suri-
name ideologie dat de Nederlandse politici inclusief de toenmalige premier Den 
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Uyl en de hele Nederlandse pers zich bezig hielden met een hersenschim. Van 
enigszins betekenisvolle terugkeer naar Suriname was geen sprake, kon gegeven 
de Surinaamse arbeidsmarkt geen sprake zijn en zou ook na de onafhankelijkheid 
geen sprake zijn. Het lukte niet de Nederlandse droom te verdrijven dat op de een 
of andere wijze de Surinamers weer huiswaarts zouden keren, als maar het juiste 
beleid werd gevoerd” (Van Amersfoort 1983: 148-149).  

Ook anderszins leek de regering geen realistische verwachtingen omtrent de immigra-
tie van Rijksgenoten te hebben. In 1975 werd de onafhankelijkheid aan Suriname me-
de verleend om de migratie uit dat land een halt toe te roepen. De immigratiepiek 
voorafgaande aan de onafhankelijkheid was echter “in het geheel niet voorzien” 
(Rijkschroeff et al. 2004: 17). 

Dit inconsistente en soms weinig realistische beleid moet grotendeels begrepen 
worden uit het naoorlogse taboe op immigratie (zie §5.2.2 & §5.3.2). De overheid 
meende dat Nederland vanwege de bevolkingsdruk geen immigratieland kon en mocht 
zijn. De facto immigratie werd ontkend door het als tijdelijk voor te stellen en het im-
migratievraagstuk werd gedepolitiseerd, onder andere door aanwending van het tech-
nocratisch compromis (Hoppe 1987; Van Amersfoort 1983):  

“Van welbewuste politieke vormgeving aan een minderhedenbeleid is lange tijd 
geen sprake.195 Dit blijkt uit het feit dat het minderheden vraagstuk niet of nauwe-
lijks is terug te vinden in de programma’s van de politieke partijen. Reconstructie 
van het ‘politieke’ debat over het minderhedenvraagstuk betekent in elk geval tot 
de Molukse terroristenacties van 1978 het reconstrueren van departementale reac-
ties op de instroom van migranten en reacties op elkaars reacties” (Hoppe 1987: 
40). 

In de tweede helft van jaren zeventig komen zowel de depolitisering als de tijde-
lijkheidassumptie door een aantal min of meer ingrijpende gebeurtenissen onder druk 
te staan. Het gastarbeiderbeleid leek passé door de eerste oliecrisis en het vrijwel vol-
ledig stopzetten van de officiële werving (al bedroeg het aantal nieuw afgegeven 
werkvergunningen in de tweede helft van de jaren zeventig nog altijd een kleine 10 
duizend per jaar, zie Figuur 5.4). De toenemende gezinshereniging maakte steeds 
zichtbaarder dat veel immigranten niet tijdelijk zouden blijven, maar zich permanent 
wilden vestigen. Door de onafhankelijkheid van Suriname nam de migratie van Suri-
namers zoals gezegd medio jaren zeventig sterk toe. Tenslotte waren er de terreurda-
den van de al dertig jaar ‘tijdelijk’ in Nederland verblijvende Molukkers. Dit alles 
vond plaats tegen een achtergrond van maatschappelijk onrust en felle ideologische 
strijd rondom het in 1975 ingediende wetsontwerp voor de Wet Arbeid Buitenlandse 
Werknemers (1978) die de Wet Arbeidsvergunning Vreemdelingen uit 1964 moest ver-
vangen. Het in de jaren zeventig sterk uitdijende netwerk van minderhedenorganisaties 
en zaakwaarnemers196 mobiliseerde vrij grootschalig verzet tegen de voorgenomen 
wet, die als discriminerend en onrechtvaardig werd gezien. In 1976 werd in Utrecht 
zelfs door ruim 10 duizend gastarbeiders en Nederlanders gedemonstreerd tegen deze 
wet. Op deze demonstratie werd de verantwoordelijk minister als ‘racist’ en ‘fascist’ 
bestempeld. Deze strijd leidde tot een ‘politisering van de arbeidsmigratie’ (Schuster 
1999: 194-196). Al deze gebeurtenissen zorgden voor een politisering197 van immigra-
tie (als tegenhanger van tijdelijk verblijf) en de uiteindelijke erkenning dat de meeste 
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immigranten zich blijvend zouden vestigen. Zo ontstond aan sense of urgency die uit-
eindelijk zou leiden tot de ontwikkeling van een meer eenduidig en coherent beleid, 
het zogenaamde minderhedenbeleid dat het onderwerp vormt van de volgende para-
graaf. 

Zoals in §2.3.4 reeds is verteld, vormden de minderhedenonderzoekers van het 
eerste uur en het Ministerie van CRM de drijvende kracht achter deze omslag in het 
denken. De verandering van het beleid vond dan ook vooral vanuit CRM plaats. Zo 
stelde de Directeur-generaal van CRM reeds in 1978: “Thans verkeren wij in een peri-
ode waarin wij er aan de hand van niet te loochenen cijfers, van moeten uitgaan dat 
Nederland een immigratieland is geworden” (Penninx 1979: 151). Binnen CRM wordt 
in deze periode de afdeling ‘Migrerende Groepen’ die eind jaren zestig was ingesteld, 
omgevormd tot de ‘Directie Culturele Minderheden’, waarmee impliciet de erkenning 
van de permanente vestiging werd onderstreept. Toch betekende dit geen verschuiving 
naar een immigratieperspectief, want ook de veelal autochtone woonwagenbewoners 
werden tot de minderheden gerekend.  

Met het nieuwe beleid kwam ook een einde aan de versplintering en ad hoc ka-
rakter van het migratiebeleid dat tot dan toe bij verschillende ministeries berustte. Met 
name de ‘arbeidsmarktvisie’ van SZ en de ‘welzijnsvisie’ van CRM stonden op ge-
spannen voet met elkaar en het gebeurde herhaaldelijk dat de twee ministeries en hun 
ministers publiekelijk tegenover elkaar stonden (Hoppe 1987: 43-44). Aan deze on-
verkwikkelijke situatie kwam een eind toen Binnenlandse Zaken in 1979 het coördine-
rend ministerie werd (Entzinger 1990: 256).  

Het nieuwe beleid evolueerde geleidelijk. Terwijl vanaf medio jaren zeventig de 
gedachte dat de migranten zouden blijven, de agenda- en beleidsvorming domineerde, 
bleef de tijdelijkheidgedachte in de beleidsuitvoering en de ideologievorming tot in de 
jaren tachtig een rol spelen (Hoppe 1987: 56-58). Ook het motto ‘integratie met be-
houd van eigen identiteit’ werd in de jaren tachtig door sommige partijen en ministe-
ries nog gehanteerd (Rijkschroeff et al. 2004: 31). Wat dat betreft kan de periode 
1975-1980 als een overgangsperiode worden opgevat (vergelijk Entzinger 1990: 253-
255; Lucassen & Köbben 1992: 153-154; Entzinger 1984). 

5.5  De periode 1980-1990: Minderhedenbeleid 

5.5.1 Immigratie: Gezinsvorming & diversificatie van herkomstlanden 
De immigratie laat vanaf 1980 een zeer scherpe daling zien (zie Figuur 5.3). Het mi-
gratiesaldo van niet in Nederland geboren personen dat in 1980 op 63 duizend had ge-
legen, halveerde in 1981 tot 29 duizend. Na een dieptepunt van 14 duizend personen in 
1983 – het jaar waarin de Minderhedennota het licht zag – begon de immigratie echter 
weer te stijgen tot 67 duizend personen in 1990. Een belangrijke reden voor deze da-
ling begin jaren tachtig is het feit dat Nederland de ernstigste economische crisis sinds 
de jaren dertig doormaakte (zie §4.6). Daarnaast werd de immigratie mogelijk (tijde-
lijk) afgeremd door beperkende maatregelen zoals de invoering van een visumplicht 
voor Surinamers en Turken (vanaf 1980) en Marokkanen (vanaf 1983) en het stellen 
van een inkomenseis als voorwaarde voor het laten overkomen van een huwelijkskan-
didaat (vanaf 1983) (Van Wissen & De Beer 2000: 150-151; Cornelis 1990: 19). Ten-
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slotte werd de Wet Arbeidsvergunning Vreemdelingen uit 1964 in 1979 vervangen 
door de stringentere Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers. In deze wet werd de ar-
beidsvergunning vervangen door een tewerkstellingsvergunning en werd het illegaal in 
dienst nemen van buitenlandse werknemers zwaarder strafbaar gesteld (Ten Doesscha-
te 1993: 31-32).  

Figuur 5.7 Migratiesaldo naar geboorteland per 1000 op 1 januari 1974 in Nederland 
verblijvende onderdanen uit Turkije en Marokko, 1975-2005 

Omdat de primaire migratie door de genoemde maatregelen werd afgeremd, be-
staat een groot deel van de migratie vanaf de jaren tachtig uit volgmigratie en dan met 
name gezinsgerelateerde migratie. Een belangwekkende ontwikkeling is de gezins-
vormende migratie van met name tweede generatie Turkse en Marokkaanse immigran-
ten. Daarnaast treedt er ook een vorm van ‘her-migratie’ op: een kwart van de Turkse 
en een achtste van de Marokkaanse immigranten die zich in 1986 in Nederland vestig-
den had reeds eerder in Nederland gewoond (Cornelis 1990: 29). Figuur 5.7 geeft een 
indruk van de volgmigratie van de tot 1974 geworven Turkse en Marokkaanse gastar-
beiders.198 De stijging tot 1980 kan nog deels aan primaire migratie worden toegere-
kend, maar de toename vanaf medio jaren tachtig is echter vrijwel volledig toe te reke-
nen aan gezinsgerelateerde immigratie. Het is voor de Nederlandse overheid overigens 
niet zonder meer mogelijk om invloed uit te oefenen op gezinsvormende en gezinsher-
enigende immigratie, omdat het recht op familieleven verdragsrechtelijk is vastge-
legd.199 

Verder neemt de immigratie uit landen van de zich gestaag uitbreidende EEG na 
een tijdelijke terugval begin jaren tachtig weer toe. Ook het migratiesaldo van Antilia-
nen begint in de jaren tachtig te stijgen (zie Figuur 5.3) Tenslotte begint zich in de ja-
ren tachtig een nieuwe trend af te tekenen. Onder meer door de komst van uitgenodig-
de vluchtelingen en asielzoekers begint het aantal landen van herkomst met een sub-
stantiële migrantengemeenschap in Nederland zich uit te breiden, onder meer met lan-
den als Iran, Ghana en Sri Lanka (Cornelis 1990: 29). Dit verklaart ook de relatieve 

Bron: eigen berekening uit data CBS-StatLine.
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toename van de categorie ‘overig niet westers’ in Figuur 5.1. In de periode 1972-1991 
schommelde het percentage in deze categorie tussen 19% en 22% (van het totaal aantal 
niet-westerse allochtonen), maar vanaf 1992 steeg dit aandeel gestaag tot 33% in 
2005.200 

5.5.2 Het WRR-rapport Etnische minderheden
De ontwikkeling van het minderhedenbeleid, zoals dat in de Minderhedennota (Min. 
BiZa 1983) werd neergelegd, kan men reconstrueren aan de hand van drie belangrijke 
documenten die aan de Nota voorafgingen, te weten het WRR-rapport Etnische min-
derheden (1979), de Regeringsreactie op dit rapport (Regeringsreactie 1980) en de 
Ontwerp-Minderhedennota (Min. BiZa 1981). Deze drie documenten worden dan ook 
in de analyse betrokken. 

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid bracht in 1979 op eigen 
initiatief een rapport uit over het ‘vraagstuk van de etnische minderheden’. Dit rapport 
bestond uit twee delen, het eigenlijke rapport en een door Penninx uitgevoerde voor-
studie met daarin een omvattend overzicht van de stand van zaken en de voorhanden 
zijnde kennis omtrent dit vraagstuk (Penninx 1979). De studie van Penninx richtte zich 
op buitenlandse werknemers en hun gezinnen, Rijksgenoten en Molukkers. In de con-
clusies en aanbevelingen brengt Penninx de volgende punten naar voren (Penninx 
1979: 163-174):  

1. De overheid moet de fictie van tijdelijkheid loslaten en een lange termijn visie op 
immigratie ontwikkelen. De slogan ‘integratie met behoud van eigen identiteit’ 
acht Penninx te vaag. De overheid dient zich een beeld te vormen van de gewens-
te toekomstige samenleving en een keuze te maken voor een beleid dat ergens 
tussen segregatie en assimilatie in ligt. Een dergelijke lange termijnvisie “roept 
enerzijds de vraag op, tot op welke hoogte een samenleving (nieuwe) culturele 
verscheidenheid kan verdragen zonder zichzelf geweld aan te doen en anderzijds 
in welke mate en in welk tempo van de immigranten aanpassing aan die nieuwe 
samenleving kan worden gevraagd zonder henzelf geweld aan te doen” (Penninx 
1979: 170). Als aangenomen wordt dat het verkrijgen van een gelijkwaardige po-
sitie voor minderheden in de Nederlandse samenleving de doelstelling van dit 
nieuwe beleid is, dan zijn er twee ideaaltypische beleidsstrategieën mogelijk: 
“een op emancipatie gericht beleid, dat als primaire ingang [i] de eigen identiteit 
kiest” (meer groepsgericht) of (ii) “de integratie van het individu kiest”, waarbij 
Penninx’ voorkeur uitgaat naar optie (ii) (Penninx 1979: 171). 

2. De overheid moet het over verschillende ministeries verdeelde beleid ten aanzien 
van minderheden vanuit één centraal punt coördineren. Penninx’ voorkeur gaat 
daarbij uit naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken, mede omdat dit ministe-
rie een directe lijn heeft met het gemeentelijk niveau van bestuur. Een apart mi-
nisterie voor minderheden acht hij onwenselijk omdat dit hun uitzonderlijke posi-
tie zou benadrukken. 

3. Het minderhedenbeleid moet cijfermatig en wetenschappelijk onderbouwd wor-
den. Er zijn maar weinig betrouwbare gegevens beschikbaar en de hoeveelheid 
data lijkt soms omgekeerd evenredig te zijn met de verblijfsduur. Interesse in on-
derzoek vindt men bijna uitsluitend bij CRM waar het leidde tot de oprichting 
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van de ACOM. Bij het verzamelen van data is echter een nauwkeurige afweging 
nodig tussen enerzijds het belang van gegevens om het beleid op te funderen en 
anderzijds de privacy van kwetsbare groepen. Penninx roept op tot een nadere 
verkenning van deze laatste kwestie. 

4. De minderheden hebben een zwakke economische positie en rechtspositie en hun 
graad van (zelf)organisatie is niet heel hoog. Feitelijk vormen de welzijnsstich-
tingen – bemand met (deels Nederlandse) zaakwaarnemers – hun enige invloeds-
kanaal. Daarom moeten de minderheden structureel inspraak krijgen in de be-
leidsvorming en beleidsuitvoering. 
 
De WRR nam in zijn rapport (1979) de meeste van deze punten over. Het beleid 

moest de tijdelijkheidassumptie loslaten en zich richten op een gelijkwaardige deelna-
me van minderheden aan de samenleving. Om dat te bereiken diende discriminatie te 
worden uitgebannen en dienden gelijke kansen, rechten en plichten voor allochtonen te 
worden gerealiseerd. Dit zou wederzijdse aanpassing vergen van zowel meerderheid 
als minderheden, “zonder dat er sprake is van redelijkerwijs ongerechtvaardigde ver-
werping of veronachtzaming van essentiële culturele waarden” en zonder dat “kans-
verbetering voor etnische minderheden kansverslechtering voor autochtonen” zou be-
tekenen (WRR 1979: XXXIX).  

De Raad ziet in zijn algemeenheid drie soorten problemen samenhangend met 
“de immigratie van omvangrijke groepen van een andere cultuur en/of ras in een ge-
vestigde samenleving”: (1) achterstandsproblemen, (2) culturele of identiteitsproble-
men en (3) aanpassingsproblemen in de ontvangende samenleving (WRR 1979: VII). 
De Raad legt echter het zwaartepunt bij de achterstandsproblemen. Ondanks dat de 
etnische minderheden wat betreft cultuur en migratiemotief een heterogene verzame-
ling vormen, meent de Raad dat “er duidelijk sprake is van een gemeenschappelijk 
problematiek”, die tot uiting komt “in een relatief laag opleidingsniveau, … een gerin-
ge vakbekwaamheid en scholing” en een gebrek aan economische macht (WRR 1979: 
X, XII).  

Ook als het om de afbakening van de doelgroepen gaat heet het dat het “gaat om 
de sociaal-economisch zwakke leden van de minderheidsgroepen” (WRR 1979: X). 
Opvallend is dat de definitie van ‘achterstandsproblemen’ (“in welke mate hebben le-
den van deze groepen ten gevolge van hun sociaal-economische positie minder moge-
lijkheden tot gelijkwaardige deelneming in de samenleving”) een enigszins emancipa-
toir perspectief verraadt (WRR 1979: VII); niet de sociaal-economische positie zelf 
wordt hierin centraal gesteld, maar de mate waarin die positie gelijkwaardige partici-
patie verhindert. Naast opheffen van de achterstand vormde “culturele gelijkwaardig-
heid in een open, multi-etnische samenleving” een tweede beleidsdoel (WRR 1979: 
XVIII-XXIV), dat echter ten dienste staat van de achterstandbestrijding “Een versterk-
te deelneming van de minderheden in de Nederlandse samenleving verdraagt zich niet 
met een cultureel isolement” (WRR 1979: XXI).  

5.5.3 Regeringsreactie ‘Etnische minderheden’
De regering kwam in 1980 met een reactie op het WRR-rapport waarin ze in grote lij-
nen de conclusies en aanbevelingen onderschreef en deels omzette in be-
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leid(svoornemens).201 De regering sluit de extremen segregatie en assimilatie uit. Als 
het gaat om het spanningveld tussen ‘identiteit’ en ‘individu’ dan stelt de regering “in 
principe het belang van het individu voorop. Expliciet wordt verwezen naar de andere 
“familieverhoudingen … in een Islamitische cultuur … ten aanzien van meisjes en 
vrouwen” (Regeringsreactie 1980: 5). Verder constateert de regering dat veel van de 
problemen van allochtonen overeenkomsten vertonen met de problemen van autochto-
nen in een sociaal-economische achterstandspositie, wier kansen als gevolg van het 
minderhedenbeleid niet mogen verslechteren. Tevens toont de regering zich beducht 
voor de stigmatiserende werking van een minderhedenbeleid. Daarom stelt ze een ge-
laagde aanpak voor: (a) een algemeen achterstandsbeleid voor allochtonen en autoch-
tonen (b) “een beleid gericht op het opheffen van achterstanden, die met het zijn van 
(etnische) minderheid in dit land gepaard gaat; (c) een specifiek minderheidsgroepen-
beleid” (Regeringsreactie 1980: 6-8).  

5.5.4 Ontwerp-Minderhedennota
In de Ontwerp-Minderhedennota worden de doelgroepen van het beleid vastgesteld, 
zonder overigens met een definitie van het begrip ‘minderheid’ te komen. Deze doel-
groepen zijn: buitenlandse werknemers uit wervingslanden en hun gezinnen, Surina-
mers, Antillianen, Molukkers, vluchtelingen, zigeuners en woonwagenbewoners, een 
tamelijke heterogene verzameling (Min. BiZa 1981: 11-12). De insluiting van de au-
tochtone woonwagenbewoners en de uitsluiting van een belangrijke groep immigran-
ten als de Chinezen, laat zien dat het minderhedenbeleid zich richtte op integratie en 
emancipatie en niet op toekomstige immigratie (vergelijk Penninx 1988b: 18). Als 
voorwaarde voor welslagen wordt daarom een restrictief toelatingbeleid genoemd: 
“een onbeheerste toestroom van vreemdelingen zal maatschappelijke kosten tot gevolg 
hebben die de samenleving niet meer bereid is op te brengen [en het] onmogelijk ma-
ken de doelstelling van het minderhedenbeleid te verwerkelijken” (Min. BiZa 1981: 
41). De impliciete aanname dat de immigratie van de jaren zestig en zeventig in feite 
een unieke gebeurtenis was die zich vanwege een stringent toelatingsbeleid niet zou 
herhalen wordt in het vervolg aangeduid als de éénmaligheidassumptie. 

Tevens wordt in de Ontwerp-Minderhedennota voor het eerst een doelstelling 
voor het minderhedenbeleid geformuleerd: “Het minderhedenbeleid is gericht op de 
totstandkoming van een samenleving waarin de in Nederland verblijvende leden van 
minderheidsgroepen ieder afzonderlijk en als groep een gelijkwaardige plaats en vol-
waardige ontplooiingskansen hebben” (Min. BiZa 1981: 35). Deze doelstelling lijkt 
een politiek compromis te zijn dat geen keuze maakt tussen een benadering gericht op 
groepen en een benadering gericht op het individu.202 

Het voorgestane beleid was ambitieus, want het richtte zich niet alleen op de 
minderheden, maar op de hele samenleving, die “door aanpassing van de eigen nor-
men, waarden en opvattingen” ruimte moest bieden voor de ontplooiing van de min-
derheden. Andersom mocht van de minderheden verwacht worden dat zij “ter wille 
van een gelijkwaardige plaats in de Nederlandse samenleving ook tot aanpassing be-
reid zijn” (Min. BiZa 1981: 37). Onder die aanpassingen worden begrepen het zich 
eigen maken van de Nederlandse sociale vaardigheden waaronder de Nederlandse taal 
en het respecteren van de democratische beginselen en de onderliggende rechtsorde 
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(Min. BiZa 1981: 38). “Hiermee wordt volstrekt niet bedoeld enige vorm van assimila-
tie te verdedigen” (Min. BiZa 1981: 37) benadrukt de nota, een indicatie hoe extreem 
gevoelig assimilatie toen lag.203  

Waar het WRR-rapport de nadruk legt op het inlopen van de achterstand, is in de 
Ontwerp-Minderhedennota emancipatie het belangrijkste beleidsdoel. “De gedachte 
hierachter was dat een groep eerst in staat moest worden gesteld haar eigen identiteit 
tot ontwikkeling te brengen en pas daarna sterk genoeg kon worden geacht om via de 
reguliere instantie aan de samenleving te participeren” (Entzinger 1990: 258), overi-
gens volgens Fennema et al. (2001) een empirische houdbaar idee. Hierin klinkt de 
echo van de verzuiling en het christen-democratisch motto ‘emancipatie in eigen 
kring’ door (vergelijk Rijkschroeff et al. 2004: 182-183). Dit gevoel leefde sterk onder 
CDA-politici die een parallel zagen tussen “de eigen emancipatiestrijd uit het verleden 
en de toekomstige emancipatiestrijd van etnische minderheden” en daarom ontvanke-
lijk waren voor pressie van minderheidsgroepen en hun zaakwaarnemers.204 De aan het 
wetenschappelijk bureau van het CDA verbonden politiek-filosoof Klop (1982) be-
pleitte bijvoorbeeld de vorming van een islamitische zuil (Rath & Schuster 1999). 
Zelfs begin jaren negentig werd er nog gedebatteerd over de ‘wenselijkheid van een 
islamitische zuil’ en meende CDA-premier Lubbers “dat de moslims hun eigen cultuur 
in Nederland moeten kunnen bewaren, zolang hun leiders [‘voormannen’] maar voor 
de overheid aanspreekbaar blijven op het gedrag van sommigen in de groep” (Fermin 
1997: 126). 

5.5.5 Minderhedennota
In grote lijnen komt de Minderhedennota overeen met de Ontwerp-Minderhedennota 
al wordt er een nieuw thema geïntroduceerd, namelijk dat van de achterstandswijken 
(Min. BiZa 1981: 14-15). Zoals in de eerdere beleidsstukken toonde de regering zich 
in de nota bewust van het risico dat categorale voorzieningen de minderheden juist in 
een isolement kunnen plaatsen. De nota geeft de voorkeur aan het verbeteren van de 
toegankelijkheid van algemene voorzieningen en het streven naar een evenredig ge-
bruik van algemene voorzieningen die door minderheden onderbenut worden. De 
overheid stelde dat bij evenredig gebruik de minderhedenpositie is verdwenen en 
evenredigheid werd daarom een maatstaf voor toegankelijkheid. ‘Toegankelijkheid’ en 
‘Evenredigheid’ werden de kernbegrippen van het minderhedenbeleid. Er werd een 
longitudinaal onderzoeksproject opgezet dat diende ter bevordering en monitoring van 
de toegankelijkheid en evenredigheid, het SPVA (Sociale Positie en Voorzieningenge-
bruik Allochtonen) (Entzinger 1990: 257-259; Choenni 2000: 133-135).  

Het belangrijkste verschil met de Ontwerp-Minderhedennota is dat het accent 
weer verschuift van de emancipatiedoelstelling naar de achterstandsbestrijding (Min. 
BiZa 1983: 11). Entzinger noemt drie redenen waarom het accent in de Minderheden-
nota weer meer op het wegnemen van de achterstandspositie werd gelegd: (1) Het 
emancipatiebeleid vroeg om een groot aantal nieuwe categorale voorzieningen die 
vanwege de veelheid van vaak kleine minderheidsgroepen kostbaar zouden zijn en 
voor de kleinere groepen ook weinig draagvlak zouden vinden. “Juist in het begin van 
de jaren tachtig traden hier en daar in Nederland de anti-minderhedengevoelens duide-
lijker op de voorgrond dan tot dan toe het geval was geweest. Men kan zich voorstel-



 
181

len dat dat voor een overheid geen goed klimaat vormt voor een genereus minderhe-
denbeleid” (Entzinger 1990: 258-259). (2) Verder bleek het praktisch moeilijk om het 
gelijkheidsbeginsel toe te passen op de migrantenculturen: de overheid werd gecon-
fronteerd met ‘afbakeningsproblemen’ en “met de vraag of toepassing van het gelijk-
heidsbeginsel nu betekent of verschillende culturen juist wel of juist niet gelijk moeten 
worden behandeld” (Entzinger 1990: 259). (3) De belangrijkste reden voor verschui-
ving richting achterstelling en achterstandbeleid begin jaren tachtig, was echter de ver-
slechtering van de sociaal-economische positie van minderheden, met name de werk-
loosheid,205 die bij sommige groepen opliep tot 40% (Entzinger 1990: 259).  

Dat de nadruk meer op de achterstandpositie werd gelegd wil echter niet zeggen 
dat de andere gebieden verwaarloosd werden. In 1985 werd bijvoorbeeld de Landelijke 
Advies- en Overlegstructuur (LAO) in het leven geroepen om zo de inspraak van min-
derheden in ontwikkeling en uitvoering van beleid en programmering van beleidson-
derzoek te vergroten. Andere maatregelen om de emancipatie te verbeteren lagen 
vooral in de culturele sfeer (kunst, omroep, godsdienstbeleving) en onderwijs (OETC). 
“De grondgedachte achter dit onderdeel van het beleid is dat een multi-etnische sa-
menleving pas goed kan functioneren wanneer de culturen van de diverse etnische 
groepen door de overheid gelijkwaardig worden behandeld” (Entzinger 1990: 257). 
Ter verbetering van de rechtspositie werd de dubbele nationaliteit mogelijk gemaakt. 
Ook kregen immigranten na vijf jaar verblijf in Nederland stemrecht in de gemeente-
raadsverkiezingen (Entzinger 1990: 257-259; Choenni 2000: 133-135). 

Het Minderhedenbeleid was van meet af aan tweeslachtig; duidelijk keuzes voor 
een benadering gericht op groepen dan wel individuen, voor een sociaal-economisch 
achterstandsbeleid dan wel een sociaal-cultureel emancipatiebeleid werden niet ge-
maakt: 

“Het thans [1987] gevoerde minderhedenbeleid berust nog steeds op het WRR–
rapport van 1979 en de mede als regeringsreactie daarop geschreven, Minderhe-
dennota uit 1983. Aan het WRR-rapport lag (niet uitsluitend, maar vooral) een 
functionalistische beleidstheorie ten grondslag die wettelijke en sociaal-
economische gelijkstelling van etnische individuen en groepen prioriteit gaf. On-
der druk van de uitgebreide inspraakronde van 1981 over de Ontwerp-
Minderhedennota is die prioriteit afgezwakt door nadrukkelijk elementen toe te 
voegen van een concurrerende beleidstheorie: een conflictmodel van emancipatie 
van etnische groepen waarin politiek en cultureel pluralisme de boventoon voert. 
De spanningenverhouding tussen beide beleidstheorieën doet zich in de alledaagse 
uitvoeringspraktijk voelen en werkt remmend” (Hoppe 1987: 17). 

Illustratief voor de mate waarin ‘emancipatie’ en ‘politiek en cultureel pluralis-
me’ de inspraakronden domineerden is een analyse van de commentaren op de Ont-
werp-Minderhedennota van een honderdtal maatschappelijke organisaties opgesteld 
tijdens de inspraaktermijn. Aan de sociaal-economische aspecten wordt in deze com-
mentaren weinig aandacht besteed (Urbanus 1983).206 In sommige gevallen leidde de 
twee doelstellingen van het Minderhedenbeleid (emancipatie en achterstandsbestrij-
ding) tot inconsistenties. Zo kregen immigrantenkinderen ter verbetering van hun 
‘zelfconcept’ (Lucassen & Köbben 1992) Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur 
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(OETC), terwijl de hieraan verbonden vermindering van de reguliere lestijd met 20% 
hoogstwaarschijnlijk bestaande (onderwijs)achterstanden groter maakte.  
5.5.6 Context: Depolitisering en cordon sanitair
Zoals eerder gememoreerd was immigratie in de naoorlogse periode tot eind jaren ze-
ventig met taboes omgeven, waardoor het vraagstuk feitelijk gedepolitiseerd werd en 
er van een samenhangend migratiebeleid geen sprake was. Na een korte periode van 
politisering waarin de aanzet werd gegeven tot het minderhedenbeleid, zette deze de-
politisering van het ‘minderhedenvraagstuk’ zich in gewijzigde vorm voort.  

Een belangrijke verklaring voor deze depolitisering is de opkomst van extreem-
rechtse partijen.207 Reeds in de jaren zeventig waren de voorboden van deze ontwikke-
ling zichtbaar. In 1972 waren er rassenrellen geweest in de Rotterdamse Afrikaander-
wijk. Daarnaast deed ook de extreemrechtse Nederlandse Volks-Unie (NVU) van zich 
spreken al was de impact van deze beweging beperkt; toen de extreemrechtse politicus 
Joop Glimmerveen in 1974 deelnam aan de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag 
lukte het hem niet om een raadszetel te verkrijgen. Een reden voor dat beperkte succes 
is wellicht dat deze politieke entrepreneur teveel herinneringen opriep aan de Tweede 
Wereldoorlog, een zeer traumatische ervaring in het Nederlandse collectieve geheu-
gen. Glimmerveen verheerlijkte bijvoorbeeld openlijk Adolf Hitler (Elbers & Fennema 
1993: 101-102).208 Andersom was de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog een 
belangrijke achterliggende reden voor de depolitisering.209 

In de jaren tachtig veranderden de politieke verhoudingen. De diepe economische 
crisis verscherpte de tegenstellingen tussen autochtonen en allochtonen, vooral in de 
oude wijken in de grote steden. Extreemrechtse partijen kregen een niet te verwaarlo-
zen aanhang (Choenni 2000: 135). Bovendien had een nieuwe speler de politieke arena 
betreden, namelijk de politicoloog Hans Janmaat. Alhoewel Janmaat geen briljant poli-
ticus was, stak hij het electoraal aanmerkelijk handiger aan de steel dan zijn voorgan-
gers. Hij bezette voor de Centrum Partij (CP) van 1982 tot 1986 één zetel in de Twee-
de Kamer en kwam met de nieuw opgerichte partij CD (Centrum Democraten) in 1989 
opnieuw in de volksvertegenwoordiging (Elbers & Fennema 1993: 101-103). Janmaat 
verzette zich tegen de blijvende vestiging van immigranten en tegen het optuigen van 
een multiculturele samenleving. Het is belangrijk te beseffen dat economische argu-
menten tegen immigratie een belangrijke rol speelden in het gedachtegoed van de CP 
en de CD. Deze partijen ageerden tegen de “‘miljoenenindustrie’ van het minderhe-
denbeleid” en stelden zich op het standpunt dat “het stelsel van sociale zekerheid” on-
betaalbaar zou worden door het (over)gebruik van immigranten en “alleen ‘gehand-
haafd’ [zou] kunnen blijven als het beperkt wordt tot ‘de eigen bevolking’” (Fermin 
1997: 140, 145-146).210 Met name bij Hans Janmaat211 “overheerst het economisch 
argument”; hij “gaat uit van de calculerende burger, die zich verzet tegen het feit ‘dat 
hij honderdduizend gulden staatsschuld om zijn nek heeft en een uitkeringstrekker op 
zijn rug’” (Elbers & Fennema 1993: 104-105). “Het probleem van de buitenlanders is 
voor hem allereerst een financieel probleem” (Elbers & Fennema 1993: 104-105). 
Janmaat ageert tegen verdringing op de arbeidsmarkt en tegen de kosten verbonden 
aan het opvangen van vluchtelingen: “‘elke vluchteling kost ons, laten we zeggen: 
tweehonderdduizend gulden? En hoeveel zullen er dit jaar binnenkomen? Honderddui-
zend? dat kunnen we toch niet opbrengen?’” (Elbers & Fennema 1993: 105). Met der-
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gelijke standpunten legden partijen als de CP en de CD een grote hypotheek op elke 
economische analyse van de voor- en nadelen van immigratie.212  

De opkomst van extreemrechts had zijn weerslag op de invulling van het min-
derhedenbeleid. De overheid reageerde – zoals vanouds (zie §2.3.2) – met het ontwik-
kelen van een ‘technocratisch compromis’. Nadat was vastgesteld dát een minderhe-
denbeleid noodzakelijk was, werd de invulling overgelaten aan experts, dat wil zeg-
gen, aan de minderhedenonderzoekers en dat verklaart ook hun grote invloed op het 
beleid in die periode. Depolitisering garandeerde dat het minderhedenbeleid lang ge-
noeg gevrijwaard bleef van politieke strubbelingen om de gewenste positieverbetering 
van de minderheden te bewerkstellingen. Dat was bijvoorbeeld ook de positie van Pv-
dA-politicus Henk Molleman, die als een drijvende kracht en architect van het min-
derhedenbeleid kan worden gezien en van 1979 tot 1990 als Directeur Integratie Min-
derheden (BiZa) betrokken was bij de implementatie ervan (Scholten 2007: 125-126). 
Paradoxaal genoeg versterkte de opkomst van extreemrechts de consensus onder de 
grote politieke partijen en er waren weinig openlijke meningverschillen tussen de par-
tijen over immigratie of integratie. Dat wordt treffend geïllustreerd door het feit dat de 
PvdA’er Molleman door VVD-minister van BiZa Hans Wiegel gevraagd werd het 
DCM te leiden (Scholten 2007: 125-126).  

De angst om racisme en discriminatie aan te wakkeren leidde er zoals eerder ge-
zegd toe dat de overheid bij het ontwikkelen van het minderhedenbeleid vooral inzette 
op algemeen beleid en niet op specifiek (categoriaal) beleid. De vrees dat specifiek op 
minderheden gericht beleid met name in de oude wijken de concurrentie tussen alloch-
tonen en autochtonen zou versterken overschaduwden dan ook de debatten over het te 
voeren minderhedenbeleid (Rijkschroeff et al. 2004: 29): 

“De angst voor discriminatie én de angst om van discriminatie beschuldigd te 
worden speelden in deze en de hierop volgende debatten een rol. Dit moet mede 
worden bezien in het licht van de discussie over wijzigingen in de Grondwet die 
in 1983 ertoe leidde dat het recht op non-discriminatie als eerste artikel werd op-
genomen” (Rijkschroeff et al. 2004: 29). 

Deze vrees beperkte zich niet tot de debatten in het parlement; door de opkomst van 
extreemrechtse partijen gingen de overige politieke partijen het minderhedenvraagstuk 
depolitiseren: 

“‘Twee issues moet je niet opblazen’ zei PvdA-campagneleider Kees Bode begin 
mei in Vrij Nederland. ‘Ontwikkelingssamenwerking en vreemdelingen’. Minder-
hedendeskundige Frank Bovenkerk had de politici al eens geprezen vanwege hun 
terughoudendheid op dit laatste gebied. ‘Er is een soort stilzwijgende afspraak 
tussen de politieke partijen, ‘verklaarde hij, ‘om het minderhedenvraagstuk niet 
tot een punt te maken waarmee je verkiezingswinst kunt boeken’”.213 

Deze depolitisering wordt ook in retroperspectief in verband gebracht met de angst om 
extreemrechtse partijen in de kaart te spelen (Vermolen 1996: 312). Met name gedu-
rende de jaren tachtig bestond er een gentleman’s agreement om het vreemdelingenbe-
leid geen onderwerp van publieke discussie te laten zijn (vergelijk ook Penninx et al. 
2005; Scholten 2007: 126). Deze stilzwijgende afspraak beperkte zich niet tot de poli-
tiek alleen. In de media nam in de jaren tachtig en negentig de aandacht voor issues 
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met betrekking tot immigratie en immigranten steeds af in de aanloop naar de verkie-
zingen. Deze depolitisering in de media zou voortduren tot de millenniumwisseling (en 
daarna verrassend genoeg in tegendeel verkeren) (Scholten & Timmermans 2004). 
Sommige commentatoren constateerden een breed gedragen ‘taboe’ als het om aan 
immigratie en integratie gerelateerde issues ging (Schoo 2000; Vuijsje 1997; Vuijsje 
1986). In ieder geval kenmerkte de depolitisering van de jaren tachtig zich door twee 
specifieke, onderling samenhangende taboes, namelijk het taboe om extreemrechts in 
de kaart spelen (dat wil zeggen, extreemrechtse partijen ammunitie verschaffen voor 
hun tegen immigranten gerichte argumentatie) en het taboe op blaming the victim (dat 
wil zeggen, immigranten de schuld geven van de slechte positie waarin ze verkeren, 
bijvoorbeeld ten aanzien van criminaliteit of uitkeringsafhankelijkheid).  

Het was een gangbare opvatting dat depolitisering een plausibele wijze van con-
flictbeheersing en ‘ontscherping’ was. Voor deze opvatting werden twee argumenten 
aangevoerd: 

“(1) Depolitisering van etniciteit delegitimeert en ontmoedigt de politieke mobili-
satie van autochtone etniciteit. Dit is het argument tegen de Centrum Partij en an-
dere politieke stromingen die munt zouden willen slaan uit de xenofobie en het la-
tente racisme onder bepaalde delen van de Nederlandse kiezers. (2) Depolitisering 
van etniciteit schept juist voor etnische groepen een zekere vrije speelruimte 
waarmee zij hun voordeel kunnen doen” (Hoppe 1987: 14). 

De depolitisering had als paradoxaal gevolg dat de minderheden meer invloed kregen 
dan “ze puur getalsmatig ooit hadden kunnen verwerven” (Hoppe 1987: 62). Maar te-
gelijkertijd leidde het “in omvang sterk toegenomen minderhedennetwerk” (Hoppe 
1987: 62) tot zorgen over het draagvlak onder het electoraat: 

“Die zorgen openbaarden zich vooral in de reacties van politici en ambtenaren op 
de ‘successen’ van de Centrum Partij. Zij vreesden dat de Centrum Partij succes-
vol zou kunnen inspelen op ‘anti-buitenlander’ gevoelens die vooral zouden leven 
onder kansarme autochtonen in achterstandswijken. Dit zou, zo redeneerden zij, 
het minderhedenvraagstuk kunnen politiseren. Als dat gebeurde, zo redeneerden 
zij verder, zou dit de grotere Nederlandse politieke partijen kunnen ‘dwingen’ tot 
een minder gunstig standpunt inzake minderhedenkwesties. … Op het moment dat 
de verlichte voorhoede en de ‘zaakwaarnemers’ twijfelden aan de gezindheid van 
een deel van het eigen electoraat, verstrekte dat de depolitiseringtendens” (Hoppe 
1987: 62). 

Toen het cordon sanitaire eenmaal om extreemrechts heen was gelegd, bleek het 
moeilijk om een weg terug te vinden en argwaan jegens bepaalde delen van het au-
tochtone electoraat hield de depolitisering in stand: “de angst dat het politieke draag-
vlak minder groot is dan gedacht, stimuleert voortgezette depolitisering en verhindert 
in elk geval (her)politisering waarin de ware omvang van het draagvlak duidelijk vast-
gesteld zou kunnen worden” (Hoppe 1987: 62). Politisering brengt risico’s met zich 
mee, meent Hoppe, zoals spanningen tussen minderheden en bepaalde groepen autoch-
tonen. “Evenmin valt te vermijden dat de grotere Nederlandse politieke partijen open-
lijk van mening gaan verschillen over onderdelen van de aanpak van het vraagstuk; en 
dat verwerving van de stemmen van etnische electoraten onderdeel gaat vormen van 
hun politieke tactiek” (Hoppe 1987: 65). Maar die prijs is het waard, meent Hoppe, 
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want depolitisering maakt ‘zelfcorrigerend beleid’ onmogelijk en leidt op de lange 
termijn wellicht tot hetgeen ze juist wil vermijden: 

 “Omdat voorgezette depolitisering het op den duur onmogelijk maakt om te on-
derscheiden tussen oprechte tolerantie en gemaskeerde onverschilligheid, of zelfs 
tussen onverschilligheid en latente discriminatie, gaat coproductie tussen uitvoe-
renden en doelgroepen op den duur ten onder aan hypocrisie en wederzijdse ver-
harding” (Hoppe 1987: 65). 

Het zouden profetische woorden blijken te zijn. 

Figuur 5.8 Immigratie naar migratiemotief, alle herkomstlanden, 1995-2004 

Bron: CBS-StatLine.
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5.6 De periode 1990-2000: Van minderheden naar integratiebeleid 

5.6.1 Immigratie: Gezinsmigratie en asielmigratie 
Zoals eerder gezegd zijn de mogelijkheden tot legale primaire migratie naar Nederland 
sinds begin jaren tachtig beperkt. Gezinshereniging, gezinsvorming en asiel vormen 
sinds die tijd de belangrijkste ‘toegangspoorten’ tot het land. Vanaf 1995 houdt het 
CBS per herkomstland statistieken van de migratiemotieven bij en daaruit blijkt dat 
asielmigratie (25%) en gezinsmigratie (45%) samen het leeuwendeel van de totale 
immigratie (381 duizend personen) in de jaren 1995-1999 uitmaakt (zie ook Figuur 
5.8). Met name gezinsvormende migratie kreeg vanaf het einde van de jaren tachtig 
een steeds belangrijker aandeel in de immigratie uit de voormalige wervingslanden 
(Gjaltema & Broekman 2001: 7). Voor ‘oude’ herkomstlanden als Turkije en Marokko 
was in de jaren 1995-1999 zelfs 87% van de totale immigratie gezinsmigratie (waar-
van ruim de helft gezinsvorming).214 Figuur 5.8 laat twee andere opvallende trends 
zien: in de jaren negentig neemt de arbeidsmigratie (18% in de periode 1995-1999) toe 
evenals het aantal personen dat in verband met studie naar Nederland komt (6% in de 
periode 1995-1999).215  
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Alhoewel asielmigratie in omvang veel minder belangrijk is dan gezinsmigratie 
beheerst de opvang van asielzoekers het publieke debat in de jaren negentig, wat deels 
verklaard kan worden uit de snelle stijging van het aantal asielzoekers (zie Figuur 5.9). 
Vanaf de tweede helft van de jaren tachtig was het aantal asielverzoeken gaan stijgen 
en in 1987 werd de grens van 10 duizend verzoeken gepasseerd. In 1990 oversteeg het 
aantal asielverzoeken de 20 duizend en in 1994 piekte het op ruim 50 duizend. Het 
aantal asielzoekers bedroeg in de jaren negentig gemiddeld 32 duizend personen per 
jaar. Met een vertraging van een paar jaar neemt ook het aantal ingewilligde verzoeken 
toe en daarmee ook de daadwerkelijke asielimmigratie. 

Figuur 5.9 Asielverzoeken, ingewilligde asielverzoeken, uitzettingen en vertrek onder 
toezicht, 1975-2005 

5.6.2 Asielbeleid
In de volgende subparagrafen zullen we wederom het beleid bespreken op basis van 
een inhoudsanalyse van beleidsdocumenten, waarbij de focus zal liggen op het beleid 
met betrekking tot de integratie van immigranten en hun nakomelingen. Het publieke 
en politieke debat werd in de jaren negentig echter voor een groot deel bepaald door de 
snelle stijging van het aantal asielzoekers. Het asielbeleid onderscheidt zich door het 
juridisch vrij complexe karakter ervan en daarom volgt een beknopte uiteenzetting. 

De Nederlandse asielwetgeving is gebaseerd op het Vluchtelingenverdrag dat de 
Verenigde Naties (VN) in 1951 in Genève overeenkwamen. De aanleiding voor dit 
verdrag waren de miljoenen vluchtelingen die Europa telde in de nasleep van de 
Tweede Wereldoorlog (Holterman 1999: 177; Spijkerboer 1993: 40-41). Aanvankelijk 
had het verdrag allen betrekking op mensen die gevlucht waren als gevolg van gebeur-
tenissen die voor 1 januari 1951 hadden plaatsgevonden. In 1967 werd in het Protocol 
van New York echter vastgelegd dat de verdragspartijen het Vluchtelingenverdrag on-
geacht de tijdsgrens van toepassing verklaarden (Holterman 1999: 177). Vanaf die tijd 
was het verdrag een openeinderegeling. 

Bron: CBS-StatLine.
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De kern van het Vluchtelingenverdrag bestaat uit de definitie van de term vluch-
teling en het zogenaamde non-refoulement principe. Men is vluchteling volgens het 
Vluchtelingenverdrag indien er sprake is van een “gegronde vrees voor vervolging 
wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of 
zijn politieke overtuiging” (Gerritsen 2001: 54-55).216 Het tweede centrale element in 
het Vluchtelingenverdrag is het verbod op refoulement; de landen die het verdrag on-
dertekend hebben mogen een vluchteling die zich reeds op hun territorium bevindt niet 
uitwijzen.217 Er bestaat dus geen plicht om vluchtelingen toe te laten.  

Een asielzoeker moet aannemelijk maken dat er sprake is van een ‘gegronde 
vrees voor vervolging’218 en geniet daarbij het voordeel van de twijfel. Een slechte 
mensenrechtensituatie op zich is echter onvoldoende en de aanvrager zal aannemelijk 
moeten maken dat met betrekking tot hem persoonlijk feiten en omstandigheden be-
staan die een gegronde vrees voor vervolging rechtvaardigt. Dit staat in het vluchtelin-
genrecht bekend als het singled-out criterium.219 Een ander belangrijk (en omstreden) 
element in de asielrechtspraak is de vraag of de intentie van de vervolger meegewogen 
wordt in de uitspraak. Dit staat in het vluchtelingenrecht bekend als de ‘objectiviteits-
leer’ die stelt: “als de staat maatregelen van vervolging neemt zonder de bedoeling te 
hebben om op grond van één van de opgenomen redenen in art. 1 (A) [Vluchtelingen-
verdrag] te vervolgen, dan is er geen sprake van vervolging die tot asielverlening kan 
leiden” (Holterman 1999: 196).220  

Met betrekking tot de uitvoering van het Vluchtelingenverdrag is een aanzienlij-
ke jurisprudentie ontstaat die is samengevat in het zogenaamde Handbook.221 Deze 
jurisprudentie is niet bindend, maar wordt vaak gevolgd. Krachtens artikel 94 van de 
Nederlandse Grondwet222 staat internationale wetgeving boven nationale Nederlandse 
wetgeving. In principe kan het vluchtelingenverdrag krachtens artikel 44 te allen tijde 
opgezegd worden.223 Het recht op asiel is echter ook verankerd in artikel 14 van de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.224 Daarnaast biedt ook artikel 3 
van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) be-
scherming aan diegenen die in geval van refoulement een onmenselijke of vernederen-
de behandeling te vrezen hebben.225 In de Nederlandse rechtspraktijk hebben mensen 
die niet in aanmerking kwamen voor een Vluchtelingenstatus met succes een beroep 
gedaan op artikel 3 EVRM om uitzetting te voorkomen.226 Dit artikel is dan ook een 
belangrijke rol gaan spelen in het Nederlandse asielrecht (Holterman 1999: 180-181, 
189). 

Een centraal probleem voor het beleid in de jaren negentig is de (potentiële) om-
vang van de asielinstroom en de angst ‘het niet in de hand te kunnen houden’. Het 
mondiaal aantal vluchtelingen was vanaf de jaren negentig in de orde van grootte van 
tien miljoen personen. Daarnaast was er een vergelijkbaar aantal mensen dat op een 
andere manier ontheemd was (Muus 1995: 57-62; UNHCR 2005: 3). Het potentiële 
aantal mensen dat op een van de vijf vervolgingsgronden in Nederland of elders in de 
wereld asiel zou kunnen aanvragen bedraagt echter een veelvoud daarvan en moet in 
de orde van grootte van honderden miljoenen worden geschat.227 De asielregeling is 
met recht een openeinde regeling. Het asielbeleid werd door de stijgende instroom 
vanaf eind jaren tachtig steeds meer een ‘aantallenkwestie’ die geregeerd werd door 
‘de angst voor het getal’.228 De Nederlandse overheid probeerde daarom in de jaren 
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negentig onder het motto “streng doch rechtvaardig” een restrictief asielbeleid te voe-
ren.229  

In theorie is een restrictief beleid mogelijk, want “bij de toetreding tot het Vluch-
telingenverdrag heeft Nederland niet de bevoegdheid prijsgegeven om zelfstandig te 
beoordelen of de betrokken vreemdeling vluchteling is in de zin van het verdrag. … 
De Vreemdelingenwet maakt de minister van Justitie bevoegd om te onderzoeken of 
een aanvraag om toelating als vluchteling voor inwilliging vatbaar is” (Holterman 
1999: 201). De minister van Justitie beschikt daartoe over het ambtenarenapparaat van 
de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND). In eerste instantie bepaalt het Ministerie 
van Justitie dus wie toegelaten wordt. Dit is een ambtelijke beslissing, geen rechterlij-
ke uitspraak. 

Sinds de inwerkingtreding van de wet Arob (Administratieve rechtsspraak over-
heidsbeschikkingen) in 1976 kan men echter tegen de ambtelijke beslissing van het 
IND betrekkelijk eenvoudig beroep aantekenen230 bij de rechter hetgeen een sterke 
stijging van het aantal beroepszaken tot gevolg heeft gehad (Ten Doesschate 1994: 59, 
72). Daarom is er een uitgebreide jurisprudentie ontstaan die de staatssecretaris van 
Justitie in zijn mogelijkheden beperkt om een restrictief toelatingsbeleid ten uitvoer te 
brengen. Dit leidde er toe dat het Ministerie van Justitie meermalen overging tot steeds 
stringentere interpretaties van het Vluchtelingenverdrag, ondermeer door een striktere 
toepassing van het singled-out criterium. Zo oordeelde de staatssecretaris in de casus 
van een Tamil-vrouw die asiel aanvroeg omdat zij gevaar liep verkracht door te wor-
den door ofwel de ‘Indian Peace Keeping Force’, ofwel het Sri Lankaanse leger “dat 
het gevaar om slachtoffer te worden van seksueel geweld alle jonge Tamil-vrouwen 
betrof [zodat] er geen sprake kon zijn van vluchtelingrechtelijk relevante vervolging, 
omdat het seksueel geweld niet tegen betrokkene persoonlijk gericht was” (Holterman 
1999: 195).231 In een andere zaak deed de staatssecretaris een beroep op de ‘objectivi-
teitsleer’. Zo meende hij dat gedwongen abortus en sterilisatie in het kader van de 
Chinese één-kindpolitiek “op zichzelf geen inbreuk vormt op iemands waardigheid en 
fysieke integriteit. De ernst of hardheid daarvan acht de staatssecretaris … relatief in 
het licht van het effectueren van een politiek die een draagvlak voor alle Chinezen 
moet verzekeren” (Holterman 1999: 196). Ook werd geprobeerd om asielzoekers af-
komstig uit landen waar de facto geen overheid meer bestond uit te sluiten van be-
scherming op basis van het vluchtelingenverdrag.232 

In de periode 1994-1997 viel de asielmigratie door de restrictieve maatregelen 
naar schatting 20% lager uit dan zonder deze maatregelen kon worden verwacht (De 
Beer 1998: 10).233 Kijkt men echter naar de omvang van de Nederlandse asielinstroom 
als percentage van de totale instroom in de 13 belangrijkste Europese landen van ont-
vangst,234 dan kan men het beleid nauwelijks restrictief noemen: het Nederlandse aan-
deel steeg gestaag van 2% in 1980-1984; 4% in 1985-1989; 7% in 1990-1994 tot uit-
eindelijk 10% in 1995-1999.235 Voor een deel komt dit omdat het asielbeleid van de 
jaren negentig ondanks de retoriek op een aantal punten helemaal niet streng te noe-
men is. Zo was er de zogenaamde ‘driejaren regeling’; een asielzoeker die drie jaar na 
de asielaanvraag nog geen definitieve beslissing had, kreeg een verblijfsvergunning 
zonder beperkingen (Elderman 1999: 34).236 Iets dergelijks gold ook voor zogenaamde 
AMA’s (Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers).237 
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Een andere belangrijke verklaring voor het beperkte succes was de terugkoppe-
ling van informatie over de werkwijze van de IND naar mensensmokkelaars en aspi-
rant-asielzoekers. Deze konden daarom anticiperen op het Nederlandse asielbeleid en 
weten welk vluchtverhaal de toetsing door de IND kan doorstaan (Rinkel 1992: 47). 
Vluchtverhalen van asielzoekers uit een bepaald land van herkomst vertoonden soms 
een bepaald patroon die hun geloofwaardigheid ondermijnde.238 Scepsis en achter-
docht vormden echter onvoldoende grond om een asielverzoek af te wijzen: “Hoe sterk 
de vermoedens van ongeloofwaardigheid ook zijn, de beslisambtenaar verkeert niet in 
de positie die vermoedens de doorslag te laten geven; slechts de feiten en het voordeel 
van de twijfel mogen tellen” (Rinkel 1992: 51).239 Iets soortgelijks gebeurde met de 
uitvoering van de wetten en verdragen die de terugkeer van asielzoekers naar zoge-
naamde ‘veilige derde landen’240 moest regelen.241 Mensensmokkelaars waren vrij snel 
op de hoogte van de methoden waarmee de IND probeerde te bewijzen dat asielzoe-
kers inderdaad via een ‘veilig derde land’ Nederland waren binnengekomen en pasten 
hun werkwijze daarop aan.242 Het gevolg was dat slechts weinig asielzoekers daad-
werkelijk werden uitgezet naar een ‘veilig derde land’.243  

Doordat het zo moeilijk bleek om vast te stellen welke asielzoekers vluchteling 
waren volgens de definitie van het Vluchtelingenverdrag en vanwege het grootschalige 
(on)eigenlijke gebruik van de regeling244 “raakte het asielsysteem vanaf de vroege ja-
ren negentig hopeloos verstopt” (Doomernik & Penninx 1999: 288).245 Een belangrijke 
oorzaak was capaciteitsgebrek die deels veroorzaakt werd door het stelselmatig te laag 
inschatten van de asielinstroom en de daarop gebaseerde budgetten.246 Door sommigen 
is deze strategie voorgesteld als een poging om de aanzuigende werking te voorkomen 
die uit zou kunnen gaan van hoge ramingen.247 Andere brengen het in verband met ‘de 
vrees dat rechts-extremistische groeperingen vaste voet aan de grond zouden krijgen 
als de asielzoekersproblematiek dagelijks in de volle omvang onder de publieke aan-
dacht gebracht zou worden’.248 In ieder geval speelden politieke motieven een rol. Zo 
verlaagde premier Kok vlak voor de verkiezingen van 1998 de prognose voor het aan-
tal asielzoekers in dat jaar van 45 duizend naar 33 duizend personen,249 zonder dat de 
instroomcijfers daarvoor enige aanleiding gaven.250 

Door het deels kunstmatige capaciteitsgebrek en de verschillende juridische be-
roepsmogelijkheden liep de gemiddelde duur van de asielprocedure vanaf begin jaren 
negentig snel op. Psychiaters, psychologen en andere medisch geschoolde professio-
nals wezen op de negatieve psychische gevolgen van het langdurige verblijf “in het 
niemandsland van de asielprocedure”.251 De lange duur en onzekere uitkomst van de 
asielprocedure zouden leiden tot een verergering van trauma’s opgelopen in het land 
van herkomst of tijdens de reis naar Nederland (Grifhorst & Van Ewijk 2000; Kool & 
Kaasenbrood 2002)252 of zelfs als primaire oorzaak van psychische klachten onder 
asielzoekers kunnen worden aangemerkt (Braakman & Kaasenbrood 2002: 21; Van 
der Veer 1989: 163).253 Een dergelijk verband wordt overigens ook door kwantitatief 
onderzoek254 bevestigd (Willigen 1992).255 

Het heeft er alle schijn van dat de wijze waarop de asielopvang in de jaren negen-
tig was georganiseerd heeft geleid tot een grote vernietiging van menselijk kapitaal256 
en de kansen op een succesvolle sociaal-economische integratie van veel asielzoekers 
danig heeft verkleind. De hierboven beschreven langdurige psychische klachten zorg-
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den voor verminderde arbeidsgeschiktheid bij veel asielzoekers. Afgezien daarvan 
heeft menselijk kapitaal ook onderhoud nodig: kennis en vaardigheden verminderen 
als men lang niet werkt. De regering wilde asielzoekers aanvankelijk257 echter niet toe-
laten tot de arbeidsmarkt uit angst voor arbeidsmarktverdringing, een ‘aanzuigende 
werking’ en een ‘integratie-effect’ dat een eventuele uitzetting zou kunnen bemoeilij-
ken.258 Dat gold begin jaren negentig, maar ook aan het begin van deze eeuw verklaar-
de minister Van Boxtel voor Grote Steden & Integratiebeleid dat hij zich uitsluitend 
wilde bezighouden met de integratie van toegelaten asielzoekers (Ploeg 2001: 18).  

Daarnaast is in het buitenland verkregen menselijk kapitaal in het algemeen maar 
beperkt bruikbaar in het gastland (zie §3.5.2) en is het cruciaal om gastlandspecifiek 
menselijk kapitaal te verwerven, in het bijzonder de taal (§3.6.3). De mogelijkheden 
om te studeren waren echter nagenoeg afwezig en iets elementairs als onderwijs in de 
Nederlandse taal was bijzonder slecht georganiseerd. De lessen werden veelal ver-
zorgd door ongemotiveerde docenten of onbevoegde vrijwilligers259 en gegeven aan te 
grote groepen die nauwelijks gedifferentieerd waren naar opleidingsniveau 
(Leeuwinga 1996: 55-60; Brink et al. 1996: 56).260 In sommige gevallen moesten de 
asielzoekers de taalcursussen zelfs uit eigen zak betalen (Hueber et al. 1995: 43). 

Uit verschillende onderzoeken naar de arbeidsmarktpositie van asielmigranten 
die medio jaren negentig werden uitgevoerd blijkt dat de uitkeringsafhankelijkheid 
enkele jaren na statusverlening zeer hoog is (70% à 80%) terwijl slechts weinigen 
(20% à 30%) een vaste of tijdelijke (deeltijd) baan hebben (Brink 1997; Brink et al. 
1996; Hueber et al. 1995).261 Brink et al. (1996: 54) leggen een directe link tussen de 
slechte arbeidsmarktperformance en psychische klachten die het gevolg zijn van de 
asielprocedure.262 Ook de WRR (2001: 88) meende dat de rationaliteit van het asielbe-
leid van de asielzoekers ‘afwachtende’ ontvangers van het systeem van sociale zeker-
heid had gemaakt zonder hen veel mogelijkheden te bieden er aan bij te dragen. Ove-
rigens is Nederland in dit opzicht zeker niet uniek, Ekberg (1999: 423-424) trekt in het 
geval van de Zweedse asielopvang vergelijkbare conclusies.263 Het Nederlandse asiel-
beleid contrasteert door het negatieve effect dat het had op de sociaal-economische 
integratie van asielzoekers sterk met de doeleinden van het Nederlandse integratiebe-
leid dat in de volgende paragraaf zal worden besproken.  

5.6.3 Het WRR-rapport Allochtonenbeleid
Reeds in 1987, dus slechts vier jaar na het uitkomen van de Minderhedennota, bleek 
de uitvoering van het minderhedenbeleid dermate weerbarstig dat de directeur van het 
Directoraat Coördinatie Minderhedenbeleid (DCM) zich tot de WRR wendde met de 
vraag om zich wederom over het minderhedenbeleid te buigen:  

“[H]et verassende is dat de aanleiding voor het rapport van 1989 een verzoek van 
enkele jaren voordien was van Henk Molleman, directeur DCM. Hij vroeg zich 
toen al af of we met het Minderhedenbeleid wel op de goede koers zaten en of het 
geen goed idee zou zijn als de WRR zich over het vraagstuk zou buigen. Dat idee 
werd gedropt binnen de WRR en toen zijn we zelf aan het denken gegaan binnen 
de WRR. Toen is er uiteindelijk – zo gaat het wel vaker – in een veel later stadium 
een officiële adviesaanvraag gekomen, toen de kiel van het nieuwe rapport al ge-
legd was. … [I]k denk dat [Molleman] dat WRR-onderzoek vooral wilde omdat 
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hij meer bevoegdheden wilde. Hij was erg gefrustreerd over de tekortschietende 
coördinatiemogelijkheden”.264 

De officiële adviesaanvraag van het kabinet Lubbers II (1986-1989) vond plaats in 
1987, tegen de achtergrond van een groeiende maatschappelijke onrust over het immi-
gratievraagstuk: 

“In de tweede helft van de jaren tachtig waren er onder de ruim 600.000 werklo-
zen 100.000 leden van etnische minderheden, terwijl de minderheden toen slechts 
vijf procent van de bevolking vormden. … Verder bleken allochtone jongeren 
oververtegenwoordigd te zijn in de criminaliteit. Dit droeg bij aan een hardere 
houding van autochtone Nederlanders jegens migranten: ‘ze profiteren van onze 
sociale voorzieningen’, ‘ze worden voorgetrokken op de woning- en arbeids-
markt’. Ook in de media en de politiek sloeg de stemming om, mede als gevolg 
van een dreigend succes van extreemrechts. De immigratie nam weer toe. In deze 
context vroeg de regering de WRR weer om advies” (De Jong 2002: 81). 

In de adviesaanvraag schrijft minister-president Lubbers dat “op een aantal, 
voornamelijk immateriële punten in de afgelopen jaren behoorlijke vooruitgang is ge-
boekt. Op die terreinen evenwel, die in de Minderhedennota het meeste gewicht werd 
verleend – wonen, weten en werken – is ondanks de geleverde inspanningen te weinig 
vooruitgang geboekt” (Min. AZ 1987: 207). Het aangevraagde beleidsadvies moet on-
der andere dienen om bij het Actieprogramma Minderhedenbeleid 1990 “enkele stra-
tegische keuzen met betrekking tot de toekomst van het regeringsbeleid inzake etni-
sche minderheden te maken” (Min. AZ 1987: 207). Een koerswijziging werd dus niet 
geschuwd. De adviesaanvraag leidde tot het rapport Allochtonenbeleid (WRR 1989). 
Dit rapport markeert inderdaad op verschillende punten een omslag in het denken, 
maar werd anders dan het WRR-rapport Etnische minderheden uit 1979 meer geleide-
lijk door het beleid geabsorbeerd. 

De titel Allochtonenbeleid is niet toevallig gekozen, maar weerspiegelt de door 
de Raad voorgestane wijziging van de doelgroep(en) van het beleid. Het minderheden-
beleid had verstarrend gewerkt, omdat het zonder meer etnische afkomst aan achter-
stand had gekoppeld, terwijl in de praktijk bepaalde groepen die onder het beleid val-
len zover geïntegreerd zijn dat van achterstand geen sprake meer is en andere (nieuwe) 
groepen wel een achterstand hebben en juist niet onder het minderhedenbeleid vallen 
(Rijkschroeff et al. 2004: 35; WRR 1989: 19). In plaats daarvan wil de Raad ‘allochto-
nen’ als doelgroep nemen, waaronder wordt verstaan:  

“alle hier woonachtige vreemdelingen, alle hier woonachtige ex-vreemdelingen 
die tot Nederlander zijn genaturaliseerd en alle Nederlanders die afkomstig zijn uit 
de (voormalige) overzeese gebiedsdelen. Voorts rekent de raad als allochtoon de 
nakomelingen tot in de derde generatie van de zojuist genoemden, voor zover de-
ze zich nog enigermate met de herkomst van hun (groot)ouders wensen te identi-
ficeren. De vraag of zij zijn geboren uit een verbintenis tussen allochtonen of uit 
een verbintenis van een allochtoon met een autochtoon doet hierbij niet ter zake” 
(WRR 1989: 61-62). 

Onder ‘minderheid’ wordt een allochtone groep in een achterstandpositie verstaan 
(WRR 1989: 15). Het minderhedenbeleid moest maatwerk worden, specifiek beleid 
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toegesneden op die individuen uit (allochtone) minderheidsgroeperingen voor wie het 
algemene beleid te kort schoot (WRR 1989: 22-23).  

De probleemdefinitie die de WRR geeft is als volgt te kenschetsen. In de eerste 
plaats stelt de Raad dat immigratie als een blijvend verschijnsel gezien moet worden. 
Enerzijds zorgen pullfactoren als politieke vrijheid en welvaart en pushfactoren als 
bevolkingsdruk in combinatie met een groeiende toegankelijkheid van communicatie- 
en transportmiddelen voor meer primaire immigratie. Anderzijds worden reeds be-
staande immigratiestromen in gang gehouden door gezinsvorming en –hereniging en 
asielmigratie (WRR 1989: 19-20, 27-28).  

De huidige positie van allochtonen is slecht, aldus de Raad. De werkloosheid is 
hoog en de onderwijsprestaties zijn laag; te weinig allochtonen volgen een opleiding 
en er is veel uitval. Omdat de vraag naar laagopgeleiden steeds verder afneemt is er 
juist wat minderheden betreft een mismatch op de arbeidsmarkt. Daardoor daalt de 
participatiegraad van allochtonen steeds verder (WRR 1989: 15-16). Weliswaar wordt 
de kloof tussen autochtonen en allochtonen in sommige opzichten kleiner, vooral wat 
betreft de allochtonen die in Nederland geboren zijn, maar op sociaal-economisch vlak 
zijn er ontwikkelingen “die het integratieproces juist weer dwarsbomen”: 

“Sommige minderheidsgroepen worden zelfs geconfronteerd met een werkloos-
heid van omstreeks veertig procent. De hoge werkloosheid heeft zeer negatieve 
gevolgen voor de sociale verhoudingen binnen allochtone gemeenschappen, de 
gezinsverhoudingen, de gezinsvorming, de individuele identiteit, criminaliteit en 
problematisch druggebruik. Een langdurige of zelfs permanente situatie van hoge 
werkloosheid bij één bevolkingsgroep heeft, zeker wanneer deze ook nog ruimte-
lijk is geconcentreerd, bovendien de neiging zich voort te zetten in de volgende 
generaties” (WRR 1989: 16). 

Verder schieten zowel het algemene beleid als het minderhedenbeleid tekort. Doelstel-
lingen worden niet gehaald en “in sommige gevallen lijkt de verwezenlijking van deze 
doelstellingen eerder verder weg dat dichterbij geraakt, met name in de sector arbeid” 
(WRR 1989: 16). Wat betreft het algemene beleid heeft met name de ontwikkeling van 
de verzorgingsstaat – die aanvankelijk ongeveer gelijk opging met de toename van de 
immigratie – een negatieve wissel getrokken op de manier waarop minderheden wer-
den benaderd: 

“De stagnatie van de verzorgingsstaat heeft evenwel duidelijk gemaakt, hoezeer in 
de filosofie en het beleid van deze staat de individuele burgers, en met name de 
zwakke groepen onder hen, als zorgcategorieën werden beschouwd, in plaats van 
hun kansen tot zelfstandigheid te bieden. De laatste jaren zijn de gevolgen van de-
ze ontwikkeling duidelijk naar voren gekomen: veel allochtonen zijn, bijvoorbeeld 
via uitkeringen, afhankelijk geworden van de zorg van de overheid en blijken zo 
bij bezuinigingen extra kwetsbaar” (WRR 1989: 17). 

Verder is het minderhedenbeleid “op een aantal vitale terreinen blijven steken in een 
discussie over doelstellingen. Soms krijgt men de indruk dat het bovenal symbolische 
waarde heeft”: 

 “De aard van de discussie over minderheden zoals deze tussen belanghebbenden 
wordt gevoerd, lijkt in dit verband symptomatisch. Er ligt een sterke nadruk op 
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vragen inzake cultuur en moraal. Al jarenlang is bijvoorbeeld een discussie gaan-
de over het onderwijs in eigen taal en cultuur, terwijl intussen op de Nederlandse 
scholen een tweede generatie allochtonen wordt opgeleid wier positie door ge-
brekkige onderwijsprestaties grotendeels marginaal dreigt te blijven. Sinds lang 
wordt gediscussieerd over bezwaren tegen registratie van etnische afkomst; intus-
sen worden de doelgroepen van het huidige minderhedenbeleid door gebrek aan 
gegevens steeds moeilijker vindbaar” (WRR 1989: 18). 

Tenslotte impliceerde het minderhedenbeleid een koppeling tussen achterstandenbe-
leid en cultuurbeleid. Door deze koppeling hadden bepaalde groepen die niet onder het 
minderhedenbeleid vielen geen toegang tot culturele voorzieningen. “Door de ge-
noemde combinatie heeft tevens het accent te veel gelegen op het creëren en in stand 
houden van voorzieningen in het kader van de ontwikkeling van een multi-etnische 
samenleving. Het verminderen van de achterstanden in onderwijs en arbeid kwam zo 
te weinig van de grond” (WRR 1989: 23). De institutionalisering van etnische pluri-
formiteit hoeft echter wat de Raad betreft geen doelstelling van overheidsbeleid te zijn 
en het initiatief daartoe dient veeleer bij de betreffende groepen zelf gelaten te worden 
(WRR 1989: 23-24). 

Na deze sombere probleemdefinitie brengt de Raad onder het kopje ‘Een nieuwe 
benadering’ de voorgestane beleidsvisie naar voren: “Wanneer het voortduren van de 
immigratie als realiteit wordt aanvaardt, is er alles aan gelegen de gevolgen hiervan 
positief te doen uitvallen voor zowel de immigrant en zijn of haar nakomelingen als 
voor de samenleving als geheel” (WRR 1989: 20). Doordat veel allochtonen in een 
marginale positie zitten – die zich uit in “hoge werkloosheid, hoge uitval in het onder-
wijs, relatief hoge criminaliteit, afhankelijkheid van de sociale zekerheid en de sociale 
voorzieningen” – zijn zij in “te weinig in staat bij te dragen aan de ontwikkeling van 
de Nederlandse samenleving” (WRR 1989: 20). Ook veel nieuw binnengekomen im-
migranten dreigen te marginaliseren. Arbeidsdeelname wordt als een ‘wezenlijke 
voorwaarde’ voor integratie gezien: “Arbeid is niet alleen het belangrijkste middel 
voor het verwerven van een inkomen, maar vormt ook een belangrijk deel van de bij-
drage die een persoon levert aan de ontwikkeling van de samenleving” (WRR 1989: 
20).  

De verantwoordelijkheid om de arbeidsparticipatie te verhogen legt de Raad 
hoofdzakelijk bij twee partijen: de allochtonen zelf – die de noodzakelijke kennis en 
vaardigheden moeten verwerven – en de overheid die daartoe voorwaarden en kansen 
dient te creëren (WRR 1989: 20). Aan de aanbodszijde dienen daartoe de mogelijkhe-
den voor onderwijs en beroepsscholing voor allochtonen verbeterd te worden, ook 
voor hen die niet meer leerplichtig zijn bij aankomst in Nederland. “Centraal staat 
hierbij de noodzaak van het leren van de Nederlandse taal, een absolute voorwaarde 
voor het functioneren in Nederland … zowel voor mannen als voor vrouwen” (WRR 
1989: 22). Omdat de zwakke arbeidsmarktpositie van veel allochtonen samenhangt 
met hun lage opleidingsniveau en gebrekkige kennis van het Nederlands, stelt de Raad 
een intensivering van de volwasseneneducatie voor. Deze zou uit drie schillen moeten 
bestaan: een basiseducatieplicht, een leerrecht en maatwerk. De basiseducatie265 zou 
tenminste verplicht gesteld moeten worden voor “pas aangekomen migranten die op 
enigerlei wijze ten laste van de overheid komen en werkloze allochtone uitkeringsge-
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rechtigden wier opleidingsniveau beneden het eindniveau van het Nederlandse basis-
onderwijs ligt, inclusief jonge allochtone vrouwen wier man een sociale uitkering ge-
niet” (WRR 1989: 43-44). Het sluitstuk van de verplichte educatie is sanctionering, 
aldus de WRR, in de vorm van “korting op het inkomen” voor pas aangekomen immi-
granten, terwijl werklozen “die zich aan geboden mogelijkheden onttrekken … reke-
ning moeten houden met een aanzienlijke korting op de werkloosheidsuitkering” 
(WRR 1989: 44, 46).  

Ook aan de vraagzijde moet de overheid de mogelijkheden verbeteren: “Een 
voortgezette economische groei die meer wordt gericht op de arbeidsintensieve dienst-
verlening, is van groot belang” stelt de Raad, mede omdat in dit economische segment 
met banenplannen of een algemeen werkgelegenheidsbeleid veel laaggeschoolde ba-
nen te creëren zijn (WRR 1989: 33). Uiteraard zijn daaraan kosten verbonden, maar 
“tegenover de kosten staan in elk geval de baten van gederfde uitkeringen en van de 
dienstverlening zelf” (WRR 1989: 33). Tevens gaat de Raad in op de vraag in hoeverre 
de karakteristieken van de allochtonen dan wel discriminatie bepalend zijn voor de 
arbeidsmarktpositie van allochtonen (WRR 1989: 112-116). Tot slot stelt de Raad voor 
om naar voorbeeld van de Canadese ‘Employment Equity Act’ bedrijven te verplich-
ten jaarlijks te rapporteren hoe leden van minderheden in hun organisatie vertegen-
woordigd zijn (WRR 1989: 35-39).  

Niet alleen ‘overwegingen van sociale rechtvaardigheid’ maar ook het feit dat 
‘allochtonen potentiële human resources vertegenwoordigen’ vormt voor de Raad de 
legitimatie van het voorgestelde beleid. Verwezen wordt naar immigratielanden als 
Canada, de VS en Australië die “hun immigranten veeleer als een aanwinst dan als een 
last beschouwen” (WRR 1989: 21). Voor Nederland wordt gewezen op de relatief jon-
ge bevolkingsopbouw en het hoge geboortecijfer van allochtonen die de lasten van 
vergrijzing en ontgroening kunnen helpen verlichten, vooropgesteld dat ze ‘voldoende 
participeren’. Investeringen in een hogere arbeidsparticipatie van allochtonen, door het 
“tot ontplooiing brengen van human resources”, zal zich op de lange termijn terugver-
dienen: “Men kan dit zien in termen van ‘verliesbeperking’: ziet men af van deze in-
vesteringen, dan wordt ook een prijs betaald, namelijk die welke is verbonden aan een 
verdere ontwikkeling van een etnisch subproletariaat, in de vorm van criminaliteit en 
dure overheidsvoorzieningen” (WRR 1989: 21). Behalve het vermijden van deze nega-
tieve gevolgen zijn er ook positieve effecten te verwachten van een meer participeren-
de allochtone bevolking, onder meer voor de internationale handel en om de steden 
aantrekkelijker te maken in de wereldwijde competitie als vestigingsplaats voor inter-
nationale bedrijven en werknemers (WRR 1989: 21).266  

 Naast een beleidsvisie geeft de Raad ook aanbevelingen voor de wijze waarop 
het beleid ingericht dient te worden. Allereerst dient het allochtonenbeleid opgedeeld 
te worden in drie sporen: (1) een vreemdelingenbeleid gericht op de toelating, ver-
blijfsrechtelijke positie en uitzetting; (2) een integratiebeleid gericht op de verbetering 
van de participatie in “vitale maatschappelijke sectoren en instituties” waarbij maat-
schappelijke achterstand het criterium is voor het vaststellen van doelgroepen en (3) 
een cultuurbeleid “waarin zich het cultureel-pluriforme karakter van de Nederlandse 
samenleving weerspiegelt” en dat zich richt op alle allochtone groepen, maar het ini-
tiatief bij henzelf laat (WRR 1989: 25). Wat betreft het vreemdelingenbeleid staat de 
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Raad een restrictief beleid voor, maar stelt ook dat beheersing van asiel en gezinsmi-
gratie slechts tot op zeker hoogte mogelijk en wenselijk is (WRR 1989: 26-28). Aan 
het cultuurbeleid wordt erg weinig aandacht besteed; de nadruk ligt overduidelijk op 
het integratiebeleid en dan met name op het beleid inzake arbeid, onderwijs en vol-
wasseneneducatie (WRR 1989: 47).267  

Om de voortgang van vooral het integratiebeleid te stimuleren moet er een ande-
re beloningsystematiek gehanteerd worden, waarbij maatschappelijke instanties en 
organisaties zoals scholen niet beloond worden voor louter de deelname van allochto-
nen, maar voor de (door hen) behaalde successen (WRR 1989: 24). Om de voortgang 
te kunnen meten, moeten de allochtonen zichtbaar gemaakt worden door een registra-
tiesysteem. De gegevens in het bevolkingsregister schieten daartoe te kort, vooral daar 
waar het om allochtonen met de Nederlandse nationaliteit gaat. De Raad wijst op de 
volkstellingen die in landen als de VS, het VK en Canada met regelmaat worden ge-
houden en waarbij de respondenten middels zelfidentificatie hun etnische achtergrond 
kunnen aangeven. Indien herinvoering van de volkstelling vanwege praktische en 
principiële bezwaren echt niet door kan gaan, moet worden geprobeerd met geavan-
ceerde statistische technieken de hiaten in te vullen. Daarbij is “ook registratie van het 
voorzieningengebruik door minderheden … een voorwaarde voor een effectief en con-
troleerbaar beleid” (WRR 1989: 25). We hebben in §4.12 gezien dat de WRR hiermee 
het gebrek aan data prominent op de agenda zette. 

We zullen dadelijk de absorptie van het rapport door het beleid bespreken, maar 
staan eerst kort stil bij de ontvangst bij het beleidssubsysteem268 dat zich inmiddels 
rond het minderhedenbeleid gevormd had. De belangrijkste actoren binnen dat be-
leidssubsysteem waren het Directoraat Coördinatie Minderhedenbeleid, de minderhe-
denonderzoekers en de ACOM en tenslotte de organisaties van minderheden. DCM 
had zoals gezegd op een nieuw WRR-rapport aangedrongen om meer bevoegdheden te 
krijgen, maar de WRR was tot het inzicht gekomen dat dit juist niet wenselijk was: 

“[E]én van de conclusies uit dat rapport van 1989 was ook dat als je alle bevoegd-
heden bij BiZa neerlegt de andere ministeries helemaal geen actie meer zouden 
ondernemen en je bovendien het vraagstuk isoleert van de rest van de samenle-
ving. Wij stonden in feite dus voor dat de andere ministeries meer op hun eigen 
verantwoordelijkheid zouden worden aangesproken en het hen niet te gemakkelijk 
zou worden gemaakt om verantwoordelijkheden af te schuiven. Dus uiteindelijk 
ook dat DCM eerder minder bevoegdheden zou krijgen. Dat had DCM niet hele-
maal verwacht. Maar ze voorvoelden het wel … en er werd ook heel erg gelobbyd 
op een gegeven moment”.269 

Het was duidelijk dat Allochtonenbeleid gevestigde belangen raakte. DCM, maar ook 
de minderhedenorganisaties zagen in het voorgestelde beleid een bedreiging van hun 
belangen en lobbyden bij de WRR in de periode voorafgaand aan de publicatie van 
Allochtonenbeleid. “Zeker in de laatste weken voor het rapport werd ik soms een paar 
keer op een avond opgebeld door een minderhedenorganisatie, een ambtenaar of een 
Kamerlid”, aldus Entzinger, “Dat had ik nog nooit eerder meegemaakt en toen besefte 
ik ‘we doen er kennelijk wel toe’. Maar wij hadden bij de WRR toch de lijn: ‘we laten 
ons niet zo makkelijk be-lobbyen’”.270  
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Ook in de wereld van het minderhedenonderzoek kon Allochtonenbeleid over het 
algemeen niet op een warm onthaal rekenen. Met name de economische invalshoek 
van Allochtonenbeleid en het feit de WRR de verantwoordelijkheid deels bij de immi-
granten legt stuitte op verzet.271 Rath (1992) meent enerzijds dat “het rapport is ont-
vangen als één waarin de problemen en hun mogelijke oplossingen eindelijk eens fris 
en zonder morele omwegen en hinderlijke inmenging van belangengroepen aan de or-
de worden gesteld” en daarom “in bepaald opzicht een omslag in het denken over ‘et-
nische minderheden’” markeert, maar noemt het anderzijds ‘problematisch’ dat de 
WRR “de afhankelijkheid van uitkeringen en welzijnsvoorzieningen zo centraal” stelt 
dat het probleem gereduceerd wordt “tot een vraagstuk dat boven alles ondergeschikt 
is aan de continuïteit van het produktieproces en de beheersbaarheid van de staatsfi-
nanciën”. Rex (1995) hekelt het feit dat de WRR “geen aandacht [schenkt] aan de ma-
nier waarop deze immigranten zich mobiliseren en wat ze precies willen”, maar in 
plaats daarvan aan hun mislukte integratie en hun slechte positie. “Het feit dat deze 
mensen zich in een dergelijke situatie bevinden wordt niet zozeer gezien als oneerlijk 
tegenover de immigranten, maar als een verliespost voor staat en economie” (1995: 
60). Ook verzet Rex zich tegen het verplichte en gesanctioneerde karakter van onder-
wijs en training voor werkloze immigranten: “De verantwoordelijkheid om te integre-
ren door middel van werk wordt aldus hoofdzakelijk bij de buitenlandse werknemer 
zelf gelegd” (1995: 61). Rex acht zelfs het predikaat ‘racistisch’ niet misplaatst voor 
Allochtonenbeleid.272 De ACOM noemde het rapport eerder ‘geïnspireerd door weten-
schap’ dan wetenschappelijk (ACOM 1989; geciteerd in Scholten 2007: 174-175). De 
claim van de WRR dat allochtonen teveel als ‘zorgcategorieën’ waren beschouwd en 
door het beleid afhankelijk waren gemaakt van de verzorgingsstaat, werd door de 
ACOM afgedaan als een onbewezen en niet empirisch gefundeerde aanname, een aan-
name bovendien die vooral geïnspireerd zou zijn door meer algemene opvattingen 
over de verzorgingsstaat (Scholten 2007: 174-175). Daarnaast vielen verschillende 
prominente minderhedenonderzoekers het WRR-rapport op het in hun ogen geringe 
wetenschappelijke gehalte en de eenzijdige probleemperceptie (Scholten 2007: 175; 
Muus & Penninx 1989, zie ook §8.2). 

Scholten (2007) stelt dat het verschijnen van Allochtonenbeleid ook persoonlijke 
repercussies had voor Entzinger zelf. Entzinger was in 1986 in Utrecht benoemd tot 
hoogleraar en gaf leiding aan de Utrechtse onderzoeksgroep Studies van de Multi-
etnische Samenleving (SMES). Aanvankelijk genoot hij de steun van de overige 
SMES-leden, maar dat veranderde in 1989, met name vanwege zijn “centrale rol in de 
totstandkoming van het door die medewerkers niet gewaardeerde WRR-rapport Al-
lochtonenbeleid en een aantal uitspraken in de media”.273 Zijn Utrechtse collega’s – 
waaronder ACOM-voorzitter Bovenkerk – begonnen bij het faculteitsbestuur aan te 
dringen op zijn ontslag. Entzinger zou teveel een beleidsadviseur en te weinig een we-
tenschapper zijn. Daarnaast had hij te weinig verstand van (antropologisch) veldwerk, 
de onderzoeksmethode die door de ACOM gedurende de jaren tachtig gepropageerd 
was. Volgens zijn Utrechtse collega’s deed Entzinger bovendien uitspraken in de me-
dia die niet gericht waren op het verminderen van het heersende vijandige klimaat te-
genover immigranten en soms zelfs bijdroegen aan dat vijandige klimaat. Dergelijke 
uitspraken waren bovendien (in potentie) schadelijk voor de verhouding tussen de 
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minderhedenonderzoekers en de minderheidsgroepen die ze bestudeerden. Volgens 
Scholten illustreert deze houding de “focus of these researchers on issues as anti-
racism and factors in Dutch society that inhibited emancipation rather than on factors 
on the side of immigrants that hampered their integration” (2007: 176). De zaak esca-
leerde en kwam begin 1990 in de pers. Uiteindelijk trok Entzinger aan het langste eind 
en werd de onderzoeksgroep SMES ontbonden. Scholten meent dat een en ander ook 
moet worden begrepen als een demarcatiestrijd tussen de WRR en de ACOM, die 
uiteindelijk de ontmanteling van de laatste versnelde: “the distancing from ongoing 
policy developments, which were to a great extent the consequence of the report from 
the WRR that had been requested by the government, and its failure to respond to the 
growing demand for more evaluative expertise, gradually undermined the position of 
the ACOM in this period” (Scholten 2007: 176-177). De reacties van minderhedenon-
derzoekers op Allochtonenbeleid laten ook zien hoezeer de probleemdefinitie van dat 
rapport inging tegen het onder veel minderhedenonderzoekers heersende onderzoek-
sethos, waarin identificatie met de minderheden en het taboe op blaming the victim en 
extreemrechts in de kaart spelen centraal stonden. 

5.6.4 Kabinetsstandpunt ‘Allochtonenbeleid’
De hoofddoelstelling van Kabinetsstandpunt ‘Allochtonenbeleid’ (1990) was “het ver-
beteren van de positie van allochtonen, zodat zij volwaardig konden deelnemen aan de 
Nederlandse samenleving” (Rijkschroeff et al. 2004: 38). Op een aantal punten onder-
schrijft het kabinet de opvattingen van de WRR. Zo meent het kabinet dat de immigra-
tie inderdaad zal voortduren, ook al heeft het “voor ogen de immigratie zoveel moge-
lijk beperkt te houden vanwege de hoge bevolkingsdichtheid en het beslag op de col-
lectieve voorzieningen. Daarom zijn er slechts enkele gronden (internationale verplich-
tingen, humanitaire redenen en wezenlijk Nederlands belang) waarop verblijf in Ne-
derland wordt toegestaan” (Kabinetsstandpunt 1990: 7). Ook een verplichte evenre-
digheidsrapportage naar Canadees model kan op instemming rekenen en het kabinet 
neemt zich voor daartoe in overleg te treden met de Stichting van de Arbeid 
(Kabinetsstandpunt 1990: 27). Daarnaast beaamt het kabinet dat goed beleid zonder 
registratie van de doelgroepen niet mogelijk is (zie §4.12). 

Verder onderschrijft het kabinet de intentie van de WRR om de negatieve gevol-
gen van immigratie voor de Nederlandse samenleving én de betrokkenen te verminde-
ren door te investeren in het menselijk kapitaal van immigranten middels een stevig 
beleid op de sectoren arbeid en (volwassen)educatie: 

 “Het kabinet [acht] het een goede gedachte om, gegeven het bestaan van een im-
migratie van een zekere omvang, de voordelen daarvan zo goed mogelijk te benut-
ten. De benadering van de WRR dat het ook voor de samenleving beter is om te 
investeren in mensen die er, volgens de normen van het restrictieve toelatingsbe-
leid, recht op hebben om permanent in Nederland te verblijven, dan om marginali-
seringprocessen een kans te geven, acht het kabinet van grote betekenis” 
(Kabinetsstandpunt 1990: 7). 

Het kabinet doet tal van voorstellen voor wijziging en intensivering van beleid, waar-
bij de voorkeur overigens uitgaat naar algemeen beleid (Kabinetsstandpunt 1990: 7).  
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Op een aantal cruciale punten neemt het kabinet de voorstellen van de WRR 
slechts gedeeltelijk of helemaal niet over. Zo neemt het de term ‘allochtonenbeleid’ 
niet over en houdt het vast aan de doelgroepen van het minderhedenbeleid, al dienen 
deze wel periodiek herijkt te worden (Rijkschroeff et al. 2004: 37). Tenslotte neemt 
het kabinet het (in het betoog van de WRR) essentiële punt van verplicht én gesanctio-
neerd onderwijs aan pas aangekomen migranten en werkloze allochtone uitkeringsge-
rechtigden niet over.274  

5.6.5 Maatschappelijk debat integratie
In 1992 verscheen Maatschappelijk debat integratie (Min. BiZa 1992) feitelijk een 
brief van de minister van BiZa (Dales) aan de Tweede Kamer, vergezeld van een me-
morandum over de toekomstkansen van allochtone jongeren. Aanleiding voor het ont-
staan van dit debat vormde een toespraak die VVD-leider Bolkestein in september 
1991 hield op een bijeenkomst van de Liberale Internationale. Bolkestein (1991) stelde 
dat het feit dat men in grote delen van de islamitische wereld bepaalde – in zijn ogen 
ononderhandelbare – (westerse) principes niet erkent, een complicerende factor vorm-
de bij de integratie van moslims in het Westen. Concreet noemde hij de scheiding van 
kerk en staat, de vrijheid van meningsuiting, tolerantie en non-discriminatie. Bolkes-
teins speech leidde tot commotie en weerstand,275 al was er ook bijval.276 De brief van 
de minister gaat enerzijds in op de door Bolkestein aangezwengelde discussie. Er 
wordt onder andere gewezen op bepaalde ononderhandelbare waarden die grenzen 
stellen aan de identiteitsbeleving van immigranten en ook van islamieten. Daarnaast 
wijdt de brief een hoofdstuk aan een “activerende aanpak” van de integratie, waarbij 
minderheden wordt opgeroepen zelf verantwoordelijk te nemen (Min. BiZa 1992: 2-3). 
In het bijgevoegde memorandum wordt ook nog verplichting en sanctionering van de 
basiseducatie als wenselijk naar voren gebracht.277 Dat laatste is een indicatie hoezeer 
de aandacht inmiddels naar de sociaal-economische aspecten verschoven was, want 
Bolkestein had het ‘maatschappelijk debat’ juist met een sociaal-cultureel onderwerp 
aangezwengeld. 

5.6.6 Werk en Minderheden
Ook de nota Werk en Minderheden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid getuigt van een omslag in het denken richting plicht en eigen verantwoorde-
lijkheid. Inzake de verbetering van de arbeidsmarktpositie van minderheden stelt de 
minister: “Behalve op de vereiste inspanningen van overheid en sociale partners moet 
ook zeer nadrukkelijk gewezen worden op de noodzakelijke inzet van de doelgroep 
zelf” (Min. SZ&W 1993: 11). Ook wordt een verplichting van de basiseducatie en het 
taalonderwijs voorgesteld om zo de uitstroom uit de sociale zekerheid te bevorderen, 
zij het dat een generieke verplichting vanuit de maatwerkgedachte niet noodzakelijk 
wordt geacht (Min. SZ&W 1993: 20). Tot slot wordt in verband met het uitstroombe-
leid tevens voorgesteld om de registratie van uitkeringsgerechtigden te verbeteren, om 
zo inzicht te krijgen in omvang en samenstelling van de doelgroepen. Probleem is na-
melijk dat er geen registratieverplichting bestaat voor de uitvoeringsorganen van de 
sociale zekerheid (Min. SZ&W 1993: 19). Dat de individugerichte benadering de 
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groepsgewijze aanpak nog niet helemaal verdrongen heeft blijkt uit de grote rol die de 
minister hierbij weggelegd ziet voor de minderhedenorganisaties. 

5.6.7 Contourennota
De nota Integratiebeleid Etnische Minderheden (Min. BiZa 1994) – beter bekend als 
de Contourennota – is zowel een terugblik op het beleid zoals dat sinds de Minderhe-
dennota van 1983 is gevoerd als een vooruitblik op (de contouren van) het in de twee-
de helft van de jaren negentig te voeren beleid. De Contourennota legt – getuige ook 
de titel – de nadruk op integratiebeleid. Er wordt niet meer gesproken van ‘minderhe-
denbeleid’ dat te eenzijdig op de minderheidsgroepen zelf gericht was. De integratie-
inspanning moet echter zowel door de integrerende zelf als door de ontvangende maat-
schappij worden geleverd. In samenhang daarmee wordt de nadruk op algemeen beleid 
gelegd; specifiek beleid wordt alleen ingezet als het algemene beleid tekort schiet 
(Min. BiZa 1994: 6). 

In de nota wordt de opvatting uit Allochtonenbeleid dat Nederland rekening moet 
houden met “structurele immigratie op een relatief hoog niveau” (Min. BiZa 1994: 4) 
opnieuw onderschreven. “Het hoge migratiesaldo wordt veroorzaakt doordat Neder-
land loyaal haar internationale verplichtingen nakomt” en vormt “vooral een uitdaging 
voor een effectief integratiebeleid” (Min. BiZa 1994: 4). Een restrictief toelatingsbe-
leid is een randvoorwaarde voor het integratiebeleid, zo heet het. Daartoe voert Neder-
land “binnen de internationale normen” beperkingen door en neemt het “actief deel 
aan alle internationale fora” die werken aan de “beheersbaarheid van immigratiestro-
men” (Min. BiZa 1994: 4). 

Om de relatief omvangrijke immigratie die desondanks plaatsvindt te absorberen 
dient de inburgering krachtig(er) te worden aangepakt:  

“In de komende jaren moet een sluitend en meer verplichtend stelsel van inburge-
ringprogramma’s opgezet worden. Voor nieuwkomers in ons land zal via een aan-
bod aan cursussen en opleidingen bevorderd dienen te worden dat zij in staat zijn 
hun eigen weg in de Nederlandse samenleving te vinden, werk kunnen aanvaarden 
en zo in hun eigen onderhoud kunnen gaan voorzien” (Min. BiZa 1994: 4). 

In de verkenningen ten aanzien van de sector onderwijs wordt ten aanzien van nieuw-
komers niet gerept over enige vorm van verplichting en wordt de verantwoordelijkheid 
voor de uitvoering bij de gemeenten gelegd: “Bij de gemeenten ligt wat dit beleidson-
derdeel [nieuwkomersbeleid] betreft de taak om de onderwijsinstellingen te brengen 
tot een sluitende eerste opvang. De landelijke overheid dient daarvoor de nodige fi-
nanciële middelen te bieden en de kwaliteit van de voorzieningen te bewaken” (Min. 
BiZa 1994: 40). 

De nota benadrukt hoe cruciaal arbeid en onderwijs zijn voor de integratie en vi-
ce versa. Om de “vicieuze cirkel in een vroeg stadium te doorbreken” wordt “de abso-
lute prioriteit” gelegd bij jongeren en nieuwkomers (Min. BiZa 1994: 41). De beleids-
voorstellen zijn echter tamelijk incrementalistisch van karakter. Er worden geen fun-
damentele wijzigingen voorgesteld zoals positieve discriminatie of het korten, stopzet-
ten of onthouden van uitkeringen voor nieuwkomers en jongeren die zich onvoldoende 
inspannen om zich te scholen of werk te krijgen. Op dit laatste punt wijkt het dus dui-
delijk af van de voorstellen in Allochtonenbeleid. 
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Wat betreft de perceptie van minderheden is er een verschuiving te zien: van de 
dominante perceptie van het minderhedenbeleid (emancipatie denken, verzorgingsstaat 
categorieën) naar een denken in termen van ‘het economische potentieel van immi-
granten’. De overheid heeft “vanuit het perspectief van benutting van het economisch 
potentieel … opdracht gegeven voor een onderzoek welke potentiële bijdrage minder-
heden hebben voor de arbeidsmarkt” (Min. BiZa 1994: 31) (vergelijk ook §8.5). 
Speerpunt daarbij is “het economische potentieel van jongeren uit etnische minder-
heidsgroepen” (Min. BiZa 1994: 30). Daarvoor zijn drie redenen. In de eerste plaats 
vormen ze een steeds groter deel van de beroepsbevolking. Verder zijn ze kansrijker 
dan de mensen van de eerste generatie vanwege hun betere kennis van de Nederlandse 
taal en cultuur. De voornaamste motivatie lijkt echter niet het nationaal economisch 
eigenbelang te zijn, maar het voorkomen van maatschappelijke onrust, zoals blijkt uit 
de derde reden: “Het mislukken van een groot deel van de tweede generatie zou dra-
matisch zijn voor het integratiebeleid en de samenleving, omdat hiermede de vorming 
van een etnische onderklasse gestalte zou krijgen. Massale marginalisering van een 
hele generatie leidt onherroepelijk tot maatschappelijk ontwrichting” (Min. BiZa 1994: 
30). Het benutten van het economisch potentieel dient dus niet zozeer te gebeuren 
vanuit het nationaal economisch belang, maar om maatschappelijke problemen te 
voorkomen.  

De focus van het beleid wordt op de grote(re) steden gelegd, want die vormen het 
“kloppend hart van de multiculturele samenleving” (Min. BiZa 1994: 31). De proble-
men zijn hier het grootst, maar de kansen ook. “Juist hier krijgt de multiculturele sa-
menleving vorm en is een belangrijk economisch potentieel aanwezig, een potentieel 
dat er om vraagt om benut te worden” (Min. BiZa 1994: 31). Dit speerpunt vormde 
samen met de ommezwaai van minderhedenbeleid naar integratiebeleid de voorbode 
van de instelling van nieuwe ministerspost voor Grote Steden- en Integratiebeleid. 

5.6.8 Kansen krijgen, kansen pakken: Integratiebeleid 1999-2002
De eerste minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid was Roger van Boxtel 
(D66). In zijn nota Kansen krijgen, kansen pakken (Min. GSI 1999) roept hij op tot een 
nieuw elan bij de integratie van etnische minderheden: 

“Het kabinet wil flinke winst boeken op vitale terreinen van het integratiebeleid 
ten aanzien van etnische minderheden, vooral in het onderwijs, inzake werkgele-
genheid en bij het tegengaan van discriminatie. Dat moet bij hen tot een zichtbare 
positieverbetering leiden. Met alleen voortzetting van het staande beleid komen 
we er niet. Een nieuw elan is nodig om de burgers, behorend tot zogeheten ‘oude-
re’ en ‘nieuwere’ minderheidsgroepen hun talenten te laten ontplooien. Speerpun-
ten zijn: werk, onderwijs en scholing en een ongedwongen omgang van burgers 
met elkaar. Op deze terreinen heeft het kabinet aansluitend op deze nota dan ook 
actieprogramma’s278 ontwikkeld” (Min. GSI 1999: 1).  

Ondanks de positieve toon heeft de onderkenning van de omvang van de proble-
men van de etnische minderheden een prominente plaats in de inleiding. Enerzijds heet 
het dat “erkend moet worden dat hun aanwezigheid dynamiserende en ook in cultureel 
opzicht verrijkende aspecten in zich draagt” (Min. GSI 1999: 1). Ook wordt de huidige 
immigratie gerelativeerd door te wijzen op het feit dat Nederland in de afgelopen eeu-
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wen grote aantallen immigranten met (uiteindelijk) succes heeft geabsorbeerd (Min. 
GSI 1999: 2-4). Maar anderzijds stelt de grote instroom van nieuwkomers “ons land 
tegelijk voor grote problemen” (Min. GSI 1999: 1). Sommige minderheidsgroepen 
participeren “nog veel te weinig” (Min. GSI 1999: 1). De arbeidsmarktperformance en 
schoolprestaties zijn te laag en “aan de onderkant vervallen te veel jongeren uit deze 
groepen in crimineel gedrag” (Min. GSI 1999: 1). Ook vraagt de minister zich af “of 
onze collectieve arrangementen in staat zijn de toenemende druk op het beleid te ac-
commoderen” (Min. GSI 1999: 1), mede omdat nieuwkomers “niet zelden afkomstig 
[zijn] uit gesloten rurale en hiërarchisch gestructureerde samenlevingen, terwijl Neder-
land zich heeft ontwikkeld tot een open en hoogtechnologisch land waarin de indivi-
duele verantwoordelijkheid voorop staat” (Min. GSI 1999: 1). 

Een en ander moet ook gezien worden in het licht van de omvang van de voort-
gaande immigratie. “De instroom van nieuwkomers is spectaculair toegenomen”, aldus 
de nota (Min. GSI 1999: 1). Waar de Contourennota in navolging van Allochtonenbe-
leid erkende dat immigratie een blijvend verschijnsel zal zijn, gaat de minister een stap 
verder: “Het is een onmiskenbaar feit dat Nederland een immigratieland is geworden 
en dat het zich moet instellen op een steeds groter wordende druk op het integratiebe-
leid” (Min. GSI 1999: 2). 

In Kansen krijgen, kansen pakken wordt in navolging van Allochtonenbeleid de 
nadruk sterk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van de immigrant voor zijn of 
haar welslagen en welbevinden. Onder het kopje “Kansen pakken” schrijft de minister: 

“Als alle andere burgers zijn ook de leden van etnische minderheden zelf primair 
verantwoordelijk voor hun plaats in de samenleving en voor hun toekomst. Zij 
zijn zelfredzaam en autonoom, kiezen voor deze samenleving en zetten er zich 
met al hun talenten voor in. Zij realiseren zich dat bij elk recht een corresponde-
rende plicht bestaat. … [D]e beheersing van het Nederlands is daarbij een nood-
zakelijke randvoorwaarde. … Mogelijkheden die onze samenleving biedt, zoals 
op het gebied van onderwijs, scholing en werk, moeten ze met beide handen aan-
grijpen” (Min. GSI 1999: 6). 

Verder wordt in de nota definitief afstand genomen van de groepsgewijze aanpak 
die verbonden was aan het minderhedenbeleid. De immigranten zijn vrije en autonome 
individuen die zelf hun eigen leven vormgeven. De nota stelt dan ook dat burgerschap 
een kernbegrip is van het immigratiebeleid (Min. GSI 1999: 4-6). De nadruk ligt mede 
daarom op algemeen beleid; specifiek op immigranten gericht beleid wordt alleen in-
gezet als het niet anders kan (Min. GSI 1999: 10-11). Toch wordt in wezen geen af-
stand gedaan van de doelgroepen van het Minderhedenbeleid. Een verandering is wel 
dat meer de aandacht wordt gevestigd op de doelgroep “vluchtelingen en asielgerech-
tigden”, hetgeen te herleiden is tot het feit dat de werkloosheid van deze groep als een 
“ernstig probleem” wordt gezien (Min. GSI 1999: 8). 

In de nota wordt beheersing van de Nederlandse taal gezien als primaire stap en 
fundamentele voorwaarde bij het verwerven van die positie als zelfstandig burger.279 
Taalachterstand wordt dan ook, samen met het gemiddeld lage opleidingsniveau en de 
achterblijvende vraag naar laagopgeleiden, gezien als een belangrijke oorzaak van de 
hoge werkloosheid onder minderheden (Min. GSI 1999: 26). Met de Wet Inburgering 
Nieuwkomers (WIN) (1998) waaraan de nota refereert, had het kabinet Kok I een eer-
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ste aanzet gegeven tot de invoering van de verplichte en gesanctioneerde basiseducatie 
die de WRR in Allochtonenbeleid had voorgesteld. De WIN gold echter alleen voor 
nieuwkomers en was niet meer dan een tamelijk beperkte oriëntatie op de Nederlandse 
taal en samenleving. Voor zogenaamde oudkomers wordt in Kansen krijgen, kansen 
pakken een beperkt pakket maatregelen opgesteld, gericht op ‘werklozen en opvoe-
ders’ (Min. GSI 1999: 32).280  

Opvallend is tenslotte dat het er op lijkt dat het kabinet alle bezwaren tegen regi-
stratie naar etniciteit heeft laten varen. “Het kabinet blijft registratie naar etniciteit van 
belang vinden vanwege het inzicht dat daardoor geboden is voor de effectiviteit van 
zijn beleid” (Min. GSI 1999: 27). Ten aanzien van de uitvoering van de WIN vindt die 
registratie als volgt plaats: “De gemeente geeft op grond van het Uitvoeringsbesluit 
Inburgering Nieuwkomers de sofi-nummers van de nieuwkomers aan Arbeidsvoorzie-
ning door, waardoor deze voor Arbeidsvoorziening herkenbaar zijn en vanaf 1 januari 
1999 ook als nieuwkomer herkenbaar in de registratie van arbeidsbureaus worden op-
genomen” (Min. GSI 1999: 32). 

5.6.9 Context: Politisering en de liberale paradox 
De dynamiek in de beleidsontwikkeling kan deels verklaard worden uit een aantal 
meer algemene ontwikkelingen. Zo moet de nadruk op de zelfredzaamheid in Alloch-
tonenbeleid en daaropvolgende beleidsstukken worden gezien in het licht van een 
meer algemene problematisering van de verzorgingsstaat en het arbeidsmarktbeleid, 
onder andere door de WRR (zie Box 4.2).281 Daarnaast speelde ook de neoliberale ten-
dens richting een kleinere overheid en een zelfstandiger burger een rol (§4.6). Uit de 
nadruk op burgerschap en een individuele benadering in Kansen krijgen, Kansen pak-
ken spreken ook partijpolitieke voorkeuren van de coalitiepartners in de Paarse kabi-
netten (VVD, PvdA en met name D66).  

Voor een belangrijk deel moet de verklaring van de beleidsdynamiek gezocht 
worden in politieke ontwikkelingen. De CD voerde voor de verkiezingscampagne van 
1994 de slogan ‘vol=vol’, juist in een periode dat de asielinstroom fors toenam. Er 
ontspon zich in de media een fel debat over de vraag of Nederland vol was, een dis-
cussie die zeker tot rond de eeuwwisseling speelde.282 Opiniemakers, waaronder veel 
prominente PvdA-ers, meenden dat Nederland niet lang niet vol was.283 Toen het aan-
tal asielzoeker in 1994 tot boven de vijftigduizend steeg, meenden PvdA-kopstukken 
als Jan Pronk284 en Felix Rottenberg285 dat Nederland 100 duizend vluchtelingen per 
jaar op zou kunnen nemen. Juist omdat extreemrechts de directe aanleiding vormde 
was de toon van het publieke debat vaak nogal moralistisch; regelmatig werd (in)direct 
naar de Tweede Wereldoorlog en de jodenvernietiging verwezen. Zo constateerde 
Volkskrant-redacteur Jeroen Trommelen dat “de discussie over de Lebensraum van de 
Nederlander” niet langer als “onzindelijk” werd beschouwd.286 Al met al legde dit de-
bat een grote morele hypotheek op het vraagstuk van de sociale, economische en fy-
sieke absorptiecapaciteit van Nederland. Toch waren er ook tegengeluiden, waarbij 
onder andere gewezen werd op de nadelige gevolgen voor het milieu:  

“Met gemengde gevoelens hoor en lees ik regelmatig pleidooien van politici als 
Pronk en D’Ancona voor een ruimhartig Nederlands Immigratiebeleid. Het aantal 
inwoners kan nog groeien maar betekent dit dat er geen limiet is? Kunnen er 25 
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miljoen Nederlanders in Nederland? Of een land wel of niet vol is, is natuurlijk 
niet objectief bepaalbaar maar dat is geen excuus voor het voeren van struisvogel-
politiek. Als ons inwonertal doorgroeit dan gaat dat onvermijdelijk ten koste van 
het milieu en van de kwaliteit van het bestaan”.287 

Dit soort kritische bijdragen aan het ‘vol=vol debat’ vormde echter een minderheid.288 
De bemoeienis van extreemrechts maakte het voeren van een zakelijk debat over 

de (economische) gevolgen van immigratie niet eenvoudig. Desondanks zien we dat 
het cordon sanitaire rond extreemrechts vanaf begin jaren negentig scheuren begint te 
vertonen.  

“Vele jaren is door ‘opinion leaders’ gekozen voor een grote mate van terughou-
dendheid ten aanzien van het asielvraagstuk. Het betreft nu eenmaal gevoelige 
materie. Lange tijd bestond er de angst, dat uitspraken van de woordvoerders van 
politieke partijen op dit terrein door extreemrechts zouden worden misbruikt. 
Sinds enige jaren is deze houding verlaten. De VVD, en het CDA sinds zij opposi-
tie-partij werd, ervaren het vreemdelingen- en asielbeleid als een dankbaar onder-
werp om zich mee te profileren. De PvdA – en in mindere mate D66 – lijkt weinig 
anders te doen dan de aanvallen van coalitie-partner VVD en oppositie-partij 
CDA op de wankele consensus rond het asielbeleid te pareren” (Vermolen 1996: 
312). 

Door de hoge asielinstroom en slechte sociaal-economische integratie werd depolitise-
ring steeds meer een (electoraal) onhoudbare politieke strategie. Er diende zich een 
nieuwe politieke entrepreneur aan – Frits Bolkestein – die anders dan Hans Janmaat 
niet marginaal was, maar deel uitmaakte van het politieke establishment. Bolkestein 
begreep dat de dam van depolitisering een stuwmeer van electorale onvrede had doen 
ontstaan. Aan een deel van het electoraat was de propagandistische retoriek over cultu-
rele verrijking en de zegeningen van de multiculturele samenleving niet besteed. Veel 
van die mensen behoorden traditioneel tot de achterban van de PvdA die dan ook veel 
belang had bij voortgaande depolitisering. Onder Bolkestein groeide de VVD uit tot 
een brede volkspartij, voor een belangrijk deel dankzij zijn aanvallen op het migratie-
beleid (Te Velde 2008: 48-49) en zijn problematisering van culturele diversiteit (met 
name met betrekking tot de islam). Bolkestein kan gezien worden als één van de 
voormannen van wat Prins het ‘nieuw realisme’ heeft gedoopt (zie §2.3.5). 

Het electorale succes dat de VVD onder Bolkestein boekte met het thema immi-
gratie brengt ons op een probleem dat wel de ‘liberale paradox’ wordt genoemd 
(Hollifield 1992: 4; vergelijk: Van Dalen 2001a: 5). Verengt men de tegenstelling tus-
sen links en rechts tot uitsluitend het herverdelingsvraagstuk, dan lijkt het logisch als 
rechtse partijen vóór immigratie zouden zijn en linkse partijen tegen. Theorie en empi-
rie suggereren immers dat immigratie herverdeling van inkomen induceert van arbeid 
naar kapitaal en van laagopgeleiden naar hoogopgeleiden. Het ligt in de lijn der ver-
wachting dat rechtse partijen met het oog op werkgeversbelangen zouden pleiten voor 
een ruimhartig (arbeids)migratiebeleid en dat linkse partijen met het oog op de belan-
gen van de arbeidersklasse zouden pleiten voor een restrictief immigratiebeleid. In die 
zin is de (op de belangen van de werkgevers gerichte) stellingname van de VVD ten 
aanzien van gastarbeid in de jaren zestig en zeventig heel begrijpelijk. Evenzo is het 
pleidooi van de Socialistiese Partij (1983) in haar brochure Gastarbeid en Kapitaal 
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voor een actief remigratiebeleid (ondermeer een remigratie premie van 75 duizend 
gulden) consistent te noemen, vanuit hun opvatting van de gastarbeid als een ‘verdeel 
en heers’ strategie van het ‘Nederlandse kapitaal’ om de Nederlandse arbeiders onder-
ling te verdelen en af te houden van de klassenstrijd. Opvallend is echter dat de SP 
juist uit linkse hoek scherpe kritiek te verduren kreeg (Vuijsje 1986: 55). Evenzeer 
opvallend is dat Bolkestein acht jaar later pleit vóór een restrictief toelatingsbeleid, 
waar veel liberale economen een ruimhartig migratiebeleid aanprijzen als middel voor 
het vergroten van het nationaal BNP en/of het Bruto Mondiaal Product. Voor deze pa-
radoxale situatie zijn twee verklaringen te geven. (i) Ten eerste vigeerde binnen veel 
linkse partijen en bewegingen in de jaren zeventig en tachtig sterke voorkeuren voor 
internationale solidariteit – als tegenhanger voor nationale solidariteit met de Neder-
landse arbeidersklasse waarmee bijvoorbeeld de SP zich uitdrukkelijk identificeerde. 
Zo is er in het PvdA beginselprogramma Meer voor minder uit 1977 te lezen dat ze 
“de traditionele strijd als arbeiderspartij heeft uitgebreid tot allen, die de nadelige ge-
volgen van onze sociaal-economische orde ervaren of inzien” en dat “hierdoor de posi-
tie van etnische minderheden hoge prioriteit behoort te hebben” binnen de PvdA 
(geciteerd in: Fermin 1997: 101). (ii) Ten tweede moet naast de dimensie van herver-
deling ook onderscheid worden gemaakt naar de wijze waarop partijen omgaan met de 
Nederlandse identiteit en met de culturele eigenheid van immigranten (vergelijk: Van 
der Brug 2007: 14-15). We zien dan dat de SP en Bolkestein de culturele eigenheid 
van de (islamitische) immigranten problematiseren en dat zeker de Socialistiese Partij 
(1983) aanstuurt op assimilatie. Dat riep in de hoogtijdagen van het multiculturalisme 
grote weerstanden op bij andere linkse partijen en het CDA. 

5.7 De periode 2000-2005: Van inburgeringsbeleid naar assimilatie? 

5.7.1 Immigratie: Minder asielmigratie, meer kenniswerkers? 
De totale immigratie in de periode (2000-2004) is met 411 duizend personen ruwweg 
gelijk aan die in de tweede helft van de jaren negentig, maar er doen zich een aantal 
interessante verschuivingen voor (zie §5.6 & Figuur 5.8). Gezinsmigratie blijft met 
167 duizend personen (44% van het totaal) een belangrijk motief, maar het aandeel 
gezinsvormende migratie in de totale gezinsmigratie stijgt substantieel.289  

Een andere trend die zich doorzet is het aantal mensen dat voor studie naar Ne-
derland komt; in 2004 voor het eerst meer dan 10 duizend personen. Het aandeel van 
arbeidsmigratie in de totale immigratie stijgt ten opzichte van de voorgaande perio-
de,290 maar de absolute instroom stabiliseert; na een piek van 20 duizend personen in 
2002 zette een lichte daling in. Deze hernieuwde arbeidsmigratie houdt verband met 
de zeer krappe arbeidsmarkt rond de eeuwwisseling, die ook aanleiding gaf tot een 
maatschappelijk debat over nut en noodzaak (vergrijzing) van arbeidsmigratie (Klaver 
& Odé 2002), in het bijzonder van zogenaamde kenniswerkers (Marey et al. 2002).291 
Ook al verschuift het beleid langzaam van restrictief naar selectief, in de praktijk blijkt 
dat Nederland het buitenlandse studenten die na hun afstuderen willen blijven niet 
makkelijk maakt om zich hier daadwerkelijk te vestigen (Berkhout & Hartog 2007). 

De opvallendste verandering is wellicht de spectaculaire daling van het aantal 
asielmigranten292 van 27 duizend in 2000 naar 3 duizend in 2004. Deze daling kan 
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voor een aanzienlijk deel op het conto worden geschreven van de veel striktere 
Vreemdelingenwet die tijdens het kabinet Kok II onder PvdA-minister Cohen tot stand 
was gekomen (Vreemdelingenwet 2000). Vooral door de daling van de asielmigratie 
vertoont ook de totale migratie in de eerste jaren van de nieuwe eeuw een sterke da-
ling. 
5.7.2 Integratie in het perspectief van immigratie
De nota Integratie in het perspectief van immigratie (Min. GSI 2002) is net als Kansen 
krijgen, Kansen pakken (§5.6.3) van de hand van minister Van Boxtel. Wat betreft ar-
beid en onderwijs zijn er geen grote verschuivingen ten opzichte van de nota Kansen 
krijgen, kansen pakken. Opvallend is wel dat in de korte tijdspanne de aandacht voor 
de sociaal-economische aspecten van integratie verminderd is ten gunste van de soci-
aal-culturele aspecten van immigratie. Er wordt dan ook slechts een beperkt aantal 
bladzijden gewijd aan arbeid en onderwijs. Voor deze verandering zijn in hoofdzaak 
twee oorzaken aan te wijzen. In de eerste plaats was de sociaal-economische positie 
van de minderheden beduidend verbeterd. Met name de werkloosheid was flink afge-
nomen van 16% in 1998 tot 10% (Min. GSI 2002: 5), al was dat nog altijd relatief 
hoog ten opzichte van autochtonen.293 De beeldvorming ten aanzien van de sociaal-
culturele aspecten van immigratie en integratie was echter beduidend verslechterd. 
Met name de terroristische aanslagen van islamitische extremisten van 11 september 
2001 op onder andere het World Trade Center in New York hadden het debat verhard 
en de positie van de islam in de Nederlandse cultuur verregaand geproblematiseerd. 
Ook bleek Nederland minder tolerant dan vaak werd gedacht. In de nota wordt expli-
ciet aan deze ontwikkelingen gerefereerd (Min. GSI 2002: 6). 

5.7.3 Herziening van het inburgeringsstelsel: Contourennota
De Fortuynrevolte – waarover dadelijk meer – had onder alle politieke partijen een 
sense of urgency doen ontstaan en het minderhedenvraagstuk prominent op de politie-
ke agenda gebracht. In het kabinet Balkenende I werd de minister voor Vreemdelin-
genzaken en Integratie (V&I) in het leven geroepen. De eerste minister voor V&I was 
voormalig IND-directeur Hildebrand Nawijn (LPF). Het kabinet Balkenende I was 
echter geen lang leven beschoren en werd weldra gevolgd door Balkenende II waarin 
de VVD-er Rita Verdonk minister van V&I werd. Verdonk drukte alleen al door haar 
persoonlijke optreden uit een ferme aanpak van het immigratiedossier voor te staan.  

 In de nota Herziening van het inburgeringsstelsel: Contourennota (Min.V&I 
2004) wordt de Wet Inburgering Nieuwkomers wegens tegenvallende resultaten her-
zien.294 De inburgering krijgt een meer verplichtend en gesanctioneerd karakter en 
werkt het ook remmend op de instroom. Verder strekt het voorgestane beleid zich na-
drukkelijker uit naar zogenaamde oudkomers. Prioriteit ligt daarbij bij oudkomers die 
na invoering van de wet een uitkering zullen krijgen op grond waarvan zij beschikbaar 
moeten zijn voor de arbeidsmarkt (Min.V&I 2004: 8-9).295 

Daarnaast wordt meer dan voorheen nadruk gelegd op het zich eigen maken van 
de Nederlandse waarden en het navolgen van de Nederlandse normen. Op deze manier 
wordt de verschuiving van de sociaal-economische aspecten van integratie naar de so-
ciaal-culturele aspecten, die in Integratie in het licht van immigratie reeds werd gecon-
stateerd, verder voortgezet (vergelijk Gijsberts & Dagevos 2005: 9; Scholten & Tim-
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mermans 2004). Alhoewel het door gebrek aan afstand altijd lastig is de eigen tijd te 
duiden, lijkt met het beleid van het kabinet Balkenende II een assimilationistische 
koers te zijn ingeslagen. Nadat vanaf het WRR-rapport Allochtonenbeleid de nadruk 
juist meer op de sociaal-economische aspecten was komen te liggen, lijkt na de eeuw-
wisseling de aandacht vooral weer uit te gaan naar de sociaal-culturele aspecten van 
immigratie en integratie. Een en ander was overigens ingebed in een bredere maat-
schappelijke ontwikkeling. Vrij algemeen was er een gevoel ontstaan dat het met de 
integratie van nieuwkomers bepaald niet de goede kant opging. Opiniemaker Paul 
Scheffer (2000) sprak bijvoobeeld van een ‘multicultureel drama’ dat zich in Neder-
land ontvouwde en vond maatschappelijk veel weerklank. Ook een minderhedenon-
derzoeker als Ruud Koopmans (2002) uitte harde kritiek op het tot dan toe gevoerde 
‘slappe’ beleid, terwijl SCP-directeur Paul Schnabel (2000) expliciet opriep tot een 
assimilatiebeleid om het tij te keren. 

5.7.4 Context: De Fortuynrevolte en het vergrijzingsdebat 
Ook voor Periode IV geldt weer dat de beleidsontwikkelingen niet losgezien kunnen 
worden van de politieke context. In de eerste plaats gaat in het publieke debat over 
immigratie het argument van nationaal economisch eigenbelang voor het eerst sinds 
medio jaren zeventig weer een prominente rol spelen. Dat komt vooral omdat immi-
gratie rond de eeuwwisseling steeds vaker naar voren wordt gebracht als remedie tegen 
de vergrijzing.296 Op zichzelf is dat opmerkelijk omdat immigratie over het algemeen 
geen goede oplossing voor de vergrijzing vormt (zie §3.7.2). Om het aantal 65-
plussers constant te houden zou Nederland jaarlijks zoveel immigranten moeten toela-
ten dat de Nederlandse bevolking de komende eeuw zou verveelvoudigen.297 De WRR 
had daarom in 1993 al gesteld dat Nederland daarom moest afzien van grootschalige 
immigratie als middel tegen de vergrijzing.298 Ook het tegengaan van de ontgroening 
die het gevolg is van lage gemiddelde vruchtbaarheid onder Nederlandse vrouwen 
(Van Imhoff & Van Nimwegen 2000) is geen vruchtbare strategie (zie §3.7.2). De re-
den is dat immigranten hun vruchtbaarheid op termijn aanpassen aan de gemiddelde 
vruchtbaarheid in het gastland,299 een verschijnsel dat zich ook in Nederland voordoet 
(Alders 2001: 36-38; Alders & Schapendonk-Maas 2001: 26). Ook in de argumentatie 
van economen over de vergrijzing speelt rond de eeuwwisseling immigratie vaak een 
ondergeschikte rol of wordt het regelrecht afgewezen als oplossing (zie bijvoorbeeld 
Schouten 2000; Kolnaar 1999; Huizinga & Westerhout 1999; Dunnewijk 2001; Smit 
2001b), al breekt een enkele econoom een lans voor deze oplossing (Lof 1998).300  

In de argumentatie vóór immigratie speelt dikwijls dat het een oplossing is voor 
te verwachten arbeidstekorten als gevolg van de vergrijzing. Dit argument wint aan 
kracht als er rond de eeuwwisseling door hoogconjunctuur arbeidstekorten ontstaan. 
Daardoor ontstaat er een maatschappelijk en politiek debat over nut en noodzaak van 
arbeidsmigratie (zie bijvoorbeeld: Van Ours 2001; Van Steveninck & Hoekema 2001; 
Klaver & Odé 2002; Ederveen et al. 2004)301 en in het bijzonder de immigratie van 
zogenaamde kenniswerkers (Marey et al. 2002).302 Een ander argument voor immigra-
tie is het vergroten van het draagvlak van de verzorgingsstaat (dat kleiner wordt door 
de vergrijzing), maar hier is het beeld gemengd omdat immigratie ook als bedreiging 
voor de verzorgingsstaat wordt gezien.303 Ondanks dat het argument van de vergrijzing 
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inhoudelijk niet zoveel hout snijdt, is het van belang omdat het een kijk op immigratie 
met zich meebrengt waarin nationaal economisch eigenbelang een rol speelt, een visie 
die bijvoorbeeld ook in de top van de PvdA ingang vond.304 

Een tweede belangrijke ontwikkeling is een versterkte politisering van het migra-
tievraagstuk. We brengen in herinnering dat Bolkestein in de eerste helft van de jaren 
negentig een belangrijke factor was in de herpolitisering van het migratiebeleid. Bol-
kestein werd eind jaren negentig echter eurocommissaris en zijn opvolger Dijkstal be-
hoorde bepaald niet tot de school der ‘nieuw realisten’ (§2.3.7). Met Bolkestein ver-
dween ook de expliciete kritiek op het migratiebeleid uit het hart van de democratie. 
Het stuwmeer van electorale onvrede vulde zich opnieuw. Korte tijd later diende zich 
een nieuwe politieke entrepreneur aan die migratiebeleid tot één van zijn speerpunten 
maakte, de charismatische, excentrieke en narcistische Pim Fortuyn. In zijn columns in 
het weekblad Elsevier en zijn boek De puinhopen van acht jaar paars (Fortuyn 2002) 
beschreef hij een groot aantal uitwassen die het gevolg waren van het wanbeleid van 
de ‘linkse kerk’. Zijn openlijke islamofobie had vanwege de internationale islamitische 
terreur de wind in de zeilen. Zijn grote electorale succes leidde tot een proces van na-
volging, zowel binnen de gevestigde partijen alsook door nieuwe politieke spelers zo-
als de oud-VVD-ers Wilders (Partij voor de Vrijheid) en Verdonk (Trots op Neder-
land). Dit proces vormt een belangrijke verklaring voor de assimilationistische tenden-
sen in het migratiebeleid van na de eeuwwisseling. Opvallend is dat ook de media 
steeds meer (zelf)kritiek305 kwam op de tot dan toe heersende politieke correctheid en 
er een proces van politisering op gang kwam; in tegenstelling tot de voorgaande perio-
de, waarin de media-aandacht steeds afnam in de aanloop van de verkiezingen, stond 
immigratie centraal in de verkiezingscampagnes in 2002 en 2003 (Scholten & Tim-
mermans 2004). 

Mede onder invloed van Fortuyn begon het idee post te vatten dat het tot dan toe 
gevoerde integratiebeleid (voor zover het beleid zo genoemd en gezien werd) mislukt 
was. Een motie van SP-voorman Jan Marijnissen om het integratiebeleid tegen het 
licht te houden werd met meerderheid van stemmen aangenomen door de Tweede ka-
mer en leidde tot een parlementair onderzoek (Commissie-Blok 2004; Rijkschroeff et 
al. 2004). Hoezeer het klimaat in korte tijd omgeslagen was blijkt uit de negatieve ont-
vangst van eindrapport van de Commissie-Blok. Reeds voordat het rapport uitkwam 
hadden de meeste partijen in de Tweede Kamer besloten dat het integratiebeleid mis-
lukt was.306 In de ogen van veel commentatoren in de politiek en de media had de 
commissie Blok véél te positieve conclusies getrokken over de integratie van minder-
heden. De jarenlange depolitisering van het minderhedenvraagstuk in politiek en me-
dia (Scholten & Timmermans 2004) was in het tegendeel verkeerd: “Er is een taboe 
ontstaan om genuanceerd over migranten te spreken”, constateert Duyvendak die bij 
het onderliggende bronnenonderzoek van de Verweij-Jonker Instituut betrokken 
was.307 Het kan verkeren. 

5.8 Conclusies en Resumé 
Tot slot vatten we de ontwikkeling van de variabelen immigratie en migratiebeleid 
op hoofdlijnen samen. In de periode 1945-1960 werd Nederland gezien als overbe-
volkt; het had te weinig land en te veel mensen. Om dit probleem te verminderen sti-
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muleerde de overheid de emigratie. In de jaren vijftig emigreerde ongeveer 5% van de 
Nederlandse bevolking. Omdat Nederland zich als een emigratieland zag was immi-
gratie taboe (al vormt het warme onthaal dat de Hongaren in 1956 ten deel viel een 
opmerkelijke uitzondering). Desondanks trad er vrij grootschalige immigratie op van 
Repatrianten en Molukse KNIL-militairen uit Nederlands-Indië. Aanvankelijk pro-
beerde men hun immigratie als tijdelijk voor te stellen, maar voor de Repatrianten 
(veelal staatsburgers) koos men voor een assimilatiebeleid. Het verblijf van de Moluk-
kers bleef men tot eind jaren zeventig als tijdelijk voorstellen. 

In de jaren zestig ging de Nederlandse overheid over tot het actief werven van 
buitenlandse werknemers als reactie op de eind jaren vijftig ontstane arbeidskrapte. 
Met een aantal landen rond de Middellandse Zee werden daartoe wervingscontracten 
afgesloten en mensen uit deze landen vormden de hoofdmoot van de immigratie. Ne-
derland voerde de facto een actief immigratiebevorderend beleid en het migratiesaldo 
was vanaf 1961 positief. Beleidsmakers zagen Nederland niet meer als emigratieland – 
er was immers een tekort aan werknemers – maar immigratie bleef vanwege de hoge 
bevolkingsdichtheid taboe. Daarom werd immigratie van buitenlandse werknemers 
voorgesteld als tijdelijk; voorzover het verschijnsel gastarbeid structureel was, zouden 
de individuele gastarbeiders roteren (het rotatiebeginsel). Onderliggende aanname was 
dat migratie stuurbaar was; na bewezen diensten konden buitenlandse werknemers 
huiswaarts worden gezonden. Het wervingsbeleid overlapte met het economisch beleid 
(zie §4.4). Beleidsmakers identificeerden het belang van de industrie met het nationaal 
belang en waren ontvankelijk voor pleidooien van werkgevers voor meer arbeidsmi-
gratie. Onderliggende aannamen waren dat het loondrukkend effect economisch gun-
stig was en dat gastarbeiders veel bijdroegen omdat ze de door gebrek aan arbeiders 
ontstane bottlenecks in de productie hielpen oplossen. Deze economische probleemde-
finitie leefde overigens vooral bij SZ; bij het Ministerie van Maatschappelijk Werk (en 
later CRM) leefde eerder een welzijnsbenadering. 

De jaren zeventig kunnen in meerdere opzichten worden gezien als een over-
gangsperiode. Met het aantreden van het kabinet Den Uyl werden de agenda’s van al-
lerlei linkse sociale bewegingen die streden voor democratisering, emancipatie en een 
meer gelijke verdeling van economische en politieke macht feitelijk ingebracht in de 
landelijke politiek (vergelijk §4.5). Er ontstond polarisering tussen werknemers en 
werkgevers en de belangen van het bedrijfsleven werden niet meer automatisch gelijk-
gesteld aan het nationaal belang. Dat leidde tot een geheel andere visie op gastarbeid, 
dat steeds meer werd gezien als een vorm van economische uitbuiting. Het inzetten 
van gastarbeid als economisch beleidsinstrument ter bevordering van de nationale 
welvaart paste niet in de aan invloed winnende opvattingen over (inter)nationale soli-
dariteit. Er ontstond een vrij brede consensus om af te zien van het rotatiebeginsel en 
buitenlandse werknemers niets in de weg te leggen als ze zich met hun gezinsleden 
blijvend wilden vestigen. De economische probleemdefinitie van SZ maakte geleide-
lijk plaats voor de ‘maatschappelijk werk visie’ van CRM (vergelijk §2.3.4). CRM 
meende dat er nieuw beleid gemaakt moest worden om de door immigratie ontstane 
minderheidsgroepen te verheffen en te emanciperen. Eind jaren zeventig werd onder 
druk van de Molukse kwestie definitief afstand genomen van de tijdelijkheidassumptie 
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en werd erkend dat immigranten (gastarbeiders en hun gezinnen, maar inmiddels ook 
een grote groep Surinamers) zich grotendeels blijvend zouden vestigen. 

De jaren tachtig werden gedomineerd door het minderhedenbeleid, dat in hoge 
mate een coproductie was tussen de beleidsmakers en de minderhedenonderzoekers 
van het eerste uur, waarin met name het WRR-rapport Etnische minderheden (1979) 
een grote rol speelde. De naoorlogse vestiging van immigranten werd wel erkend, 
maar werd voorgesteld als éénmalig; door een restrictief toelatingsbeleid zouden er 
geen nieuwe grote immigratiestromen ontstaan. Op het moment dat het minderheden-
beleid begin jaren tachtig tot stand kwam was de immigratie inderdaad zeer laag als 
gevolg van de economische crisis. Een immigratieperspectief ontbrak daarom zoals 
ook blijkt uit de insluiting van de autochtone woonwagenkampbewoners en de uitslui-
ting van de Chinese minderheid. De soms tegenstrijdige beleidsdoelen waren opheffen 
van de sociaal-economische achterstand en sociaal-culturele en politieke emancipatie. 
Uit angst voor electoraal succes van extreemrechts besloten de andere politieke partij-
en tot een cordon sanitaire rond de CP en later CD en werden immigratie en integratie 
gedepolitiseerd.  

Vanaf de jaren negentig treedt er weer een wijziging in het migratiebeleid op die 
mede werd veroorzaakt door onvrede over de resultaten van het minderhedenbeleid. 
Wederom is het een rapport van de WRR (1989) dat de beleidswijzigingen markeert 
en deels ook inluidt. De centrale boodschap in Allochtonenbeleid is tweeledig. Ener-
zijds moet worden onderkend dat immigratie zelf een blijvend verschijnsel is en an-
derzijds moet het beleid minder de nadruk leggen op de sociaal-culturele aspecten van 
immigratie en integratie en meer op de sociaal-economische aspecten ervan. De eco-
nomische potenties van de allochtonen moesten worden aangeboord, ten bate van de 
betrokkenen zelf en ten bate van de Nederlandse samenleving. Daarbij moest de ver-
antwoordelijkheid veel meer bij de allochtonen zelf gelegd worden, want het minder-
hedenbeleid had veel allochtonen tot afwachtende cliënten van de verzorgingsstaat 
gemaakt. Deze kritiek moet begrepen worden vanuit een meer algemene onvrede over 
het functioneren van de verzorgingsstaat, de slechte sociaal-economische positie van 
veel immigranten en de voortgaande asiel- en gezinsmigratie. Veel van deze voorstel-
len worden geabsorbeerd door het integratiebeleid en later inburgeringsbeleid dat in de 
loop van de jaren negentig tot stand komt. Eind jaren negentig erkend de regering dat 
Nederland een immigratieland is en dat immigratie op basis van internationale verdra-
gen beperkt stuurbaar is. 

Vanaf de eeuwwisseling zien we een verder omslag van het beleid dat zich ont-
wikkeld in de richting van een assimilatiebeleid. De nadruk komt weer meer op de so-
ciaal-culturele aspecten te liggen al is er tegelijkertijd vanuit het beleid aandacht voor 
arbeidsmigratie vanuit nationaal economisch eigenbelang (kenniswerkers, vergrijzing). 
Verder neemt met name de asielmigratie af, deels als gevolg van de nieuwe Vreemde-
lingenwet van 2000, hetgeen de aanname van de beperkte stuurbaarheid van immigra-
tie onder druk zette. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEEL III: KENNISPRODUCTIE
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6 Kennisproductie Periode I (1960-1980)  

6.1 Inleiding 
De productie van wetenschappelijke kennis over de economische effecten van immi-
gratie naar Nederland krijgt enige omvang in de tweede helft van de jaren zestig van 
de vorige eeuw. In deze tijd gaat de interesse vooral uit naar het verschijnsel gastar-
beid, dat dan de belangrijkste vorm van immigratie is. Die belangstelling kwam vanuit 
het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid. Wat de overheid betreft ging het 
vooral om het Ministerie van Sociale Zaken dat in de jaren 1967-1975 een relatief be-
langrijke rol speelde bij het initiëren en financieren van onderzoek naar de economi-
sche effecten van immigratie (zie Tabel 2.1). In dit hoofdstuk worden vijf kerndocu-
menten aan een inhoudsanalyse onderworpen en bij allemaal was SZ op de een of an-
dere manier betrokken. Berg (1967, zie §6.2) was werkzaam voor Sociale Zaken. De 
rapporten van het CPB (1972, zie §6.3) en de SER (1974, zie §6.4) over de economi-
sche impact van immigratie verschenen (indirect) naar aanleiding van de Nota buiten-
landse werknemers. Tenslotte financierde SZ in periode I twee dissertaties (Marshall 
1973; Heijke 1979, zie §6.5 & §6.6) die handelen over de economische aspecten van 
immigratie.  

Voordat we de kerndocumenten analyseren stippen we een aantal andere publica-
ties kort aan. Behalve de twee genoemde dissertaties waren er enkele publicaties van 
andere wetenschappers over de achtergronden of toekomstige ontwikkeling van het 
verschijnsel gastarbeid (Bruyn 1963; Vis 1964; Visser 1970; Albeda 1970; Drewe 
1971; Klaassen 1971). Het vermelden waard zijn de zogenaamde ‘sequenties van Al-
beda’ (1970), die de vier fases van (toekomstige) functionele inpassing van gastarbei-
ders in de arbeidsmarkt beschrijven.308 Daarnaast waren er enkele studies van sociaal-
geografen (Spierings 1967; Van den Berg & Helmink 1968; Verkoren-Hemelaar & De 
Smit 1972). Verder toonde ook het bedrijfsleven interesse in het verschijnsel gastar-
beid, met name de werkgeversorganisaties (Van Overeem 1972; Velu 1971; Geyer 
1967). Veel van deze publicaties vallen echter niet onder de definitie van kennispro-
ductie die in §1.3 uiteengezet is. Een uitzondering vormt wellicht de publicatie Buiten-
landse arbeiders: Een economische verkenning van de Algemene Werkgevers Vereni-
ging (1969). In deze literatuurstudie worden twee Zwitserse studies (Lutz 1963; 
Gnehm 1966) samengevat en vervolgens toegepast op Nederlandse data. Omdat deze 
studies in Nederland wel enige invloed hadden, schetsen we kort de inhoud van Bui-
tenlandse arbeiders.  

De studie van Lutz gaat vooral in op de effecten van immigratie op de beloning 
en de werkgelegenheidsstructuur. Lutz onderscheidt twee arbeidsmarktsectoren: sector 
I met een hoog niveau van scholing, beloning, arbeidsproductiviteitsgroei en techni-
sche ontwikkeling en sector II met een laag niveau van scholing, beloning, arbeidspro-
ductiviteitsgroei en technische ontwikkeling. Door het stijgende scholingsniveau van 
autochtonen, blijft het arbeidsaanbod voor sector II achter. Bij niet-selectieve immigra-
tie treedt er een algemeen loondrukkend effect op. Daarom staat Lutz selectieve immi-
gratie voor, waarbij alleen laagopgeleiden worden toegelaten. Er treedt dan alleen in 
sector II een loondrukkend effect op. Op korte termijn zal een dergelijke strategie gun-
stig uitpakken voor het gastland omdat de verbeterde omstandigheden in sector II de 
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groei van sector I zullen bevorderen. Dat stelt autochtonen in staat beter betaalde ba-
nen te vinden in sector I. Voor de immigranten betekent het op korte termijn een hoge-
re beloning en voor het herkomstland een vermindering van de vaak aanwezige werk-
loosheid (Algemene Werkgevers Vereniging 1969: 3-6).  

Lutz en Gnehm meenden dat de instroom van buitenlandse werknemers gunstig 
kon zijn als aan tenminste twee voorwaarden was voldaan. Ten eerste diende de immi-
gratie selectief te zijn, dat wil zeggen, dat alleen immigranten zouden worden aange-
trokken voor het onaantrekkelijke werk in sector II en dat de individuele verblijfsduur 
beperkt zou zijn. Ten tweede moest de immigratie beperkt in omvang blijven en mocht 
ze niet permanent worden (Algemene Werkgevers Vereniging 1969: 17). Merk op dat 
het rotatiebeginsel en de tijdelijkheidassumptie die het Nederlandse wervingsbeleid 
kenmerkten nauw aansluiten bij de twee hier genoemde voorwaarden.  

Op langere termijn kunnen de effecten minder gunstig zijn. Gnehm voorzag op 
termijn aanzienlijke infrastructurele kosten indien de buitenlandse werknemers wél 
zouden blijven en normaal geïntegreerd zouden moeten worden in de Zwitserse sa-
menleving. De integratie van de half miljoen immigranten in Zwitserland raamde hij 
op 30 à 50 miljard Zwitserse frank (toen 25 à 41 miljard gulden, nu gecorrigeerd voor 
inflatie 57 à 94 miljard euro) (Algemene Werkgevers Vereniging 1969: 6-11).309 
Daarnaast bestond volgens Gnehm gerede kans dat er vanwege een ruimer arbeidsaan-
bod minder diepte-investeringen zouden plaatsvinden. Ook kan immigratie leiden tot 
het in stand houden van verouderde bedrijven en het opschorten van ‘rationaliserings-
maatregelen’ (Gnehm 1966: 68-70). Immigratie kan zo de technologische ontwikke-
ling en arbeidsproductiviteitsgroei remmen. 

De auteurs van Buitenlandse Arbeiders herhalen een aantal berekeningen van de 
Zwitsers met Nederlandse data. Wegens een gebrek aan data is deze exercitie van een 
beperkte omvang. Ze vinden dat het aandeel buitenlandse arbeiders per bedrijfstak ne-
gatief gecorreleerd is met het loonniveau in de bedrijfstak. Ook menen ze dat er van 
immigratie een loondrukkend effect uitgaat (Algemene Werkgevers Vereniging 1969). 

6.2 Economische achtergronden v/h verschijnsel der buitenlandse ar-
beiders

De studie van Berg (1967) is de eerste uitgebreide analyse van de achtergronden en 
gevolgen van gastarbeid in Nederland. Zijn analyse verscheen als bijdrage in Buiten-
landse arbeiders in Nederland, een bundel die onder redactie van Wentholt (1967) tot 
stand was gekomen. Berg en Wentholt waren collega’s – beiden werkten bij het Minis-
terie van Sociale Zaken – en ook buiten het werk om waren ze bevriend.310 Buiten-
landse arbeiders in Nederland was een uitvloeisel van de ‘Bedrijfssociologische Stu-
diedagen 1966’ die als onderwerp de ‘buitenlandse arbeiders’ hadden. Deze Studieda-
gen werden georganiseerd door de Rijksuniversiteit van Leiden en de Nederlandse 
Economische Hogeschool (NEH). Het Ministerie van Sociale Zaken werkte mee aan 
de totstandkoming van de publicatie door het beschikbaar stellen van statistische ge-
gevens. Het Ministerie van CRM verstrekte subsidie voor een deel van het onderzoek. 
Alhoewel deze paragraaf zich toespitst op de bijdrage van Berg (aan Wentholt 1967) is 
ook een bijdrage van Wentholt over de ‘internationale forens’ van belang omdat die 
ingaat op de vermeende tijdelijkheid van het verschijnsel gastarbeid en omdat het indi-
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rect een beeld geeft van de perceptie van gastarbeid zoals die bij SZ leefde (zie Box 
6.1). 

Berg is niet alleen de eerste auteur wiens werk ik hier behandel, hij was ook de 
eerste auteur die ik interviewde. Omdat hij gepensioneerd is, werd ik bij het hem thuis 
ontvangen. Berg bleek een vriendelijke man te zijn die humorvol kan vertellen en 
graag anekdotes opdist. Vanwege zijn joodse achtergrond – tijdens de Tweede We-
reldoorlog zat hij als jongetje enkele jaren ondergedoken – had hij altijd al interesse in 
minderheden. Toen hij midden jaren zestig een Eisenhowerbeurs won en een rondreis 
door Amerika mocht maken, koos hij aanvankelijk voor het thema ‘arbeidsmarkt’, 
maar geconfronteerd met de werkloosheid onder Amerikaanse ‘negers’ (nu African 
Americans), verschoof zijn aandacht naar de rassenproblematiek. Berg behield zijn 
hele leven een warme belangstelling voor minderheden. Over zijn werk voor het Uni-
versitair Asiel Fonds (UAF) zegt hij bijvoorbeeld: “die geven al bijna 60 jaar studie-
beurzen aan asielzoekers. Er zijn een heleboel bekende Nederlanders die via de UAF 
gestudeerd hebben. Het is de enige bestuursfunctie waar ik niet voor gevraagd ben, 
maar waarvoor ik heb opgebeld om me aan te bieden en daaruit blijkt mijn emotionele 
verbondenheid of belangstelling voor dit soort mensen”.311 

Ondanks die warme belangstelling is hij kritisch. Hij spreekt over misbruik van 
regelingen als asiel en WAO – “daar gaan dat soort regelingen kapot aan” – en over 
het taboe dat binnen zijn partij (de PvdA) jarenlang bestond om over dergelijke mis-
tanden te praten. Opvallend is dat Berg uit zichzelf twee voorbeelden naar voren 
brengt waarin politiek en wetenschap naar zijn mening te veel verweven zijn: de kli-
maatbeweging en de zaak Buikhuisen – “een griezelig voorbeeld van de mate waarin 
normen en waarden het wetenschappelijk onderzoek hindert”.312 Berg studeerde eco-
nomie aan de NEH en van 1960 tot 1963 was hij daar werkzaam als wetenschappelijk 
medewerker. Daarna werkte hij tot 1966 bij het Ministerie van SZ waar hij directeur 
was van de afdeling economische zaken. In die functie was hij in het bijzonder ver-
antwoordelijk voor de bewaking van “economische kwaliteit” van de denkbeelden die 
op het departement heersten. Van 1966 tot 1971 was hij lid van de Tweede Kamer 
voor de PvdA en enkele jaren financieel woordvoerder. Van 1971 tot 1988 was hij – 
naast vele nevenfuncties – (hoofd)directeur van de VNG en buitengewoon hoogleraar 
bestuurskunde. Daarna tot 2002 lid van de Raad van State.313 

Economische achtergronden van het verschijnsel der buitenlandse arbeiders in 
Nederland is een toegankelijke en goed leesbare analyse. De kwalitatief economische 
aanpak contrasteert met de econometrische aanpak van het CPB (vergelijk §6.3) en de 
latere mathematisering van de economie. Tegen die laatste ontwikkeling zet Berg zich 
dan ook af: “Dat heeft niks met economie te maken”.314 Economische achtergronden is 
voor een belangrijk deel geschreven op basis van algemene economische kennis en 
statistische gegevens. De verankering in de (migratie)economische theorie blijft be-
perkt tot een enkele verwijzing, onder andere naar Lutz (1963). Een expliciete vraag-
stelling en doelstelling ontbreken, maar de titel suggereert dat een verheldering van de 
‘economische achtergronden’ het hoofddoel is. Zijn analyse is echter breder en omvat 
de drie volgende hoofdcomponenten: (i) een verklaring van de economische achter-
gronden van de arbeidsmarktkrapte, (ii) een inventarisatie en beoordeling van de be-
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langrijkste (alternatieve) oplossingen van deze arbeidsmarktkrapte en (iii) een beoor-
deling van de economische effecten van gastarbeid. 

Berg noemt verschillende oorzaken van de arbeidskrapte die aanleiding gaf tot de 
arbeidsmigratie, onder meer een geringe vrouwenparticipatie, arbeidstijdverkorting, 
verlenging van de opleidingsduur en demografische factoren (Berg 1967: 22). Daar-
naast gaat hij in op de historische kenmerken van de Nederlandse economie. Hij wijst 
op de relatief late industrialisatie die pas na de Eerste Wereldoorlog op gang kwam en 
het daarmee samenhangende feit dat Nederland lang georiënteerd bleef op de agrari-
sche sector.  

Berg stelt dat het laatste veroorzaakt werd doordat het macro-economische lange 
termijn beleid traditioneel gericht was op de meest schaarse productiefactor en in het 
geval van Nederland was dat grond. Arbeid werd daarentegen als een tamelijk over-
vloedige factor beschouwd.315 Het leidde tevens tot het naoorlogse emigratiebeleid. 
Het trauma van de massawerkloosheid van de jaren dertig leidde ertoe dat men na de 
oorlog zwaar inzette op volledige werkgelegenheid. De lonen en prijzen werden 
kunstmatig laag gehouden. Het lage inkomen en dito consumptieniveau van werkne-
mers zorgden voor een hoog investeringsniveau. De hoge vraag naar Nederlandse pro-
ducten zorgde voor een grote vraag naar arbeiders, aldus Berg, en hoewel er uitstroom 
was uit de landbouw en de kleine ambachten, vloeide een deel van dat extra arbeids-
aanbod naar de groeiende arbeidsintensieve dienstensector, waardoor de industrie met 
arbeidstekorten kampte (Berg 1967: 22). Het in Nederland gevoerde beleid vertoont 
parallellen met het beleid in buurlanden, maar Nederland neemt in één opzicht een 
uitzonderingspositie in: “De aanhoudende groeiende vraag naar produkten is een ver-
schijnsel dat in geheel Noord-West-Europa bekend is, maar het stimuleren van een 
arbeidsintensieve produktiemethode is niet algemeen” (Berg 1967: 22).316 

Deze stimulering geschiedde middels de geleide loonpolitiek (zie §4.4). Loonma-
tiging als economisch instrument was medio jaren zestig feitelijk onbespreekbaar, al-
dus Berg, ondanks tekenen dat dit beleid onhoudbaar zou worden: 

“Toen ik net medewerker [van SZ] was, moest ik naar de OECD. … In de Coun-
sel of Economic Advice werd een rondje gedaan en De Wolff die daar zat als di-
recteur van het Centraal Planbureau [en ook de vergadering voorzat] zei: ‘Berg 
doe jij dat maar’. Ik zei: ‘ja, maar ik ben net ambtenaar’. Hij zei: ‘ja, ze hebben 
jou gestuurd hè, dat kan ik niet helpen’. Ik had ook helemaal geen idee, dus ik 
hield daar een frank en vrij betoog over de gespannen arbeidsmarkt en de geleide 
loonpolitiek waar iedereen groot respect voor had en die naar mijn mening niet te 
houden was. Toen kreeg ik een briefje van hem: ‘zo is het wel genoeg’”.317 

Volgens Berg was het gemakkelijk te voorspellen dat de loonmatiging op termijn zou 
leiden tot een loonexplosie, maar die kennis werd binnen regeringskringen niet op prijs 
gesteld. Men ging zelfs zo ver dat men het CPB niet vrij liet in het berekenen van 
prognoses van de loonontwikkeling: 

“Iedereen dacht dat het Planbureau zo vreselijk objectief was, maar ik heb wel 
meegemaakt in mijn tijd dat er over de loonpolitiek werd onderhandeld. Over het 
percentage dat in het Centraal Economisch Plan zou komen. Dus Andriessen [mi-
nister van EZ, ‘63-’65] zei de loonstijging wordt zo hoog. Helemaal niks te maken 
met feiten en omstandigheden. Nee, het werd gedicteerd [aan] … De Wolff [direc-
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teur CPB, ‘57-’66]. Die was ook hoogleraar in de economie. Niet dat hij geen res-
pect voor de economie had. Dat gebeurde, dat vonden ze niet kwalijk, dat vonden 
ze verstandig. Allemaal om de economie in de hand te houden”.318 

Een van de redenen om door te gaan met de loonmatigingspolitiek was dat “ze er in-
ternationaal geweldig mee scoorden, Nederland was een voorbeeld voor de rest van de 
wereld: kijk eens hoe geweldig die Nederlanders dat doen”.319 

Na deze analyse van de oorzaken van de arbeidsmarktkrapte gaat Berg in op mo-
gelijke alternatieve oplossingen van het probleem. In de eerste plaats kan men zich 
afvragen of “niet de arbeider naar de werkgelegenheid, maar de industrie naar de ar-
beider moet komen” (Berg 1967: 18):  

“Wanneer industrieën niet vrijwillig een schijnbaar voor de hand liggende vesti-
gingsplaats zoeken – zoals in een gebied met vele werklozen, wanneer er alom te-
korten aan arbeidskrachten bestaan – [zijn] er goede redenen … om die vesti-
gingsplaats niet te kiezen. De kosten van de arbeid zullen er laag zijn, maar de ar-
beid is vaak onvoldoende of niet geschoold, de transportkosten van grondstoffen 
en eindprodukten veelal [hoog], de infrastructuur is vaak onvoldoende, de politie-
ke situatie instabiel, enz.” (Berg 1967: 19).320 

Berg wijst erop dat de industrialisatie in Spanje en Italië op gang komt en leidt tot een 
terugloop in het arbeidsaanbod uit die landen. Gastarbeid en verplaatsing van industrie 
naar herkomstlanden moeten derhalve niet worden gezien als alternatieven, meent hij, 
maar als gelijktijdig optredende verschijnselen (Berg 1967: 19). 

Berg noemt nog drie andere alternatieve oplossingen voor de krappe arbeids-
markt. In de eerste plaats kan de vraag uit het buitenland worden afgeremd, door ofwel 
een revaluatie van de gulden, ofwel een ‘aanhoudend snellere stijging van het loon- en 
prijsniveau dan in de ons omringende landen het geval is” (Berg 1967: 23). Dat laatste 
acht hij geen eenvoudige opgave gezien het ‘inflatietempo van West-Europa’.321 Berg 
stelt dat loon- en prijsstijgingen die al hebben plaatsgevonden niet tot verlies van ex-
portmarkten hebben geleid, dus dat deze stijgingen kennelijk ten laste kwamen van de 
winsten van de exporteur of dat de prijselasticiteit van de export kleiner blijkt dan aan-
vankelijk was aangenomen. De tweede mogelijkheid die Berg voorstelt is de vergro-
ting van het binnenlands arbeidsaanbod. Een belangrijke mogelijkheid is hier een stij-
gende arbeidsdeelname van de gehuwde vrouw, echter, 

“onderzoekingen tot op heden [geven] geen enkele reden om aan te nemen dat de 
gehuwde vrouw in belangrijke mate weer [!] zal gaan deel uitmaken van de be-
roepsbevolking. Op lange termijn322 echter zullen veranderingen in de sociale 
waardering van de werkende gehuwde vrouw, toenemende mechanisatie van de 
huishouding, wellicht ook het teruglopen van de gemiddelde gezinsgrootte en de 
toenemende kwaliteit van de opleiding van meisjes leiden tot een toenemend aan-
bod van arbeidskrachten” (Berg 1967: 23). 

Het derde en meest voor de hand liggende alternatief voor arbeidsmigratie noemt Berg 
“uiteraard een kapitaalintensievere productiemethode” (Berg 1967: 24). Die zal er ook 
vanzelf komen, meent hij: “De aanhoudende arbeidsschaarste, en de loonstijgingen, 
alsmede een steeds ‘industriëler’ denkende ondernemer, zullen zonder twijfel leiden 
tot het toepassen van arbeidsbesparende technieken” (Berg 1967: 24). Op langere ter-
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mijn verdient dit alternatief de voorkeur: “Voor een structurele oplossing is de keuze 
voor een kapitaalintensieve produktiemethode aantrekkelijker” (Berg 1967: 28). De 
drie door Berg geopperde alternatieven zijn echter nog niet in aanmerking gekomen of 
hebben hun uitwerking nog onvoldoende gehad en hij besluit: “In die situatie is de in-
ternationale forens een uitkomst!” (Berg 1967: 24). 

Vervolgens gaat Berg in op de economische impact van gastarbeid. De macro-
economische gevolgen van de aanwezigheid van 40 duizend buitenlandse forensen op 
een beroepsbevolking van viereneenhalf miljoen personen acht hij niet groot. Toch 
meent hij dat de gevolgen meer dan proportioneel zijn (in positieve zin), vanwege het 
wegnemen van ‘bottleneck-situaties’. De aanwezigheid van de internationale forensen 
heeft daarnaast als belangrijk voordeel dat ze de spanning op de arbeidsmarkt vermin-
dert, waardoor de machtspositie van werknemers wat afneemt. Dit kan leiden tot grote-
re inspanning van werknemers én tot minder snelle loon- en prijsstijgingen en daarmee 
grotere winsten, stelt Berg. Verder betekenen lagere lonen ook minder consumptie. 
Daarin ziet Berg echter een voordeel, want een lage consumptie vermindert de vraag 
en daarmee de inflatoire druk. In geval van de gastarbeiders weegt een lage consump-
tie (in Nederland) daarom ruimschoots op tegen het deviezenverlies dat optreedt als 
gevolg van overmakingen naar familie in het herkomstland.  

Merk op dat Berg hier de breed gedragen tweede orde overtuiging ‘loonmatiging 
is de sleutel tot economisch succes’ steunt, ondanks zijn eerder genoemde bedenkin-
gen tegen loonmatiging. Verder is de redenering economisch inhoudelijk betwistbaar 
omdat de lagere lonen en hogere winsten op termijn de arbeidsmarktkrapte juist kun-
nen verergeren indien ze leiden tot meer breedte-investeringen.323 Hierachter lijkt een 
andere belangrijke tweede orde overtuiging schuil te gaan, namelijk die van de maak-
baarheid van de economie en de algemene overtuiging dat het beleid moet ingrijpen in 
de economie middels een vergaande arbeidsmarkt- en industriepolitiek en dat men niet 
te veel aan marktkrachten over moet laten.  

Daarnaast noemt Berg als belangrijk voordeel van de gastarbeider dat hij weinig 
infrastructurele investeringen kost: 

“Het is niet alleen zo, dat hij tijdens zijn niet-produktieve jaren is grootgebracht in 
een ander land, waar in hem gezondheidszorg, opleiding en dergelijke zijn geïn-
vesteerd; bovendien komt hij veelal zonder gezin, en kan hij worden onderge-
bracht in een huisvesting, die beduidend minder kostbaar is, dan wanneer hij een 
normaal gezinsleven zou moeten leiden, zelfs indien men speciaal passende huis-
vesting voor deze alleenwonenden creëert. Daarbij komt natuurlijk dat het niet 
aanwezig zijn van een gezin meebrengt, dat geen scholen, ziekenhuizen en al der-
gelijke infrastructurele voorzieningen nodig zijn, die bij immigratie met het gezin 
wèl zouden moeten worden getroffen” (Berg 1967: 25-26). 

Met andere woorden, men heeft wel de lusten, maar niet de lasten. Men moet echter 
verder kijken dan het puur macro-economische, betoogt Berg, want de essentie van het 
verschijnsel van internationaal forensisme is dat ze in bepaalde bedrijfstakken en in 
bepaalde beroepen worden aangetroffen. In de eerste plaats zijn er bepaalde bedrijfs-
takken – waaronder scheepsbouw, textielindustrie en mijnbouw – die “een slechte toe-
komst hebben, en waar jonge Nederlanders hun toekomst niet zoeken … de leeftijds-
opbouw in die bedrijfstakken is veelal een heel duidelijke aanwijzing, dat die bedrijfs-
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takken hun einde naderen, of gedurende vrij lange tijd op buitenlandse arbeiders zullen 
zijn aangewezen, omdat de Nederlandse jonge werknemer er niet heen gaat” (Berg 
1967: 26). In de tweede plaats zijn er bepaalde beroepen die “de Nederlandse werkne-
mer … niet meer wil vervullen … zware en vuile arbeid … en sociaal in zeer laag aan-
zien staande beroepen; schoonmaakpersoneel, laag personeel in de horecasector, zie-
kenhuizen en dergelijke” (Berg 1967: 26).  

Voor een deel gaat het hierbij om een tijdelijke situatie; noodzakelijke functies 
die moeilijk vervulbaar zijn “zolang het beroep c.q. de bedrijfstak nog bestaat” (Berg 
1967: 27). Voor een ander deel echter, gaat het om “duurzaam onaantrekkelijke, maar 
noodzakelijke beroepen” en Berg vraagt zich af of in die gevallen de internationale 
forens wel de meeste ‘effectieve’ werknemer is. Berg voorziet een verdere ontwikke-
ling van kapitaalintensieve industrieën als de petrochemie en van hoogwaardige arbeid 
in bijvoorbeeld de internationale dienstverlening. Verder zullen door diepte-
investeringen veel laagwaardige banen verdwijnen. Desondanks zullen er onaantrekke-
lijke functies blijven die moeilijk door Nederlanders te vervullen zijn. Ook voorziet 
Berg als gevolg van de stijgende welvaart een toename van ‘niet te mechaniseren dien-
sten’, bijvoorbeeld in de horeca. In dergelijke functies kan de internationale forens 
makkelijk een permanent verschijnsel worden, meent hij: 

“Ten aanzien van de beroepen en bedrijfstakken, waarvoor in de toekomst duur-
zaam geen Nederlanders beschikbaar zullen zijn, is de internationale forens een 
duurzaam verschijnsel, en uit zuiver economische overwegingen te verkiezen bo-
ven de immigrant, die hoge infrastructurele kosten meebrengt. Niettemin zijn dat 
dan de gemeenschapskosten, die het niet willen vervullen van bepaalde beroepen 
en dergelijke door Nederlanders meebrengen” (Berg 1967: 28). 

Dat het verschijnsel gastarbeid permanent wordt, wil echter volgens Berg niet zeggen 
dat de individuele internationale forens zich ook blijvend zal vestigen. Die zal “wel-
licht toch een man blijven, die slechts een aantal jaren komt werken en dan wordt afge-
lost” (Berg 1967: 27). Berg stelt in navolging van Wentholt (1967) (zie Box 6.1): “De 
feitelijke gemiddelde verblijfsduur van de internationale forens in ons land is minder 
dan 1 jaar. Beide partijen [internationale forens en ondernemer] zien de overeenkomst 
als zeer tijdelijk” aldus Berg, “de ondernemer omdat hij in wezen de arbeidsschaarste 
toch als een tijdelijk, voorbijgaande, zelfs tegennatuurlijke toestand beschouwt; de 
arbeidsschaarste past niet in de traditionele idee, waarbij het wachten is op de werk-
loosheid” (Berg 1967: 24). Hiermee sluit Berg aan bij het eerder genoemde rotatiebe-
ginsel.  

Vestigen de individuele internationale forensen zich toch blijvend, dan hebben 
we te maken met internationale migratie. In dat geval “vervallen veel van de voordelen 
van de buitenlandse arbeider” omdat er dan sprake is van een situatie die te vergelijken 
is met bevolkingsgroei, die “sociaal gecompliceerd kan zijn, maar economisch gezien 
nauwelijks anders is” (Berg 1967: 28). Dan slaan de korte termijn voordelen van gast-
arbeid – buitenlanders die het vuile werk tegen een laag loon willen doen – om in de 
lange termijn nadelen van immigratie. In de eerste plaats biedt “een duurzame immi-
gratie op grote schaal bepaald geen soulaas voor het ruimtegebrek, dat wij in Neder-
land met onze snel groeiende bevolking menen te hebben” (Berg 1967: 28). Verder 
leidt immigratie tot bevolkingsgroei: 
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Box 6.1 Internationale forensen en de tijdelijkheidkwestie324 325 326 327 328

Wentholt (1967) meent dat er een strikt onderscheid gemaakt dient te worden tussen de immigrant 
en de buitenlandse arbeider die hij aanduidt met de term ‘internationale forens’. Het verschil tussen 
de internationale forens en de migrant324 schuilt met name in de “tijdelijkheid van het werkverblijf 
van de internationale forens tegenover de in principe permanente totale vestiging van de internatio-
nale migrant” (Wentholt 1967: 89). Wentholt meent dat met 

“het internationale forensisme, met zijn leger van tijdelijke, snel beschikbare en snel afvloei-
bare werknemers uit verre landen zonder andere bindingen en verplichtingen aan het werk-
land dan alleen het werk, … een internationalisering ontstaan [is] van het economisch vrije-
marktmechanisme in de arbeidsvoorziening van nationale economieën. [Het betekent] … 
economisch gezien niets anders … dan arbeidsmobiliteit over lange afstand zonder migratie” 
(Wentholt 1967: 84). 

Wentholt merkt op dat ‘het feit en de mogelijkheid’ van de ‘toevoer van buitenlandse arbei-
ders’ een structureel en dwingend karakter heeft. Dat komt, betoogt hij, omdat ze het gevolg is van 
een ‘socio-cultureel internationaliseringproces’ dat in gang gezet is doordat het regelmatige “en 
massale arbeidsverkeer door de toegenomen technologische ontwikkelingen technisch en financieel 
mogelijk is gemaakt, door de toegenomen stabiele internationale rechtsorde sociaal mogelijk is 
gemaakt en door de internationale culturele ontwikkeling psychisch mogelijk is gemaakt” 
(Wentholt 1967: 85-86). Dit internationaliseringproces is niet te stuiten en zorgt voor het structure-
le karakter van de gastarbeid. Het dwingende karakter komt voort uit het feit dat “wij ons niet kun-
nen onttrekken aan de ontwikkeling in de verplichtingen en normen van de internationale politieke 
en rechts-regels … De manoeuvreerruimte van het nationale beleid wordt hierdoor in feite in vrij 
sterke mate beperkt. Het aantal mogelijke, alternatieve reacties is geringer dan op het eerste gezicht 
wel lijkt” (Wentholt 1967: 88). De inperking van de beleidsmogelijkheden door internationale ver-
dragen die Wentholt hier signaleert wordt overigens ook nu nog door veel auteurs benadrukt. 

Het onderscheid tussen gastarbeider en internationale forens lost wat Wentholt betreft “Een 
aantal van de vragen en onzekerheden [op] rondom het verschijnsel van de buitenlandse arbeiders 
[die berusten] op het misverstand dat in het internationale forensisme niets anders dan een nieuwe 
vorm van migratie ziet, in de buitenlandse arbeider niets anders dan een nieuw type immigrant” 
(Wentholt 1967: 88). De geestesgesteldheid van de ‘internationale forens’ is volgens Wentholt 
echter geheel anders dan die van de immigrant: 

“Hij wordt meestal niet in staat gesteld en verwacht ook niet het gezin of familie voor deze 
tijdelijke werkperiode mee te kunnen nemen. (Hij kan zich omdat zijn verblijf maar tijdelijk 
is veel ontzeggen en het is voor hem veel voordeliger alleen te komen; hij kan dan in het 
werkland – waar dit dubbel telt – meer sparen en het gespaarde geld naar huis – waar dat 
dubbel telt – overmaken.) Hij houdt de blik daarbij gericht op het eigen land, hij blijft psy-
chisch ingebed in zijn eigen maatschappelijk kader; zijn sociale en culturele banden met het 
eigen milieu blijven dan ook – althans in intentie – ongewijzigd bestaan. Zijn motivatie om 
in den vreemde te gaan werken beperkt zich veel sterker tot het zuiver economische vlak en 
heeft minder weerstanden te overwinnen dan bij de emigrant. Hij is in zijn tijdelijke werk-
land ook niet primair tot sociale en culturele aanpassingen gemotiveerd, maar meer op een 
instrumenteel modus vivendi, dat zijn inschakeling mogelijk maakt maar zijn identiteit on-
gemoeid laat. (Hij heeft de normale behoefte aan menselijke contacten maar zal als regel 
voor wat betreft de cultuur-contact-situatie zo min mogelijk aanstoot willen geven en zo veel 
mogelijk met rust gelaten willen worden)” (Wentholt 1967: 90).325  

Met andere woorden: de internationale forens blijft tijdelijk, behoud zijn eigen identiteit en interfe-
reert vrijwel uitsluitend op het economische vlak met het land van ontvangst. Wel voegt Wentholt 
de volgende waarschuwing toe (Wentholt 1967: 93):  

“Voor wat betreft de thans aanwezige nationaliteiten kan men als algemene regel stellen dat 
naarmate de culturele afstand groter wordt de tendens tot blijvende vestiging afneemt en de 
internationale forensendynamiek in zijn zuiverste vorm optreedt. (Een waarschuwende kwa-
lificatie is hier echter op zijn plaats. … Wordt de afstand echter in andere opzichten al te 
groot � … wat betreft de materiële bestaansvoorwaarden en het technische beschavingsni-
veau � dan is het mogelijk dat de tendens tot blijvende vestiging … weer toeneemt)”. 
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“tegenover een grotere bevolking – die heterogener van samenstelling is gewor-
den, hetgeen wellicht sociaal-culturele voordelen kan hebben – is een absoluut 
genomen constante voorraad grond en natuurlijke hulpbronnen, en een relatief ge-
ringere voorraad kapitaalgoederen komen te staan. Dat impliceert … een gemid-
deld lager reëel inkomen per hoofd; indien de oorspronkelijke immigranten zich 
weten te assimileren, zal na verloop van tijd het reële inkomen per hoofd van de 
oorspronkelijke bevolking waarschijnlijk lager zijn, dan bij afwezigheid van de 
buitenlandse arbeider het geval was geweest” (Berg 1967: 29). 

Maar deze negatieve gevolgen zouden slechts optreden als de arbeidsimmigran-
ten zich blijvend zouden vestigen. In het interview vertelt Berg herhaaldelijk dat een 
dergelijke situatie niet voorzien was: “iedereen dacht, dat heb ik ook geschreven, die 
mensen komen en die gaan weer”.329 Dat gold ook voor die buitenlandse werknemers 

Hoewel Wentholt de tijdelijkheid van de internationale forens per definitie vóóronderstelt, 
stelt hij zich de vraag “in hoeverre zich uit het cumulatieve totaal van tijdelijk in Nederland wer-
kenden toch een aanzienlijk residu van immigranten zal kunnen ontwikkelen” (Wentholt 1967: 12). 
Wentholt gaat bij het beantwoorden van deze vraag uit van een soort spiegelbeeldige verhouding 
tussen immigranten en internationale forensen; immigranten moeten psychische weerstanden 
overwinnen om naar het land van herkomst terug te keren, internationale forensen om zich blijvend 
te vestigen (Wentholt 1967: 91): “De ‘permanente blijvers’ onder de internationale forensen zijn in 
overeenkomstige mate een kleine minderheid als de ‘permanenten terugkeerders’ onder de interna-
tionale emigranten” (Wentholt 1967: 95).  

Wentholt meent op basis van gegevens uit andere Europese landen dat het aantal blijvers ge-
ring zal zijn. Wentholts uitspraken over de verblijfsduur zijn echter onderling tegenstrijdig. Zo stelt 
hij dat de gemiddelde verblijfsduur ‘zoals bekend’ nog geen jaar is. Dit is echter niet in overeen-
stemming met zijn stelling dat “Globaal gezien kan worden uitgegaan van de verwachting dat de 
helft het land weer heeft verlaten na een jaar, 70% na 3 jaar en over 90% na 6 jaar” (Wentholt 
1967: 91). Een eenvoudige rekenexercitie leert dat ofwel de eerste, ofwel de tweede uitspraak on-
juist is.326 Wentholt maakt vervolgens een prognose van het aantal blijvers voor de periode 1965–
1974 en komt uit op 87.500327 à 200.000 personen, oftewel 0,7 à 1,6% van de toenmalige bevol-
king.328 Wentholt meent dat dit geen schokkende aantallen zijn, maar voor het toenmalige ‘niet-
immigratieland’ Nederland zijn dit geen geringe aantallen arbeiders om te absorberen, zeker als 
men rekening houdt met volgmigratie. Ter vergelijking: in 1974 waren er 153 duizend legaal ver-
blijvende onderdanen uit de wervingslanden in Nederland (Penninx 1979: 93, 108), een aantal dat 
naast het ‘residu van permanente blijvers’ ook de mensen omvat die nog terug zullen keren. Met 
andere woorden, de bovengrens (200.000 personen) van Wentholts schatting is hoger dan het aan-
tal permanente vestigingen in de periode tot 1974 in werkelijkheid was. 

Resumerend kan men stellen dat Wentholts opvattingen over het ‘internationale forensisme’ 
opvallend goed aansluiten bij de dominante beleidsopvatting dat Nederland hooguit tijdelijke im-
migranten toelaat. Zijn uiteenzettingen over het ‘internationaal forensisme’ zijn in tegenstelling tot 
de rest van zijn betoog niet in de wetenschappelijke literatuur ingebed. Sterker nog, hij lijkt een 
totaal nieuw concept te hebben geïntroduceerd. Wentholt beklaagt zich dan ook over het “aan het 
nieuwe verschijnsel nog onaangepast internationaal taalgebruik” dat het “misverstand dat in het 
internationaal forensisme niets anders [ziet] dan een nieuwe vorm van immigratie” in de hand 
werkt: “Zo spreekt men in O.E.C.D.- en I.L.O.-kringen van ‘migrant-workers’ wanneer men inter-
nationale forensen bedoelt” (Wentholt 1967: 88). Met dit nieuwe concept en bijbehorend taalge-
bruik lijkt hij de mogelijkheid dat de gastarbeiders zich toch massaal blijvend zullen vestigen uit te 
willen sluiten. Overigens werd de term ‘internationale forens’ ook wel door tijdgenoten gebruikt 
(Algemene Werkgevers Vereniging 1969: 4).  

Merk tenslotte op dat Wentholt vroeg inzag dat het karakter van internationale migratie 
structureel zou veranderen door wat hij het ‘socio-cultureel internationaliseringsproces’ noemt. 
Met name technologische veranderingen zouden immigranten in toenemende mate in staat stellen 
zich in socio-cultureel opzicht blijvend op het herkomstland te oriënteren. Dat verschijnsel wordt 
inderdaad bevestigd in de recente literatuur over transnationale gemeenschappen. 
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die bepaalde categorieën werk verrichten waarvoor hij in 1967 duurzaam tekorten 
verwachtte: “Ja dat het mogelijk was [dat ze zouden blijven], maar niet dat je het voor 
je zag. … Het was ook nog heel vers allemaal hé”.330 De tijdelijkheidassumptie komt 
ook tot uiting in de woordkeuze: men sprak over “buitenlandse werknemers, want zo 
heten ze, geen immigranten of zo”.331 “Het ging over tijdelijke arbeid, we hadden toen 
echt geen idee dat er een heleboel mensen zouden blijven wonen en dan ook langzaam 
maar zeker hun gezinnetje lieten overkomen en zo”.332 Als nadere verklaring voor die 
gedachtegang geeft Berg: “Ik ging uit van wederzijds voordeel – als econoom in ieder 
geval – en ik kon me ook niet zo goed voorstellen dat ze het zo fijn zouden vinden om 
hier te blijven”.333 Dat ze uiteindelijk wel zoveel gastarbeiders bleven wijt hij voor een 
belangrijk deel aan de ‘luxe’: 

“Die immigratie was op een gegeven moment helemaal niet in de eerste plaats ge-
richt op werk, voor die mensen die hier kwamen; die wilden wel graag werk, maar 
ze wilden in de eerste plaats genieten van alle voorzieningen. … Als je hier komt 
en je wordt hier toegelaten dan zit je relatief gezien in een soort paradijs … als je 
het vergelijkt met de situatie in de [herkomst]landen”.334 

In dit licht is het niet verwonderlijk dat Berg zijn betoog afsluit met de woorden: 
“Biedt de duurzame vestiging van grote aantallen buitenlanders op den duur geen aan-
lokkelijk economisch perspectief, de tijdelijke internationale forens is een verschijnsel 
dat in onze huidige economie welvaartverhogend werkt” (Berg 1967: 29). De aanbeve-
lingen die Berg (impliciet) doet zijn dan ook als volgt samen te vatten: zorg op lange 
termijn voor een hogere vrouwenparticipatie en voor een kapitaalintensievere produc-
tie en gebruik op korte termijn gastarbeiders om de knelpunten op te lossen, maar zorg 
ervoor dat deze zich niet vestigen. Over de receptie van Bergs analyse is op te merken 
dat er een aantal citaties zijn door tijdgenoten onder meer in (Marshall 1973) (zie §6.5) 
en in het pamfletachtige boekje Gastarbeiders, lastarbeiders (Theunis 1968; zie ook 
Van Eijk 1994 voor een recente citatie).  

Resumerend kan men stellen dat Berg een scherpe analyse geeft van het wer-
vingsbeleid. Ten aanzien van de loonmatiging is Bergs houding tweeslachtig te noe-
men. Enerzijds gelooft hij niet in de houdbaarheid van die strategie omdat ze onbe-
heersbare marktkrachten oproept en levert hij binnen SZ interne kritiek. Anderzijds 
noemt hij het loondrukkende effect gunstig omdat het de voor investeringen beschik-
bare winsten opstuwt en daarmee de groei van de economie en dat is precies een van 
de argumenten voor de geleide loonpolitiek. Ten aanzien van de tweede orde aanna-
men met betrekking tot de stuurbaarheid van de economie en de tijdelijkheidassumptie 
neemt Berg een weinig kritische houding aan.335 Tenslotte valt op dat hij de alternatie-
ven zoals een kapitaalintensievere productie en een vergroting van het aanbod van ge-
huwde vrouwen als superieur presenteert, maar dan voor de lange termijn. Op korte 
termijn is de internationale forens ‘een uitkomst’. Cruciaal hierin is de aanname dat de 
gastarbeiders niet blijven, met andere woorden, dat de migratie stuurbaar is. Hierin 
vertoont Bergs analyse een opvallende overeenkomst met de Nota buitenlandse werk-
nemers (§5.4.2). Toch meent Berg dat de invloed van de studie op het beleid gering is 
geweest; SZ had over het algemeen weinig belangstelling voor hetgeen medewerkers 
op wetenschappelijk gebied presteerden, het was “vrijetijdswerk”, aldus Berg. Anders-
om, stelt Berg desgevraagd, had SZ ook geen inhoudelijke bemoeienis met de studie, 
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anders dan het beschikbaar stellen van statistische gegevens.336 Er bestaat echter wel 
een indirecte relatie tussen de analyse van Berg en de Nota buitenlandse werknemers 
van SZ. Zoals gezegd (§5.4.2) vormde het boekje Gastarbeiders-lastarbeiders van 
Theunis (1968) (en de reacties van de pers erop) de directe aanleiding voor deze nota. 
Theunis baseert zijn economische analyse van de achtergronden van gastarbeid voor 
een belangrijk deel op het werk van Berg en Wentholt (Theunis 1968: 28-32). De Nota 
buitenlandse werknemers gaf op zijn beurt aanleiding voor een CPB-rapport dat we in 
de volgende subparagraaf bespreken.  

6.3 Economische effecten voor Nederland v/d werving van buitenlandse 
werknemers

In 1972 verschijnt het CPB-rapport Economische effecten voor Nederland van de wer-
ving van buitenlandse werknemers – de eerste en lange tijd de enige studie naar de 
macro-economische gevolgen die immigratie voor Nederland heeft. De SER speelde 
een belangrijke rol bij de totstandkoming van dit rapport. In 1969 had de minister van 
Sociale Zaken mede namens Justitie, EZ en CRM aan de Raad voor de Arbeidsmarkt 
advies gevraagd over de Nota buitenlandse werknemers (Min. SZ&V 1970). De Raad 
voor de Arbeidsmarkt meende echter dat ze over te weinig macro- en micro-
economische gegevens beschikte om goed te kunnen adviseren en bracht daarom een 
voorlopig advies uit (Raad voor de Arbeidsmarkt 1970) waarin het met klem aandrong 
tot nader onderzoek (zie §5.4.3). Via de minister van EZ werd de aanzet tot het onder-
havige CPB-onderzoek gegeven.337 De doelstelling van het rapport was om “vanwege 
voorziene blijvende arbeidsmarktkrapte … na te gaan welke de economische conse-
quenties van een voortgezette immigratie zijn” (CPB 1972: 5).  

Opvallend is de bescheiden omvang van het rapport338 en bovenal het feit dat het 
geen enkele literatuurverwijzing bevat, noch naar Nederlandse, noch naar buitenlandse 
bronnen.339 Er is zelfs helemaal geen literatuurlijst. Het rapport lijkt geheel opzichzelf-
staand geschreven rond een economisch model dat een aanpassing is van een bestaand 
CPB model (Heijke 1979: 116). Enige invloed van de migratie-economische literatuur 
is dan ook niet traceerbaar. Ook de beschikbaarheid van data lijkt niet zo’n grote rol te 
hebben gespeeld, door het gebruikte model en ook de manier waarop ze het model ge-
bruiken: het model wordt namelijk vooral gevoed met aannamen en empirische gege-
vens over de nationale economie, een punt waarop we later terugkomen.  

Het rapport heeft geen expliciete vraagstelling. Uit de tekst is echter de volgende 
vraagstelling te destilleren: Wat zijn de macro-economische effecten van: 

I. “Een éénmalige toetreding van één procent buitenlandse werknemers (40 000 manja-
ren)” zonder hun gezinnen (CPB 1972: 21); 

II. De toetreding van evenzoveel buitenlandse werknemers mét hun gezinnen; 
III. “Een extra binnenlands arbeidsaanbod (b.v. gehuwde vrouwen) tot een aantal gelijk aan 

één procent (40 000 personen) van de beroepsbevolking” (CPB 1972: 29); 
IV. “Een autonome investeringsimpuls gepaard gaande met een corresponderende vraag 

naar buitenlandse werknemers (exclusief gezinsleden) ad 1% van de beroepsbevolking 
in bedrijven” (CPB 1972: 32); 

V. Het zodanig afremmen van de immigratie dat er een negatief migratiesaldo ontstaat ter 
grote van “1% van de beroepsbevolking in bedrijven (40 000)” (CPB 1972: 35).  
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Feitelijk rekent het CPB vijf varianten door die ik elk met een Romeins cijfer heb aan-
gegeven.340 Daarnaast heb ik elk van de varianten van een label voorzien: I zuivere 
gastarbeid, II immigratie, III binnenlands aanbod, IV oververhitting en V remigratie. 

Speciaal voor het rapport wordt een model geconstrueerd (op basis van een be-
staand model) waarmee men de te verwachten/voorziene gevolgen van de immigratie 
van buitenlandse werknemers kan onderzoeken. Het is een lineair variatiemodel waar-
in gekeken wordt hoe een kleine variatie in het arbeidsaanbod doorwerkt in de econo-
mie. Een cruciale aanname in het model is dat de komst van de migranten geen werk-
loosheid veroorzaakt omdat “de gevraagde hoeveelheid arbeid inderdaad niet volledig 
beschikbaar is [zodat] de uitkomsten van het model indicatief [zijn] voor de gevolgen 
van immigratie … in geval van arbeidsschaarste (CPB 1972: 12). Het model spitst zich 
toe op de industrie, die in de jaren zeventig veel meer dan nu het geval is een substan-
tieel deel van het BNP opleverde (CPB 1972: 10-11). Aangenomen wordt dat de indu-
striële kapitaalgoederen onderbenut blijven door het veronderstelde tekort aan arbeid 
waardoor de gerealiseerde productie van de industrie lager is dat de industriële produc-
tiecapaciteit. De gevolgen van deze onderbenutting zijn – onder meer door het ont-
staan van bottlenecks – onevenredig groot. Het is dan ook niet verwonderlijk dat met 
deze onderzoeksopzet een positieve bijdrage van arbeidsmigranten kan worden ver-
wacht: “De marginale bijdrage van de buitenlandse werknemer tot het productieresul-
taat is dan vanzelfsprekend aan de hoge kant. Deze omvat nl. meer dan alleen zijn 
loon, want ook de onderbezetting van het kapitaal wordt geringer, terwijl het produc-
tieproces bovendien meer optimaal gaat functioneren” (CPB 1972: 13). Het model is 
derhalve nogal beperkt, er wordt slechts onderzocht wat de gevolgen zijn van immi-
gratie in geval van krapte op de arbeidsmarkt, andere consequenties van migratie wor-
den niet onderzocht. De auteurs wijzen zelf overigens herhaaldelijk op deze beperking.  

Tabel 6.1 Overheidsuitgaven ten behoeve van de immigratie van 40 duizend buiten-
landse werknemers en hun familieleden 

Voorts gaat het rapport in op de overheidsuitgaven die in verband met de komst 
van de gastarbeiders moeten worden gemaakt (Tabel 6.1). Deze worden in vier catego-
rieën onderverdeeld: (1) loonkosten (van ambtenaren) (2) netto consumptie van goede-
ren en diensten (3) investeringen en (4) subsidies en leningen voor woningbouw. De 
uitleg van de precieze invulling van de eerste drie categorieën is summier: het betreft 
de loonkosten van ambtenaren die extra moeten worden ingezet ten behoeve van de 
dienstverlening aan migranten, investeringen in recreatie en faciliteiten voor woon-
werkverkeer en onderwijs. De laatste categorie – overheidsuitgaven aan huisvesting – 

gastarbeiders familieleden

gastarbeiders 
en

familieleden
Loonkosten (jaarlijks) 30 80 110
Goederen en diensten (jaarlijks) 10 20 30
Investeringen (jaarlijks) 15 25 40
Subsidie en leningen voor huisvesting (eenmalig) 95 650 745
Bron: (CPB 1972).

kosten in miljoenen guldens
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wordt apart behandeld en krijgt meer uitleg, hetgeen niet verwonderlijk is want dit 
wordt gezien als de grootste uitgavenpost. Huisvesting werd begin jaren zeventig door 
de Nederlandse politici dan ook gezien als een van de belangrijkste obstakels bij de 
komst van gastarbeiders.341 Verondersteld wordt dat de uitgaven aan huisvesting voor 
migrantengezinnen op het Nederlands gemiddelde zullen liggen en dat de kosten voor 
alleenstaande immigranten op éénachtste van deze kosten zullen liggen. Kosten met 
betrekking tot de verzorgingsstaatarrangementen (anders dan onderwijs en huisves-
ting) worden niet genoemd, zij het dat de auteurs opmerken: “bij de sociale verzeke-
ringen is de mutatie in de uitkeringen gelijk verondersteld aan de mutatie in de premie-
opbrengsten” (CPB 1972: 17). Sommige uitgaven – de schrijvers noemen de rente op 
de staatsschuld – worden als onafhankelijk van de immigratie beschouwd. Uitgaven 
met een vaste en een variabele component worden als geheel variabel beschouwd om-
dat verondersteld wordt dat ze wegvallen tegen ‘progressieve elementen’ van (andere) 
kosten. In Tabel 6.1 worden de geraamde overheidsuitgaven weergegeven. 

Uiteraard zijn er ook opbrengsten voor de overheid met betrekking tot de gastar-
beiders, onder andere in de vorm van loonbelasting, waarbij het gemiddelde tarief 
wordt aangehouden.342 Leidt de migratie tot overschotten op de begroting dan wordt 
verondersteld dat deze overschotten worden aangewend voor lastenverlichting en wel 
voor 60% met betrekking tot loonbelasting en 40% met betrekking tot inkomsten uit 
andere bronnen. In het model worden verder ook de kosten van het rekruteren van de 
gastarbeiders meegenomen. Deze worden geschat op 2500 gulden per persoon, waar-
van 60% in Nederland wordt uitgegeven. Tenslotte wordt verondersteld dat alleen-
staande gastarbeiders 2.000 gulden per persoon per jaar naar hun land van herkomst 
sturen. Na eventuele gezinshereniging zenden de gastarbeiders geen geld meer huis-
waarts. Met het model worden verschillende varianten doorgerekend. 

In variant I – zuivere gastarbeid – worden de macro-economische effecten door-
gerekend van de komst van 40 duizend alleenstaande gastarbeiders (zie Tabel 6.1).343 
Deze toename van het arbeidsaanbod leidt tot een daling van het loonpeil, maar omdat 
het prijspeil ongeveer even sterk daalt blijven de reële lonen gelijk. De kapitaalbezit-
ters profiteren daarentegen wel van de immigratie; de winsten nemen fors toe en 
daarmee ook de investeringen en de industriële productie. De auteurs concluderen dan 
ook: “De uiteenlopende consequenties voor resp. het reëel beschikbare looninkomen 
en het beschikbare overig inkomen maken het begrijpelijk dat immigratie meer wordt 
bepleit vanuit werkgevers- dan vanuit werknemersstandpunt” (CPB 1972: 38). Van-
wege het lagere prijspeil ontvangen producenten wat minder voor hun producten, maar 
daar staat tegenover dat de export groeit. Tevens neemt ook de binnenlandse vraag toe 
door groeiende bedrijfsinvesteringen, overheidsuitgaven en consumptieve bestedin-
gen.344 Dat laatste heeft als neveneffect dat ook de vraag naar arbeid groeit345 zodat het 
totale tekort aan arbeid met slechts tweederde procent afneemt. Bij de bespreking van 
variant I besteden de onderzoekers relatief veel aandacht aan de verandering in het 
arbeidstekort, wat maar weer eens onderstreept hoezeer de focus van hun onderzoek 
daarop ligt. 

In variant II – immigratie – komen naast de gastarbeiders ook hun familieleden. 
De gemiddelde gezinsgrootte wordt verondersteld gelijk te zijn aan de Nederlandse 
gemiddelde gezinsgrootte (CPB 1972: 15). De schrijvers rekenen de komst van de fa-
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milieleden apart door. De resultaten zijn weergegeven in de derde kolom van Tabel 
6.2. Uiteraard kunnen de resultaten van de eerste twee kolommen bij elkaar worden 
opgeteld en dan krijgt men wat ik variant II gedoopt heb: de effecten van de komst van 
40 duizend gastarbeiders met hun gezinnen. De auteurs doen dit echter niet, omdat ze 
het niet realistisch achten dat veel gastarbeiders hun gezinnen laten overkomen. Merk 
op dat de gezinshereniging ertoe leidt dat de stijging van het reëel besteedbare inko-
men van werknemers omslaat in een daling, terwijl de factor kapitaal nog steeds profi-
teert. Overigens zijn de geraamde kosten in dit rapport beperkt en vormt feitelijk alleen 
huisvesting een aanzienlijke post. Mede daarom resulteert de komst van gastarbeiders 
mét familieleden nog steeds in een begrotingsoverschot. De schrijvers concluderen dat 
“een solitaire buitenlandse werknemer in termen van benodigde infrastructurele voor-
zieningen goedkoop is. De overkomst van gezinsleden is daarentegen duur, waardoor 
de nationaal-economische rentabiliteit wordt aangetast, zonder overigens negatief te 
worden” (CPB 1972: 39). 

Tabel 6.2 Economische effecten van een additioneel arbeidsaanbod van 40 duizend per-
sonen, vijf varianten 

In variant III – binnenlands aanbod – wordt het tekort op de arbeidsmarkt niet 
opgelost met arbeidsmigratie, maar door te putten uit de binnenlandse arbeidsreserve, 
bijvoorbeeld “doordat gehuwde vrouwen in meerdere mate tot de beroepsbevolking 
gaan toetreden” (CPB 1972: 28). In dat geval zijn er ook extra overheidsuitgaven, bij-
voorbeeld aan infrastructuur vanwege het woon-werk verkeer, maar omdat de bevol-
king niet toeneemt, schatten de auteurs deze op de helft van de kosten in geval van 
migratie, met uitzondering van de uitgaven aan woningbouw die onveranderd blijven. 
In deze derde variant stijgt zowel het besteedbare inkomen uit arbeid als het inkomen 
uit kapitaal meer als in variant I het geval is (zie Tabel 6.2). Ook nu profiteert de factor 
kapitaal het meest en groeien de industriële investeringen. Daarnaast is het begrotings-
overschot ongeveer anderhalf maal hoger dan in het geval van arbeidsmigratie; er zijn 

I II III IV V
zuivere

gastarbeid immigratie
binnenlands 

aanbod
over-

verhitting remigratie

alleenstaande 
gastarbeiders

niet-werkende 
familieleden

gastarbeiders 
en niet-

werkende 
familieleden

groter 
binnenlands 

aanbod 
(vrouwen)

extra 
immigratie en 

extra 
investeringen

afremming 
van de 

immigratie
Arbeidstekort -0,63% 0,11% -0,52% -0,52% 0,00% 0,53%
Loonvoet -0,49% 0,21% -0,28% -0,15% 0,68% 0,39%
Consumptieprijs -0,16% 0,17% 0,01% 0,14% 0,62% 0,07%
Reëel loon 0,03% -0,11% -0,08% 0,13% 0,53% -0,05%
Overig inkomen 1,08% -0,09% 0,99% 1,67% 2,40% -1,24%

Productievolume 0,96% -0,11% 0,85% 0,96% 1,05% -0,96%
Investeringen 0,74% -0,09% 0,65% 1,19% 1,53% -1,12%
Betalingsbalansa 0 0 0 0 -975 5
Begrotingsbalans 0,24% -0,09% 0,15% 0,38% 0,60% -0,27%
a) in miljoenen guldens.

Variant

Bron: (CPB 1972).
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minder overheidsuitgaven en de belastingen vallen hoger uit, onder meer omdat “het 
inkomen van de werkende gehuwde vrouw bij dat van haar man wordt geteld en het 
gezin op haar inkomen niet het gemiddelde doch het marginale tarief betaalt” (CPB 
1972: 30). Dit begrotingsoverschot wordt volgens aanname via de belastingen deels 
teruggegeven aan de bevolking. Hierdoor stijgt de consumptie, een effect wat nog ver-
sterkt wordt doordat er geen gastarbeiders meer zijn die geld naar het herkomstland 
sturen. Dit laatste compenseert de vanwege het gestegen prijspeil gedaalde export zo-
dat de betalingsbalans nul blijft. De auteurs concluderen dan ook dat bij een bestaand 
arbeidstekort “de nationaal-economische rentabiliteit van immigratie op zich be-
schouwd positief uitvalt”, maar dat “een vergroting van het binnenlands aanbod van 
arbeid de voorkeur verdient, voor zover althans daarmede inderdaad de plaats van de 
buitenlandse werknemer kan worden ingenomen” (CPB 1972: 38, 39). In tegenstelling 
tot immigratie veroorzaakt vergroting van het binnenlands arbeidsaanbod geen bevol-
kingsgroei. Daardoor zijn de positieve effecten per hoofd groter en de kosten van het 
“sociaal voorzieningsniveau” lager (CPB 1972: 39). Belangrijker is echter dat bevol-
kingsgroei op zichzelf als negatief worden gezien: 

“Structurele bestendiging van de behoefte aan buitenlandse werknemers leidt … 
tot een permanente vergroting van de Nederlandse bevolking. De problemen die 
uit de tegenwoordige bevolkingsomvang voortvloeien zijn al groot genoeg, bevol-
kingsgroei maakt de problemen nog groter. De externe effecten die daaruit voort-
vloeien zijn nog moeilijk kwantificeerbaar, hetgeen ook geldt voor de maatregelen 
die nodig zijn om de nadelige gevolgen van deze problemen te mitigeren. In het 
bijzonder is nu nog moeilijk na te gaan in welke mate de kosten van deze mitige-
rende maatregelen sneller zullen toenemen dan proportioneel met de groeiende 
bevolking of de productie. Als deze toename sneller verloopt worden de eisen, ge-
steld aan sociaal en technisch milieu vanzelfsprekend des te groter. Met name 
geldt dit voor de overkomst van de gezinsleden, vooral als deze zich in de Rand-
stad gaan concentreren” (CPB 1972: 41). 

Variant IV – oververhitting – betreft een ‘schaalvergroting’, die gedefinieerd 
wordt als “het exogeen toenemen van de investeringen, waarbij juist voldoende arbeid 
uit het buitenland beschikbaar komt om te voldoen aan de arbeidsvraag die uit de extra 
investeringen voortvloeit” (CPB 1972: 31). Wat opvalt is dat het inkomen van de 
werkgevers stijgt met 2,40% en daarmee de investeringen met 1,53% (zie Tabel 6.2.). 
Het tekort op de arbeidsmarkt blijft in dit geval – per definitie – onveranderd. Omdat 
de ‘marginale capital output ratio’ groter dan één is (dat wil zeggen, er is sprake van 
verminderde meeropbrengsten zodat één eenheid extra kapitaal minder dan één een-
heid extra productie oplevert),346 leveren de extra investeringen een toename in de 
vraag op die groter is dan de toename in de productie. In deze variant stijgen zowel de 
lonen als de prijzen sterk (inflatiedruk) en dit wordt niet gecompenseerd door een ont-
spanning van de arbeidsmarkt doordat de extra vraag naar arbeiders precies vervuld 
wordt door de extra immigratie. Tegelijkertijd verslechtert de betalingsbalans, een si-
tuatie die nog kan verergeren als er sprake is van winsten die wegvloeien naar het bui-
tenland in geval van directe buitenlandse investeringen. De auteurs waarschuwen er 
dan ook voor dat in een economie waar reeds sprake is van “een volledige benutting 
van het produktiepotentieel additionele investeringen [in combinatie met] immigratie 
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[de] inflatoire krachten in wel zeer belangrijke mate versterkt kunnen worden” (CPB 
1972: 40). De onderzoekers besluiten: “Daarmede lijken in deze variant aanwijzingen 
te kunnen worden gevonden voor de mogelijke oorzaken van de onevenwichtige ont-
wikkeling die zich in de jaren zestig in Nederland heeft voorgedaan” (CPB 1972: 33). 

Variant V – remigratie – behelst het zodanig afremmen van de immigratie dat er 
een negatief migratiesaldo ontstaat ter grote van “1% van de beroepsbevolking in be-
drijven” (40 duizend personen) (CPB 1972: 35). Onder bepaalde aannamen – het heeft 
geen negatieve gevolgen voor de woningbouw en de “repatriëringskosten [zijn] gelijk 
aan de helft van de wervingskosten” (CPB 1972: 35) – zijn de effecten min of meer 
tegengesteld aan een even grote immigratie; wie de tweede kolom (Variant I) van Ta-
bel 6.2 vergelijkt met de laatste kolom (Variant V) ziet dat de uitkomsten in omvang 
ongeveer even groot zijn, maar dat de tekens tegengesteld zijn. Met name de werkge-
vers hebben geen baat bij een negatief immigratiesaldo: hun inkomen gaat er fors op 
achteruit en de investeringen dalen navenant. Merk overigens op hoe stuurbaar de au-
teurs de immigratie kennelijk achten: de buitenlandse werknemers kunnen even ge-
makkelijk worden ‘gerepatrieerd’ als ze worden geworven. 

Per saldo zijn de auteurs niet erg positief over gastarbeid in het geval van een be-
staand arbeidstekort. De effecten op de begroting en op het arbeidstekort zijn welis-
waar positief, maar relatief gering omdat arbeidsmigratie ook weer vraag uitlokt. Ook 
het drukkend effect op lonen en prijzen – belangrijk in verband met de ‘loonexplosies’ 
van de jaren zestig – vallen kleiner uit dan verwacht. Daarentegen gaan de werkgevers 
er flink op vooruit. Over deze herverdeling wordt opgemerkt dat ze inzichtelijk maakt 
waarom werkgevers eerder positief tegenover immigratie zullen staan dan werkne-
mers, maar verder wordt ze niet geproblematiseerd. Verder heeft de neerwaartse druk 
op de lonen “in beginsel minder diepte-investeringen tot gevolg, een consequentie die 
voor een deel ook zo kan worden geïnterpreteerd dat de levensduur van oude kapitaal-
goederen wordt gerekt, c.q. herstructurering van zwakkere bedrijfstakken wordt ver-
traagd, zo niet tegengegaan” (CPB 1972: 38). De auteurs bepleiten incentives voor een 
grotere arbeidsparticipatie en een “vermijding van steun aan zwakke bedrijfstakken, 
voor zover althans deze steun bestendiging van de bestaande arbeidstekorten tot ge-
volg heeft, en regionale overwegingen zich daartegen niet verzetten, gegeven de ge-
ringe geografische mobiliteit van het binnenlandse arbeidsaanbod” (CPB 1972: 40). 
Hiermee sluiten de auteurs deels aan bij de analyse die SZ in de Nota buitenlandse 
werknemers reeds had gegeven, namelijk dat de komst van buitenlandse werknemers 
een op termijn gunstige herstructurering van de economie afremt (zie §5.4.2). Ander-
zijds kan het opgevat worden als kritiek op het beleidsdoel ‘werkgelegenheid boven 
alles’. 

Tenslotte wijzen ze ook op de negatieve sociale gevolgen van het feit dat de bui-
tenlandse werknemer ver van huis onaantrekkelijk werk verricht en derhalve een “ne-
gatief psychisch inkomen geniet” terwijl ook zijn integratie moeizaam verloopt. Voor 
het overige bekijken ze een en ander vrijwel uitsluitend vanuit het perspectief van de 
ontvangende samenleving. 

De eindconclusie luidt:  

“Als per saldo de voordelen van de immigratie van buitenlandse werknemers dan 
toch boven de nadelen uitkomen, dan is dat voornamelijk onder de volgende om-
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standigheden: [a] als er een tijdelijke vraag op de arbeidsmarkt is die door binnen-
lands aanbod niet kan worden vervuld, bijvoorbeeld in het kader van een nog niet 
voltooide herstructurering van het bedrijfsleven, en tevens [b] als voor de buiten-
landse werknemer per saldo ook de voordelen zover boven de nadelen uitkomen, 
dat hij bereid is gedurende beperkte tijd de spanning op de Nederlands arbeids-
markt te verlichten” (CPB 1972: 41). 

Dat neemt echter niet weg dat er door de steeds hogere scholingsgraad van de Neder-
landse werknemer voor bepaalde beroepen een structurele afhankelijkheid van gastar-
beid lijkt te ontstaan. Dat roept de vraag op “in hoeverre deze tendentie niet dient te 
worden omgebogen via verandering in de beloningsverhoudingen op de deelmarkten 
van de arbeidsmarkt, waardoor op lange termijn de problematiek, verbonden aan een 
nog grotere bevolkingsomvang, kan worden ontgaan” (CPB 1972: 41-42).  

Resumerend kan men stellen dat het rapport van het CPB een tweeslachtige ver-
houding tot het beleid heeft. Enerzijds gaat men in grote lijnen uit van de uitgangspun-
ten van het wervingsbeleid (zoals de tijdelijkheidassumptie en het bottleneckargument, 
zie §5.3.2) en de aanname dat er een tekort is aan arbeiders zodat de komst van gastar-
beiders eigenlijk alleen positieve economische effecten kan hebben. De auteurs reke-
nen bijvoorbeeld geen variant door wat het effect van de aanwezigheid van buitenland-
se werknemers zou zijn bij een stagnerende economie. Op het niveau van eerste orde 
technische analyse schiet het rapport vanwege deze en andere later nog te noemen be-
perkingen tekort. Anderzijds is het rapport ook kritisch te noemen. Men laat zien dat 
gezinshereniging relatief duur is en dat de vergroting van het binnenlands arbeidsaan-
bod (gehuwde vrouwen) te verkiezen is boven arbeidsmigratie. Ook variant IV – over-
verhitting – kan worden gezien als kritiek op het in de jaren zestig gevoerde economi-
sche beleid en de achterliggende tweede orde overtuiging dat het aanjagen van de eco-
nomie met de ‘lage lonen, hoge investeringen’ strategie zeer nadelige kanten kan heb-
ben. Tenslotte kan ook de waarschuwing dat men met gastarbeid zwakke industrieën 
steunt, worden gezien als kritiek op de bij beleidsmakers heersende angst voor verlies 
van werkgelegenheid, een waarschuwing die overigens weinig effect sorteerde gezien 
de uitbundige staatssteun van de jaren zeventig. Men zou ook kunnen zeggen dat het 
een impliciete pleidooi is voor een andere kijk op de economie: een waar marktkrach-
ten en een proces van creatieve destructie meer ruimte krijgen ten koste van overheids-
invloed.  

Over de receptie van het rapport dient allereerst gezegd te worden dat het zeker 
invloed heeft gehad op het wervingsbeleid; in grote lijnen onderschreef de overheid de 
uitkomsten en aanbevelingen, al werd juist de aanbeveling om terughoudend te zijn 
met staatssteun voor zwakke bedrijven door de betrokken ministers met het oog op 
werkgelegenheidsbehoud niet onverkort overgenomen (zie §5.4.4). Toch kon het rap-
port ook op forse kritiek rekenen. Heijke noemt de puur macro-economische benade-
ring een belangrijke beperking; in de analyse wordt geen onderscheid gemaakt naar 
bedrijfstakken en scholingsgraad. Verder wordt in het CPB niet naar ontwikkelingen 
op de lange termijn gekeken; een adequate beschrijving van arbeidsbesparende inves-
teringen ontbreekt evenals een verkenning van de mogelijkheden arbeidsmigratie te 
voorkomen door een betere internationale arbeidsverdeling (vergelijk §5.4.3 & §6.6, 
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Heijke 1972; 1976: 73; 1979: 116).347 Ook in de volgende paragraaf zullen we een 
aantal van deze kritiekpunten weer tegenkomen. 

6.4 Advies over de werving en tewerkstelling van buitenlandse werkne-
mers

Zoals eerder gememoreerd (§5.4.3 & §6.3) had de Raad voor de Arbeidsmarkt het ver-
zoek te adviseren inzake de Nota buitenlandse werknemers (Min. SZ&V 1970) wegens 
een vermeend gebrek aan gegevens in eerste instantie beantwoord met een voorlopig 
advies (Raad voor de Arbeidsmarkt 1970) waarin de Raad aandrong op nader econo-
misch onderzoek. De Raad schortte in afwachting van de resultaten van dit onderzoek 
haar werkzaamheden op en hervatte ze na het verschijnen van het CPB rapport uit 
1972. “Mede met behulp van de uitkomst van het C.P.B. –onderzoek” probeerde de 
Raad zich “een oordeel te vormen over de voor- en nadelen van het aantrekken van 
werknemers uit het buitenland in sociaal en economisch opzicht” (SER 1974: 5).  

Bij de Raad bestonden echter – “evenals bij het Centraal Planbureau zelf – aarze-
lingen over de hardheid van de resultaten van deze analyse en derhalve over de vraag 
of deze resultaten in elk opzicht voldoende zijn om tot volledig afgeronde conclusies 
over de economische aspecten van het wervings- en tewerkstellingsbeleid te geraken” 
(SER 1974: 5). Het CPB stapt te makkelijk heen over de kosten voor reïntegratie van 
herintredende gehuwde vrouwen, meent de Raad en raamt gezien de ervaringen met de 
inpassing van de Repatrianten ook de kosten voor de integratie van buitenlandse werk-
nemers en eventuele gezinsleden te laag. Daarnaast wijst de Raad op de eerder ge-
noemde beperkende aanname van bestaande arbeidsschaarste en het feit dat het CPB in 
haar model geen rekening heeft gehouden met verschillen tussen regio’s en bedrijfs-
takken en de “complementariteit van de verschillende soorten en kwaliteiten arbeid” 
(SER 1974: Bijlage 3). Een dergelijke uitwerking vindt de Raad ‘hoogst gewenst’: 

“Zulks zou het wellicht mogelijk maken beleidsvarianten op te voeren zoals ver-
mindering van bedrijvigheid (afstoting van bedrijven of bedrijfstakken; inkrim-
ping van produktie totdat overeenstemming met het arbeidsaanbod uit de eigen 
bevolking is bereikt) of aanpassing van de arbeidsvraag aan het arbeidsaanbod 
door vervanging van arbeid door kapitaal (mechanisatie, diepte-investeringen)” 
(SER 1974: Bijlage 3). 

De SER noemt onder verwijzing naar de Nota buitenlandse werknemers (SER 
1974: 7) de volgende achtergronden van het wervingsbeleid: “het geringe aantal bui-
tenshuis werkende gehuwde vrouwen en de geringe geografische en functionele mobi-
liteit van de Nederlandse werknemers” (SER 1974: 15). De Raad merkt echter op dat 
buitenlandse migratie ook optreedt in landen met een hogere arbeidsparticipatie en 
meent dat de economische expansie als voornaamste verklarende variabele moet wor-
den gezien. Daarnaast is de steeds hogere scholing van Nederlanders debet aan een 
kwalitatief tekort op de arbeidsmarkt, zeker ‘voor werkzaamheden waartegen zekere 
weerstanden bestaan’ (SER 1974: 16).  

Mede daarom treden werkloosheid en gastarbeid gelijktijdig op348 en slagen veel 
Nederlanders er niet in “een passende werkkring te vinden. Zelfs in gebieden met een 
relatief omvangrijke werkloosheid worden nog steeds buitenlandse werknemers te 
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werk gesteld” (SER 1974: 27), deels omdat “onder de Nederlandse werklozen niet de 
mensen met de gewenste geschiktheid, belangstelling of bereidheid werden aangetrof-
fen” (SER 1974: 28), maar ook door leeftijdsdiscriminatie: werkgevers geven vaak de 
voorkeur aan jongere allochtonen boven oudere werkloze autochtonen. Tenslotte 
speelt ook het gedrag van de overheid een belangrijke rol: 

“Dit structurele tekort is echter niet de enige verklaring voor de blijvende aanwe-
zigheid van buitenlanders gedurende de huidige werkloosheidsperiode. In een pe-
riode als deze worden de reeds in Nederland werkende buitenlanders niet naar hun 
vaderland teruggezonden; zij blijven gedurende de overeengekomen periode bij 
hun werkgever in dienst en kunnen meestal, indien de arbeidsplaats nog bestaat en 
daarvoor geen Nederlandse werknemer beschikbaar is, desgewenst hun dienstver-
band – en dus ook hun arbeids- en verblijfsvergunning – verlengen. Evenals een 
deel van de Nederlanders, is ook een deel van de buitenlanders thans werkloos; zij 
kunnen evenwel ook als werkloze gedurende enige tijd in Nederland blijven en 
proberen een andere werkkring te vinden” (SER 1974: 16). 

De SER constateert hier dus dat de overheid in de praktijk afziet van het rotatiebegin-
sel waarbij de individuele gastarbeider na het uitdienen van zijn contract of in geval 
van werkloosheid huiswaarts wordt gezonden. Juist op dit fundamentele punt neemt de 
SER een enigszins tegenstrijdig standpunt in: 

“Het is de Raad bekend dat de overheid overweegt de werknemers uit het gebied 
rond de Middellandse Zee niet langer dan enkele jaren in Nederland toe te laten. 
Zij ziet als economisch voordeel dat het aantal buitenlandse werknemers sneller 
kan dalen wanneer de conjuncturele situatie tot vermindering van de werkgele-
genheid leidt. Een ander voordeel zou zijn dat dan minder buitenlanders geneigd 
zouden zijn hun gezin te laten volgen, waardoor de consequenties voor huisves-
ting, onderwijs, opvang, begeleiding enz. minder zouden zijn dan zonder die be-
perking. Ook de aan de bevolkingscentra verbonden milieu- en congestieproble-
men zouden dan geringer zijn” (SER 1974: 24). 

De Raad is hier echter op tegen omdat het een gelijkwaardige behandeling van buiten-
landse werknemers in de weg staat, de mogelijkheid tot sparen beperkt, negatieve se-
lectie op de kwaliteit van de arbeiders kan teweegbrengen (‘de beste werknemers trek-
ken naar andere landen’) en een “periode van een klein aantal jaren veelal tekort is om 
voldoende kennis en ervaring op te doen op te doen om zo mogelijk in Nederland te 
kunnen opklimmen naar een hogere functie” (SER 1974: 24). 

Voorts stelt de Raad dat zich “aan de periferie van de arbeidsmarkt een potentieel 
aanbod van mensen bevindt, dat … onder bepaalde voorwaarden wel … op de ar-
beidsmarkt zou willen verschijnen; in het bijzonder … gehuwde vrouwen” (SER 1974: 
8). Het aantal gehuwde vrouwen dat participeert op de arbeidsmarkt is weliswaar 
groeiende, maar de Raad constateert dat er nog ‘tal van belemmeringen van sociaal-
structurele en sociaal-culturele aard’ zijn. “De Raad ziet de gehuwde vrouwen niet als 
rechtstreekse vervangers van de thans ingeschakelde buitenlandse werknemers” omdat 
slechts een deel van hen “geschikt is voor en geïnteresseerd is in de functies die thans 
door buitenlanders worden vervuld, in feite allerlei eenvoudige functies” (SER 1974: 
28). Dit valt grotendeels toe te schrijven aan het stijgende opleidingsniveau van de 
gehuwde vrouwen. “De Raad wil er geen misverstand over laten bestaan dat hij de ge-
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huwde vrouw niet ziet als een aanvullend arbeidsaanbod, maar als een categorie werk-
nemers met recht op een arbeidsplaats naar eigen keuze en overeenkomstig persoonlij-
ke belangstelling en bekwaamheden” (SER 1974: 29). De Raad denkt daarom niet dat 
gehuwde vrouwen (of oudere werkloze autochtonen) de buitenlandse werknemers 
kunnen vervangen, maar eerder aan herallocatie van het binnenlandse arbeidsaanbod 
over de beschikbare functies om zo wellicht de uitbreiding van het aantal buitenlandse 
werknemers te kunnen beperken. 

De SER neemt afstand van de vanzelfsprekendheid waarmee in de Nota buiten-
landse werknemers de noodzaak van de werving van buitenlandse werknemers als een 
gegeven wordt geaccepteerd. Bij het overbruggen van kwantitatieve en kwalitatieve 
verschillen op de arbeidsmarkt dient het bevorderen van de geografische en functione-
le arbeidsmobiliteit, spreiding van werkgelegenheid, “vervanging van arbeid door ma-
chines, overschakeling op efficiëntere werkmethoden, inkrimping van bedrijfsactivitei-
ten en vergroting van het binnenlands arbeidsaanbod naast het aantrekken van buiten-
landse werknemers te worden gesteld. Pas daarna kan worden bepaald in hoeverre Ne-
derland werkelijk behoefte blijft houden aan … buitenlandse werknemers” (SER 1974: 
8).  

In het bijzonder gaat de Raad in op de mogelijkheden om bedrijfsactiviteiten aan 
te passen “aan de beperkte beschikbaar van personeel” (SER 1974: 7). Functies waarin 
veel buitenlandse werknemers werkzaam zijn, kunnen wellicht door mechanisering of 
automatisering, een hogere beloning, enzovoort geherstructureerd worden: 

“Deze aanpassing behoeft niet altijd een inkrimping van de bedrijfsactiviteiten te 
betekenen, maar zou ook een overschakeling op andere, wellicht efficiëntere 
werkmethoden, een andere combinatie van de productiefactoren arbeid en kapi-
taal, uitbesteding van werk in het binnenland of naar het buitenland of een andere 
oplossing kunnen behelzen. Het aantal opgegeven openstaande arbeidsplaatsen, 
waarvoor vergeefs in het binnenland naar geïnteresseerde en geschikte werkne-
mers is gezocht, behoeft dus niet altijd zonder meer als een reële behoefte te wor-
den opgevat. Wel berust die opgave uiteraard op een voorkeur van de werkgever 
boven alternatieve oplossingen, maar in het wervings- en tewerkstellingsbeleid 
zouden andere voorkeuren kunnen gelden” (SER 1974: 7). 

Mechanisering hangt samen met diepte-investeringen die de vraag naar bepaalde soor-
ten personeel kan doen verminderen. Overigens merkt de Raad op dat door diepte-
investeringen er ook werk kan ontstaan waarvoor een geringer animo is dan het oor-
spronkelijke werk. Maar toch concludeert hij dat de mogelijkheid buitenlandse werk-
nemers aan te trekken de innovatie in het bedrijfsleven remt:  

“In de sfeer van het beleid op korte termijn bestaat hier en daar de neiging tot het 
aantrekken van buitenlandse werknemers over te gaan om investeringen te kunnen 
uitstellen of nalaten. Op langere termijn gezien zal de Nederlandse economie meer 
gebaat zijn met een kapitaal-intensievere produktie. Een restrictief wervingsbeleid 
zou deze ontwikkeling kunnen bevorderen, terwijl een soepel beleid de technische 
ontwikkeling en daarmee de bedrijfs-economische en nationaal-economische 
ontwikkeling remt” (SER 1974: 30).  

Enerzijds kan het ontbreken van een aantal werknemers zeer schadelijk zijn voor een 
bedrijf en kan daardoor ook andere werkgelegenheid in gevaar komen, maar anderzijds 



 
233

kan “de beschikbaarheid van een buitenlands arbeidsaanbod het bedrijf doen afzien 
van alternatieve oplossingen die op den duur niet kostbaarder of misschien zelfs min-
der kostbaar kunnen zijn” (SER 1974: 8).  

Interessant is dat de Raad expliciet onderscheid maakt tussen de belangen van 
Nederland en die van het Nederlandse bedrijfsleven: “Het bestaan van behoefte aan 
werknemers wil nog niet zonder meer zeggen dat het aantrekken van buitenlandse 
werknemers ook economisch voordelig is. … Hierbij moet onderscheid worden ge-
maakt tussen de bedrijfseconomische kosten en baten enerzijds en de nationaal-
economische kosten en baten anderzijds” (SER 1974: 8). De Raad wijst er op dat het 
mogelijk is dat gastarbeid voordelig is voor het bedrijfsleven en tegelijkertijd nadelig 
voor de gemeenschap: 

“Op nationaal-economisch niveau tellen niet alleen de kosten en baten van de be-
drijven, maar ook de kosten die de gemeenschap moet maken om de buitenlanders 
te kunnen huisvesten en van allerlei voorzieningen gebruik te kunnen laten maken 
– verminderd met de financiële bijdragen aan de algemene middelen die de bui-
tenlanders zelf via belastingbetaling daarvoor leveren – tegenover de economische 
voordelen die het verblijf van de buitenlanders oplevert. Er zijn nu eenmaal aller-
lei kosten en baten buiten de bedrijfssfeer. Het is denkbaar dat het aantrekken van 
buitenlanders de bedrijven van tewerkstelling in alle opzichten voordelen biedt, 
terwijl voor de gemeenschap de uitgaven de inkomsten overtreffen. In de macro-
economische kosten-batenanalyse van het Centraal Planbureau komt naar voren 
dat de voordelen van het inschakelen van buitenlandse werknemers voor de 
volkshuishouding als geheel betrekkelijk gering zijn. Ook indien de uitkomsten 
van deze analyse in negatieve zin overdreven mogen worden genoemd, is het zoe-
ken naar alternatieven om nationaal-economische en bedrijfseconomische voor- 
en nadelen van het werven, inschakelen, huisvesten, opleiden, enz. van buiten-
landse werknemers (eventueel ook de voor- en nadelen van de overkomst van hun 
gezin) grondig te analyseren en te vergelijken met de voor- en nadelen die ver-
bonden zullen zijn aan extra inspanningen om op andere wijze vraag en aanbod op 
de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen” (SER 1974: 9). 

De Raad merkt op dat met het verbeteren van de voorzieningen voor buitenlanders de 
‘economische en niet economisch offers’ ongetwijfeld nog hoger worden (SER 1974: 
18) en onevenredig toe zullen nemen als het aantal immigranten meer dan 1% van de 
industriële beroepsbevolking bedraagt. Daarom had de Raad het beter gevonden om 
bijvoorbeeld ook 3% en 6% uit te rekenen.349  

Alhoewel het niet laten komen van immigranten voor het bedrijfsleven om aller-
lei redenen (onderbenutting van geïnvesteerd kapitaal en gevaar voor de continuïteit) 
erg nadelig kan zijn, meent de Raad dat niet de bedrijfseconomische baten de doorslag 
moeten geven, maar de bijdrage die de immigranten aan de Nederlandse economie 
kunnen leveren:  

“Als tijdelijke oplossing kan het aanstellen van buitenlands personeel voor de on-
derneming nuttig en nodig zijn. Wanneer echter gedurende lange tijd schaarste 
aan personeel blijft bestaan, zal de onderneming naar andere oplossingen moeten 
uitzien. De geringe betekenis van het buitenlandse arbeidsaanbod voor de nationa-
le economie geeft daar aanleiding toe. Ook voor de ondernemingen zelf zal het op 
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lange termijn beter zijn naar wegen te zoeken om met behulp van het binnenland-
se arbeidsaanbod in zijn personeelsbehoeften te voorzien” (SER 1974: 19). 

De Raad merkt op dat tegenover de personeelsbehoefte een groep werklozen en nog 
niet eerder benut binnenlandse arbeidspotentieel staat. Het niet inschakelen van deze 
mensen brengt ook kosten met zich mee in verband met werkloosheidsuitkeringen. 
Daarnaast heeft immigratie ook voor de werkende beroepsbevolking nadelige herver-
delingseffecten:  

“De raad meent op grond van de analyse van het Centraal Planbureau te mogen 
zeggen dat de effecten van het aantrekken van buitenlandse werknemers op de 
Nederlandse volkshuishouding als geheel per saldo betrekkelijk gering zijn. De 
komst van de buitenlandse werknemers leidt tot een slechts kleine welvaartsverbe-
tering. Uit oogpunt van welvaartsverdeling doet zich bovendien het probleem 
voor dat het gemiddeld loon van de Nederlandse werknemers van de toetreding 
van buitenlandse werknemers een ongunstig effect ondervindt, terwijl het overig 
inkomen (winst, kapitaalrenten e.d.) stijgt” (SER 1974: 17). 

In haar (voorlopige) conclusies loopt de Raad zeker niet over van enthousiasme. 
Het “aantrekken van buitenlandse werknemers” is vooral “op korte termijn bezien in 
economisch opzicht een … oplossing om bestaande tekorten aan bepaalde soorten 
werknemers te verkleinen.” Maar deze oplossing “is zeker niet in alle opzichten posi-
tief te waarderen” en ook niet altijd onvermijdelijk. “Voor de overheid en het bedrijfs-
leven vormt dit een reden om naar andere oplossingen uit te zien” (SER 1974: 19).  

Ondanks de tamelijk negatieve beoordeling is de Raad voorzichtig ten aanzien 
van herstructurering van de Nederlandse industrie. Een evenwicht op de arbeidsmarkt 
is niet binnen enkele jaren te bereiken, betoogt de Raad en in bepaalde bedrijfstakken 
zullen tekorten blijven bestaan “vaak in aanwezigheid van andere soorten werklozen” 
(SER 1974: 31). Het “aantrekken van buitenlandse werknemers” kan daarom niet op 
korte termijn en niet in alle gevallen worden gestaakt “zonder een aanzienlijk aantal 
bedrijven en instellingen in gevaar te brengen of althans voor moeilijkheden te plaat-
sen. Dit zou ook gevolgen hebben voor de werkgelegenheid” (SER 1974: 31). Gepleit 
wordt daarom voor ‘geleidelijke ombuiging’ om zodoende het buitenlandse arbeids-
aanbod ‘meer en meer’ door binnenlands aanbod te vervangen. Er wordt ook veel van 
het werkgelegenheidsbeleid verwacht; de ombuiging “zal gemakkelijker gaan naarma-
te het werkgelegenheidsbeleid meer effect begint te sorteren” (SER 1974: 31). 

In de aanbevelingen stelt de Raad dat het arbeidsmarktbeleid er op gericht moet 
zijn om vraag en aanbod kwalitatief en kwantitatief zo op elkaar af te stemmen dat “in 
een zo gering mogelijke mate een beroep op het buitenlandse arbeidsaanbod behoeft te 
worden gedaan, mede gelet op de bevolkingsproblemen in Nederland en de daarmede 
samenhangende milieu- en congestieproblemen, evenals het sociale klimaat” (SER 
1974: 22). Daartoe moet werk worden gemaakt van het inschakelen van “het manifeste 
en latente binnenlandse arbeidsaanbod” (SER 1974: 22). Indien toch gastarbeiders ge-
worven worden dient hun “arbeids- en verblijfssituatie [aan] gelijkwaardige eisen in-
zake werken, wonen en leven” te voldoen als “ten behoeve van Nederlandse werkne-
mers gelden” (SER 1974: 22). Tenslotte moet de werving zoveel mogelijk ten goede 
komen aan “de economische en sociale vooruitgang van de landen van herkomst … ter 
wille van het streven naar een betere internationale arbeidsverdeling” (SER 1974: 22).  
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Resumerend kan men stellen dat het SER-rapport in grote lijnen de beleidswijzi-
ging van de Memorie van Antwoord (zie §5.4.4) weerspiegeld. Wel neemt het rapport 
op een aantal punten een enigszins kritische houding aan ten aanzien van het beleid. 
Met name wordt afstand genomen van de vanzelfsprekendheid waarmee in de Nota 
buitenlandse werknemers de belangen van het bedrijfsleven worden vereenzelvigd met 
de belangen van de nationale economie. Ook stuurt de Raad meer aan op aanpassingen 
van de productiestructuur om zo de afhankelijkheid van buitenlandse arbeid te ver-
minderen. De SER tilt de discussie hier naar het tweede orde niveau en neemt afstand 
van het ‘lage lonen, hoge investeringen als motor van de economie’ dogma: loonmati-
ging en gastarbeid kunnen juist innovatie en economische groei remmen. Daarmee 
wordt de kritische toon van het voorlopige advies van de Raad van de Arbeidsmarkt 
(1970) voortgezet. Anderzijds toont de Raad zich in zijn advies niet erg doortastend als 
het gaat om het afbouwen van de afhankelijkheid van buitenlandse werknemers, dat 
met het oog op de werkgelegenheid slechts geleidelijk dient te gebeuren. Ook ten aan-
zien van het beleid van staatssteun aan bedrijven is de SER niet erg kritisch. Wellicht 
is dit terug te voeren op het tripartiete karakter van de SER. 

6.5 The import of labour: The case of the Netherlands
Marshall is een Argentijnse sociologe die getraind is in de marxistische politieke eco-
nomie. Ze ontving een beurs van SZ voor haar promotieonderzoek. Door de Neder-
landse Economische Hogeschool (NEH) werd zij in staat gesteld fulltime aan haar 
promotieonderzoek te werken. In 1973 ronde ze haar Engelstalige studie The import of 
labour: The case of the Netherlands af. Ik interviewde Marshall middels e-mail.  

Een expliciete vraagstelling ontbreekt, maar in de inleiding stelt Marshall: ‘The 
choice of a problem – the sociology of knowledge teaches – is influenced by the gen-
eral values and orientations of the research worker. Mine are such that I whish to con-
centrate on one particular aspect of presentday ‘labour immigration’: the structural 
causes of the import of labour” (Marshall 1973: xvii). Dus men zou kunnen stellen dat 
de vraag is: wat zijn de structurele oorzaken van arbeidsmigratie? De doelstelling van 
haar studie is deze structurele oorzaken bloot te leggen met speciale aandacht voor (1) 
kapitaalaccumulatie (2) de dynamiek van de economische klassenstrijd (3) trends in 
economische groei. Daarbij wordt arbeidsmigratie geplaatst “in de context of the ana-
lysis of the stratified system of international economic and power relations” (Marshall 
1973: xvii). 

De centrale stelling van het boek lijkt te zijn: gastarbeiders dienen als een reserve 
army waarmee een neerwaartse druk op de lonen in stand gehouden kan worden. Al-
barracín plaatst Marshall, samen met onder andere Castles & Kosack en Bovenkerk,350 
in de marxistische traditie en vat haar analyse als volgt samen: “In times of economic 
expansion, capitalists import migrant workers in order to exert a downward pressure 
on wages and thereby migrants constitute an “industrial reserve army of labor” (2003). 
Dit is – in Marxistische termen gesteld – min of meer wat met de geleide loonpolitiek 
en het wervingsbeleid beoogd werd. 

Marshall trekt drie belangrijke conclusies. In de eerste plaats is arbeidsmigratie 
voor de factor arbeid niet per se slechter als andere mechanismen, zoals bijvoorbeeld 
toenemende arbeidsproductiviteit die enerzijds tot hogere lonen kan leiden, maar an-
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derzijds tot meer arbeidsmarktonzekerheid, werkloosheid, etc. (Marshall 1973: 166). 
In de tweede plaats kan arbeidsmigratie helpen om industriële herstructurering, mo-
dernisering, etc. soepeler te laten verlopen, “helping to maintain acquired positions in 
the stratified international division of labour” (Marshall 1973: 166-167). Opmerkelijk 
is tenslotte dat Marshall het economisch profijt dat Nederland van gastarbeid heeft zo 
hoog schat in verhouding tot de ontwikkelingshulp dat zij zich afvraagt “who is really 
‘aiding’ whom” (Marshall 1973: 167).  

Verder noemt Marshall drie alternatieven voor gastarbeid: export van kapitaal 
naar zendende landen, specialisering in kapitaalintensieve industrieën en de introductie 
van kapitaalintensievere productiemethodes. Deze methodes zullen slecht zijn voor de 
zendende landen (en dus goed voor de ontvangende landen) omdat ze de internationale 
sociaal-economische ongelijkheid in stand houden. Een beperkt gebruik van deze in-
strumenten, kan – samen met emigratie – wél zorgen voor een verbeterde situatie in de 
zendende landen, “but only insofar as they will primarily satisfy the conditions im-
posed by an independent economic development, conditions that will ensure rapid 
growth rates but also the abolition of exploitation and privileges (Marshall 1973: 168). 
De drie genoemde alternatieven zijn in retroperspectief inderdaad belangrijke alterna-
tieven voor internationale arbeidsmobiliteit gebleken, met name directe buitenlandse 
investeringen in lagelonenlanden in combinatie met het verplaatsen van de productie 
(vergelijk §6.6). Marshalls pessimisme ten aanzien van de voordelen voor deze lagelo-
nenlanden blijkt echter deels gelogenstraft, gezien de ontwikkeling van een aantal op-
komende economieën. 

Het is niet eenvoudig in te schatten wat de impact van Marshalls dissertatie ge-
weest is op de in dit proefschrift onderzochte kennisproductie. Wel wordt zij een enke-
le maal geciteerd (bijvoorbeeld Heijke 1979: 82). Desgevraagd stelt Marshall de recep-
tie van haar dissertatie ook niet goed te kunnen inschatten, omdat zij direct na haar 
promotie Nederland verliet om zich in Latijns-Amerika op andersoortig onderzoek te 
richten. Bovendien was haar Marxistische invalshoek “at odds with the dominant 
views at the NEH” en wekte deze bevreemding bij economen, enkele ontwikkelings-
economen uitgezonderd. Maar daarnaast was er in haar Nederlandse periode in haar 
perceptie ook gewoon een geringe belangstelling van economen voor arbeidsmigratie: 

“As I perceived it at the time – and considering that when I started working on la-
bour immigration my knowledge of Dutch society was minimal – discourse in this 
research area was dominated by the idea that foreign workers were allowed to 
immigrate because they came to perform those menial and unattractive jobs that 
Dutch workers didn’t want. The possibility that had these jobs been better paid 
perhaps Dutch workers would have accepted them was seldom discussed; nor was 
the impact of labour immigration on the average wage (its contribution to check 
its growth rate) under debate. Research on immigration tended to be dominated by 
sociological issues, to the detriment of analyses on the economic causes and con-
sequences of labour immigration. … In that period (late 1960s, early 1970s), im-
migrants still represented a very small proportion of the population and the labour 
force in the Netherlands. They were located only in a narrow range of jobs and ar-
eas. I think that at that time concern on the ‘immigration issue’ was only starting. 
Immigration was viewed generally as merely temporary, and as a ‘necessary evil’ 
– necessary for the continuity of economic growth – that had to be tolerated. Im-
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migrants were regarded as a separate, segregated population. Of course this per-
haps dominant view was not shared by the many persons and organizations in-
volved in helping immigrants in many ways”.351 

Resumerend kan men stellen dat Marshall een zeer kritische bijdrage heeft gele-
verd aan het debat. Haar probleemdefinitie verschilt fundamenteel van de voorgaande 
kerndocumenten. In die analyses ging het in hoofdzaak om de vraag of arbeidsmigratie 
een adequate oplossing is voor het bestaande arbeidstekort en werd er geredeneerd 
vanuit het Nederlands nationaal economisch belang. Marshall tilt de analyse echter 
naar het tweede orde niveau van sociale keuze: het gaat haar om de duiding van de 
import of labour in het licht van de ‘stratified international division of labour’ en ze 
redeneert vanuit het (economisch) belang van ontvangende en zendende landen alsook 
de migranten zelf. Toch past haar analyse wel in het tijdsbeeld. Uit het op stapel zetten 
van het REMPLOD-project blijkt bijvoorbeeld dat ook de overheid de overwegingen 
breder wilde trekken dan het Nederlands economisch belang, al kan men tegenwerpen 
dat dit mogelijk vooral een cosmetisch doel diende. Meer in het algemeen werd in de 
jaren zeventig in de publieke en politieke arena gastarbeid steeds vaker aangeduid in 
termen van economische exploitatie en werd afstand genomen van het eenzijdig rich-
ten op het ‘eng nationaal economisch belang’ voor het gastland (vergelijk §4.5 & 
§5.4.2-§5.4.4). 

6.6 Sociaal-economische aspecten van gastarbeid
Heijke promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op zijn proefschrift Soci-
aal-economische aspecten van gastarbeid. Zijn dissertatie werd deels gefinancierd 
door het Ministerie van Sociale Zaken. Een belangrijke reden daarvoor was dat SZ 
Heijke in staat wilde stellen een bijdrage te leveren aan het rapport van de zogenaamde 
Staatscommissie Bevolkingsvraagstuk (Commissie-Muntendam 1977).352 De doelstel-
ling van de dissertatie is tweeledig. Heijkes eerste doel is het geven van een analyse 
van de sociaal-economische oorzaken én gevolgen van internationale migratie. We 
zullen ons echter met name concentreren op Heijkes tweede doel: aantonen dat ar-
beidsmigratie overbodig is als men door internationale herallocatie van de industrie 
een optimale ‘internationale arbeidsverdeling’ à la Tinbergen bewerkstelligt. 

Ik interview Heijke op zijn werkkamer de Universiteit van Maastricht waar hij 
directeur is van het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Het 
blijkt een joviale man te zijn die makkelijk praat. Het wordt dan ook een lang en voor-
al inhoudelijk gesprek dat niet alleen over zijn dissertatie gaat, maar ook over zijn 
werk bij de ACOM en een tweetal latere publicaties (waarover meer in Hoofdstuk 7 & 
8). Opvallend is dat Heijke voor zichzelf ter voorbereiding op het interview de hoofd-
punten van de historische ontwikkeling van het verschijnsel gastarbeid schriftelijk op 
een rij had gezet. Alhoewel hij zich na zijn dissertatie – behoudens een enkele (popu-
lair)-wetenschappelijk publicatie – nauwelijks meer professioneel met immigratie 
heeft beziggehouden, interesseert het onderwerp hem inhoudelijk nog steeds en volgt 
hij het ‘op een afstand’. 

Heijkes dissertatie is breed opgezet in de zin dat een flink aantal facetten van ar-
beidsmigratie de revue passeren. Ook de opzet is ambitieus: de analyse gebeurt vanuit 
een drievoudig perspectief: dat van de immigrant, de zendende samenleving en de ont-
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vangende samenleving. In onze bespreking zullen we echter aan veel subtiliteiten 
voorbij gaan en ons achtereenvolgens richten op drie aspecten: de economische oorza-
ken van immigratie, de economische effecten van immigratie voor Nederland en de 
internationale herallocatie van industrieën.  

Ter verklaring van de economische oorzaken van migratie gaat Heijke uit van de 
migratie-economische theorie.353 De migratiebeslissing wordt gemodelleerd als resul-
taat van push en pull krachten in de arbeidsmarkt (inkomensverschillen, werkgelegen-
heid) en van afstanden in zowel geografische als sociaal-culturele zin (fysieke afstand, 
taal). Middels regressie schat hij dit model voor een aantal Mediterrane herkomstlan-
den en Noord-Europese bestemmingslanden (Heijke 1979: 3-15). Daarnaast schat hij 
een model waarin per sector wordt bezien hoe het percentage buitenlandse werkne-
mers samenhangt met (negatieve) functiekarakteristieken, zoals gevaarlijk, lawaaiig en 
vuil werk (Heijke 1979: 83-94).354 Van belang is dat databeschikbaarheid een rol 
speelde bij de schatting van deze modellen. Vanwege ontbrekende of gebrekkige data 
zijn de uitkomsten soms met ‘grote onzekerheden’ omgeven. Op verschillende (ande-
re) plaatsen wijst Heijke er op dat de benodigde data ontbreekt of onzeker, onvolledig 
of onvoldoende gedetailleerd is (Heijke 1979: 13, 31, 66, 78, 89, 91, 106, 223-224). 

Ten aanzien van de economische gevolgen maakt Heijke een onderscheid in ge-
volgen op de korte en op de lange termijn. Voor de gevolgen op de korte termijn (op 
lonen, prijzen, winsten, etc.) neemt hij de CPB-studie uit 1972 als uitgangspunt.355 Op 
het macro-economische karakter van deze studie heeft hij forse kritiek; variabelen 
worden alleen op geaggregeerd niveau bezien en wordt er geen onderscheid gemaakt 
naar regio’s, bedrijfstakken, enzovoort (Heijke 1979: 116, maar zie ook §6.3).356 Ten-
slotte had het CPB de kosten van met name gezinshereniging sterk onderschat en geen 
rekening gehouden met de afwenteling van de belastingdruk op de lonen.357  

Voor de analyse van de langtermijn effecten vindt Heijke in het CPB-rapport 
geen aanknopingspunten (Heijke 1979: 116). Heijke geeft een kwalitatieve analyse 
van verschillende lange termijn effecten. Wat betreft de integratieproblematiek wijst 
hij op het belang van taalbeheersing en discriminatie voor de arbeidsmarktpositie van 
immigranten (Heijke 1979: 145-151). Verder gaat Heijke in op de (in)directe effecten 
(volgmigratie, vruchtbaarheid) van immigratie op de bevolkingsdruk. De negatieve 
effecten daarvan zouden wel eens meer dan proportioneel kunnen toenemen met de 
bevolking of de productie, meent hij. Alhoewel hij geen poging tot kwantificering 
doen, meent hij dat zowel de integratieproblematiek als de bevolkingseffecten in een 
kosten-batenanalyse (als die van het CPB) zouden moeten worden opgenomen .  

Een andere observatie is dat de effecten van immigratie op de arbeidsmarkt in 
geval van hoogconjunctuur en laagconjunctuur niet symmetrisch zijn. De immigranten 
komen voornamelijk om bepaalde onaantrekkelijke functies te vervullen waar autoch-
tonen door hun hoger scholingsniveau van af (kunnen) zien. Mensen die bij hoogcon-
junctuur onaantrekkelijke functies verruilen voor betere functies, zullen in geval van 
laagconjunctuur veelal niet (opnieuw) een onaantrekkelijke functie aanvaarden, mede 
doordat dergelijke functies door het inzetten van gastarbeiders tijdens hoogconjunctuur 
‘gestigmatiseerd’ zijn.358 Op die manier kan immigratie plaatsvinden naast bestaande 
of toenemende werkloosheid zoals in de jaren zeventig in Nederland ook gebeurde 
(Heijke 1979: V-IV, 82-83).  
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Wellicht het meest relevant is Heijkes uiteenzetting over de (al dan niet geleide) 
herstructurering van het Nederlandse productieapparaat. De eerste stap is een kwalita-
tieve analyse van het herstructureringsproces dat mogelijk zou zijn opgetreden in het 
hypothetische geval dat er géén arbeidsmigratie zou zijn geweest. In dat geval – be-
toogt hij – is het waarschijnlijk dat zich “krachten zullen ontwikkelen om de produc-
tiestructuur op enigerlei wijze aan te passen aan de ontstane verhoudingen op de ar-
beidsmarkt” (Heijke 1979: 133). Deze krachten zullen met name via het loon- en 
prijsmechanisme werken. In het bijzonder zal het loon voor ongeschoolde arbeid bij 
afwezigheid van immigranten hoger komen te liggen. In eerste instantie kan er een 
ruimtelijke heroriëntatie optreden: industrieën zullen zich verplaatsen naar gebieden 
waar de benodigde laaggeschoolde arbeid wel in ruime mate aanwezig is. Omdat nati-
onaal de mogelijkheden tot herallocatie beperkt zijn, zal dat waarschijnlijk zijn in de 
richting van minder ontwikkelde landen zoals (Noord)Italië en Spanje. Heijke wijst 
ook op de opkomst van Hong Kong, Korea, Taiwan en Singapore voor die industrieën 
waar de afstand tot de afzetmarkt minder zwaarwegend is (Heijke 1979: 134-137). In 
de ontwikkelde landen zal deze ruimtelijke heroriëntatie gepaard gaan met het vrijko-
men van arbeid die ingezet kan worden voor nieuwe activiteiten die relatief veel ken-
nis en kapitaal vereisen. Dat kan leiden tot een hoger nationaal inkomen:  

“Door stopzetting van de internationale migratie van ongeschoolde arbeid en in-
ternationale herstructurering kan sectoriële migratie van geschoolde arbeid optre-
den naar de kapitaal- en scholingsintensieve activiteiten, waar hun produktiviteit 
mogelijk hoger ligt. Dit zou de nationale produktiviteit kunnen doen toenemen en 
daarmede de mogelijkheid voor verhoging van het inkomen” (Heijke 1979: 138).  

Dat een dergelijke verschuiving naar lagelonenlanden niet veel eerder op grote 
schaal gebeurd is wijt hij aan het slechte vestigingsplaatsprofiel van veel minder ont-
wikkelde landen (slechte infrastructuur, gebrek aan toeleverende en afnemende bedrij-
ven, afstand tot afzetmarkten, gebrek aan rechtszekerheid, lage arbeidsproductiviteit, 
onvoldoende besparingen), het bestaan van alternatieven (zoals arbeidsmigratie), han-
delsbarrières en de geringe mobiliteit van productiefactoren als fysiek kapitaal en 
hoogopgeleid personeel (Heijke 1979: 124-130). Veel hangt daarom af van de mate 
waarin de minder ontwikkelde landen hun vestigingsplaatsprofiel kunnen verbeteren. 

Naast internationale heroriëntatie kan aanpassing ook plaatsvinden door techno-
logische veranderingen in de productiewijze. Daarbij kan men bijvoorbeeld denken 
aan mechanisatie van ongeschoolde functies en vervanging van arbeidsintensief ge-
produceerde inputs door kennis- en kapitaalintensief geproduceerde inputs (Heijke 
1979: 140). Heijke acht het niet uitgesloten dat door dergelijke technische veranderin-
gen de productiekosten “op een lager niveau komen te liggen dan bij het tewerkstellen 
van gastarbeid. Gastarbeid zou dus op lange termijn een rem kunnen vormen voor al-
gehele verbetering van de efficiency van het productiesysteem” (Heijke 1979: 141). Al 
met al meent Heijke: 

“De voorzichtige conclusie dat niet-toelating van migratie niet per se op lange 
termijn ongunstig behoeft te zijn lijkt niettemin gerechtvaardigd. Dat zou met na-
me het geval kunnen zijn als een internationale heroriëntering van economische 
activiteit zou optreden die gevoed wordt door een aanpassing van de loonstructuur 
in de hoogontwikkelde West-Europese landen, het wegnemen van de barrières 
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voor de ontwikkeling van activiteiten die relatief veel ongeschoolde arbeid nodig 
hebben in de Middellandse Zeelanden en het stimuleren van activiteiten die een 
relatief groot beslag leggen op kapitaal en geschoolde arbeid in de Noordwest-
Europese landen” (Heijke 1979: 142). 

Vervolgens werkt Heijke deze gedachte kwantitatief uit. Het theoretisch funda-
ment is tweeledig. In de eerste plaats baseert hij zich op de internationale handelstheo-
rie, met name het HOS-model (zie §3.4).359 We brengen in herinnering dat in dat mo-
del de factoren arbeid en kapitaal volledig immobiel zijn over de landsgrenzen heen. In 
geval van volledig mobiele productiefactoren – zo merkt Heijke op – zou er een egali-
satie optreden in beschikbaarheid en derhalve in prijs van productiefactoren waardoor 
internationale handel van producten niet op zou treden. In werkelijkheid, stelt Heijke, 
is de international factormobiliteit dermate gering dat aan de eisen van het HOS-model 
voldaan is en er geen egalisatie optreedt.360  

Uitgaande van internationale verschillen in factorintensiteiten acht Heijke het 
zinvol na te gaan in hoeverre een internationale herallocatie van bedrijfstakken het 
kwalitatieve evenwicht van de Nederlandse arbeidsmarkt zou kunnen herstellen c.q. 
teweegbrengen. Hiertoe gaat hij te rade bij Tinbergens theorie over de ‘optimale inter-
nationale arbeidsverdeling’ (Herman & Tinbergen 1969). In de kern komt Tinbergens 
theorie erop neer dat het Bruto Mondiaal Product gemaximeerd kan worden door alle 
economische activiteiten zodanig over de hele wereld te verdelen dat de factorintensi-
teiten van elke activiteit optimaal aansluit bij die van het vestigingsland (dat wil zeg-
gen arbeidsintensieve sectoren in landen met een relatief overschot aan arbeid en kapi-
taalintensieve sectoren in landen met een relatief overschot aan kapitaal). 

Een empirische toepassing van Tinbergens theorie is gegeven door de bij het ILO 
werkzame Herman (1975).361 Deze deelt zowel de landen van de wereld als de mobiele 
bedrijfstakken in negen verschillende categorieën van factorintensiteit in. De negen 
clusters van bedrijfstakken worden vervolgens zodanig over de negen clusters van 
landen verdeeld dat vraag en aanbod van zowel arbeid als kapitaal in alle landen zo 
goed mogelijk op elkaar aansluiten.362 De door Herman gevolgde procedure leidt tot 
een “optimale oplossing in die zin, dat de wereldvraag naar goederen wordt voortge-
bracht bij zo volledig mogelijke aanwending der produktiefactoren, tegen de laagste 
kosten en met de hoogste inkomensgroei” (Heijke 1979: 193). Er kan echter nog steeds 
werkloosheid bestaan in sommige landen. Door af te zien van de immobiliteit van ka-
pitaal en enige transfer van kapitaal van ontwikkelde naar minder ontwikkelde landen 
toe te staan, is de oplossing nog verder te verbeteren (Heijke 1979: 192-194).  

Heijke gebruikt de ideeën van Tinbergen en Herman nu om een sectoriële her-
structurering van de Nederlandse economie uit te werken. Zijn doelstelling is tweele-
dig. Enerzijds wil hij een aantal (arbeidsintensieve) sectoren naar het buitenland ver-
plaatsen waardoor het tekort aan ongeschoolden wordt opgeheven en gastarbeid over-
bodig wordt. Anderzijds wil hij die (kapitaal en/of kennisintensieve) sectoren stimule-
ren waarin veel geschoolden nodig zijn teneinde tot volledige werkgelegenheid te ko-
men (Heijke 1979: 195). Omdat het naar het buitenland verplaatsen van arbeidsinten-
sieve sectoren de import zal doen toenemen, vindt de stimulering zo plaats dat de ex-
port bevorderd wordt, teneinde de betalingsbalans in evenwicht te houden (Heijke 
1979: 201). De sectoren worden geselecteerd op arbeidsproductiviteit en de verhou-
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ding tussen geschoolden en ongeschoolden. Op deze manier worden tien verplaatsbare 
sectoren geselecteerd, ondermeer in de textiel- en kledingindustrie, de mijnbouw, de 
leer- en schoenenindustrie en de papier(verwerkende) industrie. Tegelijkertijd worden 
15 andere industrieën gestimuleerd. De hele operatie leidt – althans in theorie – tot 
volledige werkgelegenheid van zowel geschoolden als ongeschoolden, een stijging van 
het BNP met 3,5% en een betalingsbalanssaldo van 3,3 miljard gulden (ca. €1,5 mld.) 
terwijl gastarbeid geheel overbodig wordt. Heijke meent dat de “tewerkstelling van 
gastarbeid de internationale verschuiving van arbeidsintensieve, relatief veel onge-
schoolde arbeid vragende, sectoren heeft geremd” en concludeert: 

“De les die men hieruit zou kunnen trekken is, dat zou men in een eerder stadium 
het structurele en internationale karakter van het gastarbeiderverschijnsel, en met 
name de factoren die daarachter verscholen liggen, hebben onderkend en de ar-
beidsintensieve, veel ongeschoolde arbeid vragende sectoren naar de Mediterrane 
landen hebben verplaatst, dan zou het migratieprobleem vermoedelijk niet zijn 
opgetreden. De noodzakelijk aanpassingen waren dan tot stand gebracht in een si-
tuatie van industriële expansie en groeiende werkgelegenheid. Het herstructure-
ringsproces in de jaren zestig is echter te langzaam verlopen” (Heijke 1979: V).363 

Heijkes dissertatie is in meerdere opzichten de vrucht van de toenmalige econo-
miebeoefening. Allereerst valt op dat Heijke evenals Marshall voor een internationaal 
perspectief kiest en uitdrukkelijk aandacht besteedt aan de effecten op de buitenlandse 
werknemers en de zendende landen. Heijke voert dat terug op zijn scholing door Hen-
nipman in Amsterdam die een “heel brede opvatting van de welvaartstheorie had” en 
als criterium “een soort maatschappelijke welvaart” nam: “Een van de eerste dingen 
die je daar leerde is dat de economische groei en het BNP maar een buitengewoon po-
vere maatstaf is van ons maatschappelijk welbevinden”.364 Die zienswijze leidde ertoe 
dat hij in zijn analyse van arbeidsmigratie “groepen waarvan het duidelijk was dat de 
belangen niet parallel liepen expliciet onderscheidde”.365 Een tweede opvallend aspect 
is Heijkes beperkte gebruik van de migratie-economische literatuur met betrekking tot 
de human capital benadering. Voor een deel was dat om inhoudelijke redenen. Zo 
maakte een gebrek aan data aangaande de onzekere en wisselende verblijfsduur van 
arbeidsmigranten het lastig om migratie te modelleren als een human capital beslis-
sing.366 Daarnaast speelde ook de Nederlandse economiebeoefening van dat moment 
een rol: 

“Het arbeidseconomisch onderzoek waar dus de economische invalshoek aan de 
orde zou moeten komen, die was eigenlijk niet echt ontwikkeld in Nederland. Dus 
je had veel macro-economische kennis. Het Planbureau benadrukte dus ook in de 
eerste studie … de effecten … in het kader van een macro-economisch model. 
Arbeid, de hele human capital theorie dat is eigenlijk aan Nederland voorbij ge-
gaan. Er was ook niemand die zich met migratie vraagstukken bezighield. In 
Amerika wel. … Dat werd eigenlijk in Nederland niet opgepakt. De arbeidseco-
nomie begon zich eigenlijk te ontwikkelen met mensen als Joop Hartog. … Er 
was eigenlijk geen wetenschappelijk potentieel dat zich met arbeidseconomische 
vraagstukken bezighield. Arbeidsonderzoek, arbeidsvraagstukken werden onder-
zocht door sociale wetenschappers [zoals arbeidssociologen]. Het was vaak empi-
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risch onderzoek en het was ook vaak op basis van opdrachtverlening door de 
overheid”.367 

Uiteraard had Heijke wel toegang tot internationale tijdschriften, maar hij benadrukt: 
“je kunt naar de bibliotheek stappen, maar dan moet je wel weten wat je gaat zoeken; 
het was gewoon ‘niet-weten’”.368 In de top van het onderzoeksinstituut zaten wel men-
sen die “heel goed geschoold waren. … Wereldburgers en eigenlijk hadden die moeten 
zeggen: ‘Hans, ga jij naar de VS’, [maar] het kostenaspect schiep wat dat betreft gren-
zen”.369 

Heijkes dissertatie heeft op verschillende manieren invloed gehad. Op het eerste 
gezich lijkthet dat zijn werk betreffende de werving van buitenlandse arbeiders door de 
actuele ontwikkelingen was ingehaald, immers de officiële werving van buitenlandse 
werknemers was vanaf 1976 nihil, al lag het aantal nieuwe arbeidsvergunningen in dat 
jaar nog altijd op 9300 (Penninx 1979: 93). Heijke had echter zijn ideeën over ar-
beidsmigratie al in een aantal eerder publicaties naar buiten gebracht (Heijke 1971; 
Heijke 1972; Heijke 1973c; Heijke 1976).  

Verder was zijn werk over sectoriële herstructurering in het kader van een opti-
male internationale arbeidsverdeling was wel zeer actueel omdat de beleidsmakers 
rond 1980 nog krampachtig probeerde noodlijdende bedrijfstakken met massale staats-
steun in leven te houden. Dit gedeelte van zijn onderzoek lag Heijke dan ook het meest 
na aan het hart:  

“Het belangrijkste probleem … was voor mij de internationale herallocatie van ac-
tiviteiten. En dan ergerde het mij dat een stuk van het bedrijfsleven dat hele de-
fensieve gedrag had. Terwijl je kon zien wat er op wereldschaal zou gaan gebeu-
ren. … Sociaal gezien zag je daar gigantische problemen en daar kon je begrip 
voor hebben. Maar je zag … ook dat men te weinig en te laat de koers had ver-
legd. Daar had ik ook wel begrip voor. Die gigantische investeringen die zijn ge-
daan, dat je die niet zomaar prijsgeeft. … Maar dat gevecht om het behoud van de 
werkgelegenheid [zoals in het geval van het RSV-concern] … terwijl hoe meer je 
dat gevecht lijkt te winnen, hoe meer je eigenlijk belet het tot wasdom komen van 
het alternatief, maar niemand kent dat [alternatief]”.370 

De tijd was echter niet echt rijp voor dit inzicht. Heijke herinnert zich dat ook Tinber-
gen de onwelkome boodschap niet voor het voetlicht kon brengen: 

“Ja, ik weet nog wel dat je in de jaren zeventig van die discussies had over her-
structurering en dat Tinbergen een keer voor textielondernemers vertelde wat er 
naar zijn idee zou moeten gebeuren om tot een optimale productie op wereldni-
veau te komen. En dat zou betekenen dat textielondernemingen hun productie 
zouden moeten verschuiven naar ontwikkelingslanden. … Maar die mensen heb-
ben hem gewoon gelyncht. … Nou, gelyncht is een groot woord, maar verguisd 
zal ik maar zeggen. Het was een groot man, maar dat zei hen niks, hij zag het he-
lemaal verkeerd volgens hen”.371 

Het punt dat Heijke hier maakt wordt treffend geïllustreerd door de kritiek van de 
‘voorzitter-werknemer’ en de ‘voorzitter-werkgever’ van de Stichting Commissie van 
Overleg en Samenwerking in de Textielindustrie (Huijsmans & Gelderman 1973) op 
Tinbergens theorie van internationale arbeidsverdeling en het commentaar van Tinber-
gen (1973) daarop. 
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Heijkes werk had voorts forse invloed op het toen actuele debat over de Neder-
landse bevolkingspolitiek. Hij maakte deel uit van de ‘Werkgroep Migratie’ van 
Commissie-Muntendam en deed in die hoedanigheid (opdracht)onderzoek naar de sa-
menhang tussen gastarbeid en economische structuur (Heijke 1976; Heijke 1977). De 
Commissie-Muntendam (1977: 126-129) nam de adviezen van de ‘werkgroep “Migra-
tie”‘ vrijwel onverkort over:  

“In navolging van de werkgroep “Migratie” concluderen wij uit het voorgaande, 
dat om op lange termijn te komen tot zowel een verbetering van de sociale en 
economisch structuur in de ontwikkelde Westeuropese landen, als in de minder 
ontwikkelde Middellandse Zee landen, een beleid gericht op afremming van de 
migratie in samenhang met herstructurering van bedrijfstakken, betere perspectie-
ven biedt dan een beleid gericht op voortzetting van het verschijnsel gastarbeid” 
(Commissie-Muntendam 1977: 129). 

De Commissie-Muntendam concludeerde dan ook dat er – met het oog op allerlei ne-
gatieve effecten van bevolkingsgroei zoals congestie en milieuproblematiek – ge-
streefd moest worden naar een beëindiging van zowel de natuurlijke bevolkingsgroei 
alsook de bevolkingsgroei door immigratie (het migratiesaldo moest nul worden) 
(1977: 212-215). 

Binnen de wereld van het minderhedenonderzoek werd Heijkes dissertatie goed 
ontvangen. Met zijn promotieonderzoek vestigde Heijke naam als expert op het gebied 
van de migratie-economie. Dat leidde ertoe dat hij werd uitgenodigd plaats te nemen 
binnen de net opgerichte ACOM. Van meet af aan werd hij daar geconfronteerd met 
de gevoeligheden rond het immigratie- en integratievraagstuk: 

“In het manuscript van mijn proefschrift had ik een zinnetje geschreven: … ‘de 
hoeksteen voor de toekomstige positie van de immigranten in de samenleving is 
de taal’. Toen kwam Han Entzinger bij mij – die was secretaris van de ACOM … 
– en die zei: ‘nou we hebben gezien dat je daar mee bezig bent en we hadden je 
eigenlijk willen uitnodigen om in die commissie te komen zitten’. Hij had mij van 
te voren gevraagd om het manuscript van mijn proefschrift te mogen zien. … En 
toen kwam hij bij mij binnen en hij zei, ‘ja, taal dat is de hoeksteen’ … en ik 
schrok me lam, want het was net zo’n zinnetje dat ik dacht van dat moet ik hard 
kunnen maken en dat had ik nergens aangetoond. Wat is er toen gebeurd. Hij ging 
weg en ik heb het manuscript genomen en toen heb ik dat zinnetje aangepast in 
zo’n laf zinnetje: ‘zal een belangrijke factor vormen voor’, snap je? … Omdat ik 
op dat moment eigenlijk schrok en ik in zijn manier van vragen iets voelde van … 
ironie, … iets kritisch. Dat was op dat moment waarschijnlijk helemaal niet zo. Ik 
had het denk ik verkeerd begrepen”.372 

Veel invloed had Heijke naar eigen zeggen niet in de ACOM. Deels kwam dat 
door disciplinaire verschillen. “Dat je alleen al iets wilt gaan berekenen kan mensen 
helemaal verhit maken” aldus Heijke:  

“Als simpele ziel had ik al wat ideeën over … die culturele afstanden tussen mi-
granten en de [autochtone] bevolking. … Ik was een beetje geneigd dat te zien in 
termen van ouderwets en modern. … Nou dat ging er bij hen helemaal niet in. Ik 
hield maar mijn mond want ik dacht ‘eigenlijk heb ik van die dingen helemaal 
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geen verstand’. … Ik zag daar bruikbare nuanceringen in, maar je kon die nuance 
niet op tafel krijgen, want daar was gewoon niet goed over te praten”.373 

Voor een deel had dit te maken met de manier waarop economen tegen dingen aankij-
ken. Heijke herinnert zich een lezing van een vooraanstaand Amerikaans econoom, 
Cain, voor een zaal vol minderhedenonderzoekers, waaronder ACOM-voorzitter Köb-
ben. Cain vertelde over onderzoek dat hij in de VS deed naar discriminatie, waarbij dát 
deel van het loonverschil dat niet verklaard kan worden uit systematische factoren 
wordt geïnterpreteerd als discriminatie (vergelijk §3.6.5). “Dat accepteerde men niet”, 
aldus Heijke, “in de commissie was het woord discriminatie al iets om dagenlang over 
te praten en die econoom … nou ja hij ging eigenlijk helemaal af. Terwijl die man een 
enorme reputatie had opgebouwd in de VS, maar dan onder economen”.374 

Voor een ander deel lagen de punten die Heijke aanroerde politiek gewoon te ge-
voelig. Zo’n onderwerp was de kinderbijslag voor in het buitenland woonachtige kin-
deren van immigranten:  

“Toen kwam van de overheid … een voorgenomen maatregel … – dat moet begin 
jaren tachtig geweest zijn geweest – om de kinderbijslag voor kinderen van mi-
granten in het buitenland … af te schaffen … of om het te halveren … of zoiets. 
Voor een deel was dat omdat je niet precies kon aantonen hoeveel kinderen je nou 
precies had daar in het buitenland, want dat was natuurlijk allemaal slecht geregi-
streerd en dat bleken er natuurlijk gigantisch veel te zijn. Daarnaast was het veel 
lagere kostenpeil een overweging. Dus dacht die overheid ‘we blijven daar niet 
aan betalen. En toen kwam dat ook in die commissie – die daar helemaal geen bal 
mee te maken had, maar men wilde graag zo’n statement maken – en die heeft 
toen een heel fel stuk geschreven waarin gezegd werd, ‘ja dat is oneerlijk … alle 
Nederlanders krijgen kinderbijslag en alle werkenden en waarom dan geen mi-
granten’. Met heel veel dingen [was er geen] nuance. Dus stel dat je het nu toch 
toestaat die kinderbijslag, maar ze bouwen daar hele huizen van … De levensbe-
hoeften zijn daar natuurlijk gigantisch verschillend met hier. Daar kun je met een 
paar dubbeltjes hetzelfde doen als waar je hier toentertijd wel een paar gulden 
voor moest betalen. Dus is het niet redelijk dat je het bedrag indexeert op het wel-
vaartsniveau van het land? Maar daar was niet met ze over te praten … die nuance 
kon er gewoon niet in. Dan kwam dat rechtvaardigheidsidee, dat domineerde in 
het geheel. Dus je kon daar niet een economische discussie over hebben”.375 

Maar, benadrukt Heijke, ook persoonlijke factoren en de verhoudingen binnen de 
ACOM speelden een rol. Heijke zocht het debat niet zo en wilde uit ‘wetenschappelij-
ke bescheidenheid’ ook geen uitspraken doen over zaken waarvan hij vanuit zijn disci-
pline geen verstand had: 

“Ik beweer alleen datgene dat ik ook wetenschappelijk kan aantonen. Die discus-
sie over emancipatie zou voor mij meer een discussie zijn die je als intellectueel 
voert. Maar ik kan er geen bewijsvoering voor aandragen vanuit de economische 
theorie. En dan ga je het debat aan met mensen die enorm geschoold zijn in het 
denken over groepen en het samengaan van groepen, et cetera. Ik heb dat debat 
daarom ook niet gezocht en ik moet eerlijk zeggen, voor een deel uit bescheiden-
heid. Maar aan de andere kant, het bleek soms gewoon ook niet mogelijk te zijn. 
Ik gaf je eerder al het voorbeeld van die kinderbijslaguitkeringen. Iemand als 
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Köbben, een heel aardige man, was onbedoeld nogal dominant, die kon door een 
paar dingen te zeggen het gewoon doodslaan”.376 

Terugblikkend zegt Heijke over de ACOM: 

 “Ik heb zelf ook wel een beetje schuldgevoel over de commissie Köbben [de 
ACOM]. Dat er eigenlijk dingen in gebeurde waarvan ik later dacht van, ‘Jezus, 
mijn naam staat daar ook onder’, Het spijt me dat ik nooit met ze de discussie ben 
aangegaan. Over … dat wat immigranten hier doormaken gewoon een soort 
emancipatieproces is waarbij de islam beperkend kan zijn. En ook een discussie 
over … ja je mag het niet zeggen, of de nieuwe bevolkingsgroep moet assimileren 
in het geheel. Dus werd er de oplossing voor gevonden ‘het is immigratie met be-
houd van eigen [cultuur]. Maar dat was eigenlijk heel slijmerig. Men dorst toch 
niet de discussie aan van ‘nou, waarom niet de confrontatie met die cultuur aan-
gaan en kijken of je daar [met z’n allen] beter van wordt?’”.377 

6.7 Verklaring kennisproductie periode I 
Dit is een goed moment om terug te blikken naar hetgeen al gedaan is en vooruit te 
kijken naar hetgeen nog gedaan moet worden. We brengen in herinnering dat de deel-
vragen (§1.5) het proefschrift structureren. In DEEL I zijn een negental onafhankelijke 
variabelen afgeleid en toegelicht (deelvraag 1) en is er een heuristisch model afgeleid 
(Figuur 2.2). Deze variabelen zijn vervolgens geoperationaliseerd in DEEL II (deel-
vraag 2). In dit eerste hoofdstuk van DEEL III is de kennisproductie voor Periode I 
(1960-1980) beschreven (deelvraag 3). Nu zijn we toegekomen aan het beantwoorden 
van deelvraag 4: hoe is de ontwikkeling van de kennisproductie in de jaren zestig en 
zeventig te verklaren uit de ontwikkeling van de onafhankelijke variabelen? De verkla-
ring wordt geconstrueerd op basis van de informatie in voorgaande hoofdstukken en 
additionele bronnen, met name de interviews en de Workshop (zie §2.7.3). In de slot-
paragraaf van de volgende drie hoofdstukken gebeurt dat overigens op precies dezelf-
de wijze voor Periode II, III en IV. In Hoofdstuk 10 zullen op basis daarvan de alge-
mene conclusies worden getrokken. 

Voordat we overgaan tot het construeren van de eigenlijke verklaring eerst enke-
le algemene vaststellingen ten aanzien van de invloed en de onderlinge verknooptheid 
van de ‘onafhankelijke’ variabelen. Allereerst kan het minderhedenonderzoek in zijn 
hoedanigheid van bestaande kennisvoorraad geen grote invloed hebben uitgeoefend op 
de kennisproductie, simpelweg omdat dat minderhedenonderzoek pas medio jaren ze-
ventig enige omvang begon te krijgen.

Verder zijn de variabelen die in Figuur 2.2 zijn geclusterd onder het kopje 
BELEID – migratiebeleid, economisch beleid, immigratie en economische toestand 
– voor de periode 1960-1974 verre van onafhankelijk van elkaar. Migratiebeleid was 
in die dagen in de eerste plaats wervingsbeleid en dat werd door Sociale Zaken gezien 
als een onderdeel van het arbeidsmarktbeleid, dat wil zeggen van het economisch be-
leid. Het wervingsbeleid moest een neerwaartse druk op de lonen in stand houden en 
had paradoxaal genoeg (op basis van de bottleneckassumptie) ook tot doel werkgele-
genheid te behouden. Aanvankelijk steunde het beleid de geleide loonpolitiek en toen 
die werd opgegeven was het feitelijk een voortzetting ervan met andere middelen. De 
immigratie was zeker in de jaren zestig grotendeels een resultante van het wervings-
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beleid, dat op zijn beurt vooral te begrijpen was als een reactie op de economische 
toestand, met name oververhitting en krapte op de arbeidsmarkt. Beide waren op hun 
beurt voor een belangrijk deel het gevolg van (soms onbedoeld) procyclisch econo-
misch beleid waarin de geleide loonpolitiek een belangrijk aandeel had. 

Op soortgelijke wijze is het beperkte gebruik van de migratie-economische lite-
ratuur – zeker voor de studies van Berg, het CPB en de SER – deels terug te voeren 
op het nationaal georiënteerde, pragmatische en beleidsgerichte karakter van de Neder-
landse economiebeoefening. Dat wordt nog eens onderstreept door het contrast met de 
studie van de niet-Nederlandse Marshall, die juist heel sterk georiënteerd is op de in-
ternationale politiek-economische literatuur. De afwezigheid van literatuurverwijzin-
gen in het CPB-rapport uit 1972 is wellicht ook te verklaren uit het feit dat het Planbu-
reau lange tijd leidinggevend in de wereld was op het gebied van macro-economische 
modellenbouw. De dissertatie van Heijke uit 1979 is meer in de internationale (migra-
tie)economische literatuur ingebed, maar maakt bijvoorbeeld beperkt gebruik van de 
human capital benadering die internationaal juist een hoge vlucht nam. Deels is dat 
terug te voeren op de moeilijkheid om het migratiegedrag van de gastarbeiders te mo-
delleren,378 maar het heeft zeker ook te maken met de nadruk op macro-economisch 
onderzoek en het nationaal georiënteerde karakter van de Nederlandse economiebeoe-
fening. In die zin fungeert de economiebeoefening als een tussenliggende variabele; 
de migratie-economische literatuur kon pas substantiële invloed krijgen toen Neder-
landse economiebeoefenaren zich ook meer internationaal gingen oriënteren.  

Dat karakter van de Nederlandse economiebeoefening moet op zijn beurt weer 
begrepen worden in het licht van de naoorlogse ontwikkeling van de overlegeconomie 
en de grote vraag naar economen vanuit de overheid. In die zin is er ook een sterke 
samenhang tussen economiebeoefening en de science-policy nexus met betrekking 
tot de economie. Mede door die cultuur van economiebeoefening ten dienste van het 
beleid was de afstand tussen de SZ en EZ enerzijds en de SER en het CPB anderzijds 
niet zo groot. Dat geeft ruimte voor wederzijdse beïnvloeding en daarop concentreren 
we ons in de rest van deze bespreking. Zoals eerder vastgesteld speelde SZ als op-
drachtgever en financier een belangrijke rol. Belangrijker is echter de beïnvloeding op 
conceptueel niveau. Om die te onderzoeken karakterisering we drie ideaaltypische 
probleemdefinities die in periode I om voorrang strijden. Vervolgens kijken we hoe 
deze probleemdefinities doorwerkten in beleid en onderzoek. 

In de eerste probleemdefinitie is arbeidsmigratie een beleidsmiddel om de ont-
stane arbeidsmarktkrapte te bestrijden. Een belangrijk beleidsdoel is om voldoende 
aanbod van goedkope, laaggeschoolde arbeid te bewerkstelligen om zo werkgelegen-
heid te behouden in industrieën die voor hun voortbestaan daarvan afhankelijk zijn. 
Onder deze probleemdefinitie liggen een aantal specifieke beleidsassumpties, zoals de 
tijdelijkheidassumptie, het rotatiebeginsel en het bottleneckargument (zie §5.3.2). Ver-
der moet deze probleemdefinitie ook begrepen worden vanuit een wereldbeeld waarin 
de economie en verschijnselen als migratie in hoge mate stuurbaar werden geacht. Op 
het tweede orde niveau is verder het nastreven van het nationaal economisch eigenbe-
lang een primair beleidsdoel. Hier is een belangrijke beleidsaanname dat dit doel het 
beste nagestreefd kan worden door het stimuleren van de industriële productie en de 
export, voornamelijk middels internationale loonconcurrentie. De belangen van de na-
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tionale economie liggen in deze overtuiging in het verlengde van de belangen van de 
industrie. Dit was zeker tot en met 1972 de probleemdefinitie van de werkgevers, het 
Ministerie van Sociale Zaken en meer algemeen van de ‘werkgeverskabinetten’ uit 
deze periode, die vanuit eerdergenoemde tweede orde beleidsassumptie sterk de nei-
ging hadden de belangen van de Nederlandse industrie te behartigen. Dit noemen we 
het loonmatigingsperspectief. 

Het is cruciaal om te beseffen dat er op het gebied van loonmatiging structureel 
sprake is geweest van coproductie tussen het CPB en het beleid, met name het Minis-
terie van Economische Zaken. In de jaren zestig ging dit zelfs zo ver dat politieke 
overwegingen invloed hadden op de CPB-prognoses van de loonontwikkeling. Deze 
coproductie is bovendien zeer langdurig in stand gebleven. Kleinknecht & Naastepad 
(2002; 2004) maken aannemelijk dat de economische doctrine die ten grondslag ligt 
aan het loonmatigingsperspectief empirisch niet houdbaar is; loonmatiging is negatief 
gecorreleerd met de groei van de export, vermindert prikkels tot innovatie en herstruc-
turering en leidt tot een ‘arbeidsintensieve, laagproductieve groei’. Loonmatiging is 
echter volgens de auteurs een ‘heilig huisje’ in beleidskringen en daarom werd infor-
matie die het nut van loonmatiging weerlegde stelselmatig genegeerd. “Het CPB en 
Economische Zaken moeten al die jaren geweten hebben dat in de periode van loon-
matiging het marktaandeel van onze export is teruggelopen”, aldus Kleinknecht. “Dat 
kan niet anders. Maar ik vermoed dat ze het stil hebben gehouden omdat het niet zo 
goed uitkwam. Ze moesten namelijk voortdurend materiaal aanleveren om de vakbon-
den over te halen tot loonmatiging” (geciteerd in Sengers 2002). Al met al was er bin-
nen het beleidssubsysteem379 rond het wervingsbeleid sprake van een sterke beleidsco-
alitie, waarvan de kern gevormd werd door SZ, EZ, de werkgeversverenigingen en op 
enige afstand het CPB, die tot op grote hoogte het loonmatigingsperspectief als ge-
meenschappelijke probleemdefinitie hanteerde. 

Tegenover het loonmatigingsperspectief staan twee andere, deels samenhangende 
probleemdefinities die elk het loonmatigingsperspectief op een ander niveau kritiseren. 
De eerste van deze twee alternatieve probleemdefinities is ingebed in de Marxistische 
kritiek op het internationale kapitalistische systeem. Op het niveau van sociale keuze 
(§2.5.2) moet niet het nationaal (economisch) eigenbelang voorop staan, maar ook de 
belangen van de herkomstlanden en de betrokken gastarbeiders. In deze probleemdefi-
nitie is gastarbeid niets anders dan een manier om een reserve army van werkloze ar-
beiders in stand te houden, teneinde de winsten van de kapitaalbezitters op peil te hou-
den en de bevoorrechte positie van Nederland in de internationale sociaal-economische 
stratificatie te behouden. Gastarbeid is in die visie een vorm van economische uitbui-
ting die te vergelijken is met kolonialisme. Marshall is een exponent van deze pro-
bleemdefinitie, die rond 1970 echter breder gedeeld werd (§4.5, §5.4.2). Dit noemen 
we het marxistische perspectief. Merk op dat het loonmatigingsperspectief op te vatten 
is als een in niet-marxistische termen gesteld pleidooi voor het (tijdelijk) in standhou-
den van een reserve army (vergelijk Bovenkerk 1979: 127).

Volgens de derde probleemdefinitie bevindt Nederland zich in een proces van 
economische herstructurering; de productie wordt minder arbeidsintensief en meer 
kapitaal- en kennisintensief en het aandeel van de dienstensector groeit. Het opleiding-
niveau van de bevolking groeit met deze ontwikkeling mee, maar tegelijkertijd stimu-
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leert de geleide loonpolitiek lange tijd een grote vraag naar laaggeschoolden zodat er 
een kwalitatieve mismatch ontstaat op de arbeidsmarkt. Gastarbeid verergert dit pro-
bleem eerder dan dat het iets oplost vanwege het loondrukkende effect dat er van uit-
gaat. Beter is het om de marktkrachten op de arbeidsmarkt meer hun gang te laten 
gaan. Bepaalde arbeidsintensieve bedrijfstakken zullen dan verdwijnen, maar doordat 
de productie zich verplaatst naar kapitaal- en kennisintensieve bedrijfstakken met een 
hogere arbeidsproductiviteit neemt de totale productie toe. Dit noemen we het her-
structureringsperspectief, waarvan Heijke de belangrijkste vertolker is. Net als de 
Marxistische probleemdefinitie is dit perspectief internationaal, maar het verschil is 
dat het nastreven van het nationaal economisch eigenbelang op zich zelf een tweede 
orde beleidsdoel kan zijn. De laatste probleemdefinitie verschilt dus fundamenteel op 
het niveau van Maatschappelijke rechtvaardiging (§2.5.2) van de eerste probleemdefi-
nitie; gastarbeid is helemaal geen adequate oplossing van arbeidsmarktkrapte, maar 
moet begrepen worden uit een krampachtig streven naar werkgelegenheidsbehoud in 
zieltogende bedrijfstakken. Een en ander moet ook begrepen worden vanuit een veel 
dynamischer opvatting van de economie waarin minder wordt uitgegaan van stuur-
baarheid en het nut van sturing en meer aan marktkrachten wordt overgelaten (alhoe-
wel er ook vaak een top-down benadering en aansturing van de economie van bovenaf 
in doorklinkt). 

Het frappante is dat deze drie, deels conflicterende (ideaaltypische) probleemde-
finities zowel in beleidsstukken als in de bestudeerde kerndocumenten soms gelijktij-
dig voorkomen. Kijken we naar de beleidsmakers dan domineert zoals gezegd zeker 
tot 1972 het loonmatigingsperspectief. De komst van het kabinet Den Uyl in combina-
tie met externe schokken als de oliecrisis luidde zoals elders betoogd een aantal twee-
de orde beleidswijzigingen in. Ondermeer werd (inter)nationale solidariteit toppriori-
teit. Daarnaast speelde ook het toen actuele probleem van de bevolkingsomvang in 
combinatie met milieuproblematiek een rol. Het dichtbevolkte Nederland wilde ‘een 
gidsland’ zijn wat betreft beleid aangaande buitenlandse werknemers vanwege een 
“veranderd inzicht in de waarde van economische groei op zich en daarmee samen-
hangende problemen als milieuaantasting en congestie” (Van Zweeden 1974).380 Het 
zondermeer nastreven van nationaal economisch eigenbelang was in een kwaad dag-
licht komen te staan; gastarbeid (en kolonialisme) waren vormen van economische 
exploitatie die stopgezet moesten worden. De wijze waarop Zwitserland met zijn gast-
arbeiders omging gold daarbij als amoreel voorbeeld.381 Dat alles blijkt bijvoorbeeld 
uit het Voorlopig verslag (§5.4.3) en het opstarten van het REMPLOD-project (en 
meer algemeen uit de tamelijk snel en ondoordacht doorgevoerde onafhankelijkheid 
van Suriname). Meer specifiek bestonden er binnen de PvdA lang vóór het kabinet 
Den Uyl weerstanden tegen het gebruik van de gastarbeiders als een reserve army. De 
PvdA-politicus Roemer stelde in 1967 reeds:  

“Ik wil … opmerken, dat wij, wanneer wij buitenlandse arbeidskrachten aantrek-
ken, daarvoor ook een zekere verantwoordelijkheid dragen. Het zou verkeerd zijn, 
als wij buitenlandse arbeidskrachten slechts in tijden van hoogconjunctuur aan-
trokken, om ze, als een soort van reserveleger, uit te stoten in tijden, dat ze niet 
meer nodig zijn, zodat als het ware in het zuiden van Europa rond de Middelland-
se Zee een reserve armee was voor de werkgelegenheid in de Noordeuropese en 
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Westeuropese landen. Dit zou uit het oogpunt van EEG politiek een niet erg ge-
lukkige zaak zijn” (geciteerd in: Theunis 1968: 57). 

Het gaat te ver om te zeggen dat het marxistische perspectief onverkort in het be-
leid werd geïntegreerd, maar het vond vermengd met elementen van het herstructure-
ringsperspectief wel ingang, met name via de minister van Ontwikkelingssamenwer-
king Jan Pronk en Den Uyl zelf. Den Uyl (1970)382 had eerder bepleit dat de Ontwik-
kelingssamenwerking naar 2% van het Nationaal Inkomen moest worden gebracht en 
dat dit geld gestopt moest worden in een sociaal-economische herstructurering die zou 
moeten leiden tot meer import uit ontwikkelingslanden. Pronk (1970a) bekritiseerde de 
Nota buitenlandse werknemers omdat het te weinig aandacht besteedde aan de nadelen 
voor de herkomstlanden en voor de immigranten zelf. Daarnaast meende Pronk dat er 
te weinig gewicht werd toegekend aan het feit dat de werving van gastarbeiders steun 
aan zwakke bedrijven impliceert die de internationale herstructurering en een betere 
internationale arbeidsdeling frustreert. Daarom bepleitte hij een ‘mediterraan ontwik-
kelingsfonds’ waarin (bijvoorbeeld) naar rato van het aantal buitenlandse werknemers 
een deel van de groei van West-Europa naar de ontwikkelingssamenwerking zou 
vloeien (Pronk 1970b).383 Opvallend genoeg kon Pronk daarbij op bijval rekenen van 
de bij Sociale Zaken werkzame Rood (1970). Kijken we naar het de facto beleid van 
het kabinet Den Uyl dan kan men zeggen dat aan het herstructureringsperspectief 
vooral lippendienst werd bewezen; met het oog op werkgelegenheidsbehoud werd uit-
bundige staatssteun verleend aan industrieën die gedoemd waren te verdwijnen. 

Hoe werkt dit nu door in de kennisproductie? Bij de studie van Berg en in de No-
ta buitenlandse werknemers treft men de opvatting aan dat gastarbeid de herstructure-
ring frustreert, maar met beroep op de tijdelijkheid en stuurbaarheid van immigratie 
wordt dit lange termijn nadeel vermijdbaar geacht. Daarom wordt gastarbeid met het 
oog op de korte termijn voordelen profijtelijk geacht. Hier is sprake van een behoorlij-
ke mate van coproductie die te begrijpen uit het feit dat Berg de tweede orde overtui-
gingen en uitgangspunten van het binnen de burelen van zijn werkgever – het Ministe-
rie van Sociale Zaken – dominante loonmatigingsperspectief grotendeels had geïnter-
naliseerd. Dat wordt geïllustreerd door zijn wat paradoxale houding jegens loonmati-
ging; enerzijds wordt loonmatiging als oorzaak van de arbeidsmarktkrapte aangemerkt 
omdat het een arbeidsintensieve productie stimuleert, maar anderzijds wordt het loon-
drukkende effect van gastarbeid juist weer positief gewaardeerd.  

Zoals hiervoor betoogd is er sprake van langdurige coproductie tussen EZ en het 
CPB op het terrein van loonmatiging. Desondanks bevat ook het CPB-rapport elemen-
ten van het herstructureringsperspectief; gastarbeid frustreert economische herstructu-
rering en men kritiseert impliciet het economisch beleid van de jaren zestig dat de 
vraag naar laaggeschoolden stimuleerde en de tekorten vervolgens middels het wer-
vingsbeleid aanvulde. Het CPB levert binnen de marges die het kennelijk krijgt van EZ 
fundamentele kritiek op het beleid. Op twee manieren blijkt echter dat het herstructu-
reringsperspectief niet bepalend is geweest voor de onderzoeksopzet. In de eerste 
plaats verwerkte het CPB de bottleneckassumptie zodanig in het gebruikte model dat 
de uitkomsten louter positief konden zijn. Daarnaast was het – redenerend vanuit het 
herstructureringsperspectief – logischer geweest om een model te ontwikkelen waarin 
gedifferentieerd wordt naar arbeidsmarktsegmenten en bedrijfstakken. Op dit punt 
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wordt de CPB-studie uit 1972 dan ook herhaaldelijk gekritiseerd. Mogelijk speelde een 
gebrek aan data hier een rol. Voorts was vanuit het herstructureringsperspectief rele-
vant geweest om na te gaan hoe de beschikbaarheid van gastarbeid en de loonontwik-
keling samenhangen met innovatie en investeringen in kapitaalgoederen. De ontwikke-
ling van de zogenaamde jaargangenmodellen die hiervoor geschikt waren, kwam ech-
ter pas in 1974 van de grond, al begon onderzoek in deze richting reeds begin jaren 
zeventig (zie Den Hartog & Falke 1970).  

Het SER-rapport weerspiegeld de tweede orde veranderingen in het denken over 
het economisch beleid en gastarbeid die zich begin jaren zeventig voltrokken bij be-
leidsmakers en in het publieke debat. De SER schakelt het nationaal belang bijvoor-
beeld niet langer zondermeer gelijk met het belang van de industrie. Wat betreft het 
herstructureringsperspectief neemt de SER een halfslachtige houding aan. In de aan-
bevelingen wordt weliswaar aangedrongen op herstructurering, maar het mag vooral 
niet ten koste gaan van de werkgelegenheid. Enerzijds is dat wellicht een gevolg van 
de tripartiete structuur die tot compromissen leidt, anderzijds verraadt het ook een be-
houdzuchtige visie op de economie waarin vooral niet te veel aan marktkrachten over-
gelaten moet worden. 

Resumerend kunnen we stellen dat vanaf eind jaren zestig het herstructurerings-
perspectief steeds in de argumentatie aanwezig was. Dat geldt voor de hier genoemde 
kerndocumenten, de parallelle stroom publicaties van bijvoorbeeld Heijke en het ge-
dachtegoed van de alom gerespecteerde Tinbergen. Het frappante is dat dit herstructu-
reringsperspectief ook naar voren wordt gebracht in de Nota buitenlandse werknemers 
van SZ en in de in de inleiding genoemde literatuurstudie van de Algemene Werkge-
vers Vereniging. Zeker tot 1973 was met name SZ echter tamelijk succesvol in het 
neutraliseren van de argumenten van het herstructureringsperspectief, ten faveure van 
de (korte termijn) belangen van de werkgevers. Kortom, herstructurering was een 
‘verboden beleidsalternatief’ (Ringeling 1989). De invloed van SZ lijkt echter hoofd-
zakelijk beperkt te zijn geweest tot kennisbenutting voor het beleid. Men kan niet zeg-
gen dat SZ een beslissende inhoudelijke invloed had op de kennisproductie. Weliswaar 
‘fungeerde Sociale Zaken in de wervingslanden als een zetbaas voor het Nederlandse 
bedrijfsleven’ en ‘klonk het werkgeversstandpunt bijzonder goed door in bepaalde pu-
blicaties die SZ initieerde’,384 maar aan de andere kant financierde het ministerie ook 
de dissertaties van Marshall en Heijke waarin het gevoerde beleid juist gekritiseerd 
werd. 

Tot slot gaan we in op de vraag of er in Periode I sprake is van een hiaat in de 
kennisproductie. Feitelijk is die vraag hierboven deels al beantwoord; een diepgaande-
re analyse van de relatie tussen gastarbeid en herstructurering door (met name) het 
CPB had bij kunnen dragen aan een meer afgewogen politieke oordeelsvorming rond 
het wervingsbeleid, maar lag gezien de dominantie van het loonmatigingsperspectief 
niet voor de hand.  

Een ander punt dat door het CPB wel wordt aangestipt is de relatie tussen immi-
gratie en herverdeling. Daaraan kleefden verschillende beleidsrelevante aspecten. In de 
eerste plaats leidde de uitdijende verzorgingsstaat met name in de jaren zeventig tot 
decommodificatie en dat werd ook door contemporaine waarnemers gezien als één van 
de redenen van het naast elkaar bestaan van werkloosheid en gastarbeid.385 Door de 
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sociale uitkeringen konden Nederlandse werknemers ook bij toenemende werkloos-
heid afzien van het ‘vuile werk’. Andersom veroorzaakte gastarbeid verdringingseffec-
ten en herverdeling van arbeid naar kapitaal en van laaggeschoolde arbeid naar hoog-
geschoolde arbeid (vergelijk §3.7), een punt dat ook in contemporain Europees onder-
zoek naar voren wordt gebracht (Lutz 1963; Gnehm 1966; Wilson et al. 1970: 105-
114). Het CPB (1972) brengt deze herverdelingseffecten in verband met verschillen in 
beleidsvoorkeuren tussen werknemers en werkgevers, maar diept dit punt niet verder 
uit.  

Het lijkt verder voor de hand te liggen om dergelijke herverdelingseffecten in 
verband te brengen met racisme en discriminatie onder laaggeschoolde autochtonen in 
wijken met veel gastarbeiders (denk aan de rellen in de Afrikaanderwijk in 1972), zo-
als ook Wilson et al. (1970: 78-79) voor het geval van Groot-Brittannië doen.386 Op 
zich worden racisme en discriminatie wel in verband gebracht met ‘sterkere concur-
rentieverhoudingen’ (Ellemers 1979: 16-17), maar er wordt geen economisch onder-
zoek naar dergelijke verschijnselen gedaan. Dat is deels te verklaren uit zaken als de 
taakstelling van het CPB en in Nederland vigerende opvattingen over economie als 
(beleids)wetenschap, in het bijzonder de scheiding tussen wetenschappelijke en poli-
tieke verantwoordelijkheden (§4.7). Een andere belangrijke reden is echter dat er zeker 
tot begin jaren zeventig in Nederland over het algemeen een geringe bereidheid be-
stond om het bestaan van racisme en discriminatie te onderkennen:387 

 “As far as I remember everybody that I interviewed in the late 1960s (employers, 
trade union leaders) was very keen in showing that there was no discrimination. 
Discrimination was not discussed much. Today we would say that as discrimina-
tion was ‘not politically correct’, its existence was not acknowledged”.388 

Bruyn (1963) wijst op het bestaan van een algemene houding waarbij men snel van 
discriminatie werd beschuldigd en bij vragen over integratie en assimilatie snel “a pri-
ori de kans [liep] het odium van onverdraagzaamheid op zich te laden”. Dit laatste kan 
in verband worden gebracht met een nationaal zelfbeeld van gastvrijheid en tolerantie 
(zie bijvoorbeeld Verwey-Jonker 1973: 16; Ellemers 1979: 16; Fermin 1997: 250)389 
en de verzuiling waarin de ‘voormannen’ van de verschillende zuilen uitingen van ra-
cisme en discriminatie bij hun achterban voortdurend met kracht de kop in drukten 
(Elbers & Fennema 1993: 100).390 
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7 Kennisproductie Periode II (1980-1990) 

7.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk bespreken we het migratie-economisch onderzoek dat in de jaren tach-
tig gedaan is. Wat allereerst opvalt is dat er in periode II zo weinig onderzoek is uitge-
voerd. Feitelijk zijn er maar een paar publicaties die vallen onder de in §1.3 gegeven 
definitie van kennisproductie.391 Van deze publicaties onderwerpen we er in dit hoofd-
stuk slechts één aan een inhoudsanalyse, te weten een kosten-batenanalyse die door 
Carlo van Praag in 1988 voor het SCP werd vervaardigd (§7.2). Om van de kennispro-
ductie in Periode II een compleet beeld te geven, schetsen we in deze inleiding nog een 
aantal andere publicaties.  

Allereerst brengen we in herinnering dat vanaf eind jaren tachtig op gezette tij-
den de zogenaamde SPVA-surveys werden uitgevoerd om de voortgang van het min-
derhedenbeleid te monitoren (zie §4.12). Deze data gaf aanleiding tot een groot aantal 
publicaties over de sociaal-economische positie van immigranten. Met name het ISEO 
(dat aanvankelijk de exclusieve producent van de SPVA-surveys was) en haar direc-
teur Justus Veenman waren hierin bijzonder productief (zie §8.1). Toch is Veenmans 
bijdrage aan de kennisproductie zoals gedefinieerd in §1.3 beperkt, omdat de focus 
zelden ligt op de economische gevolgen voor Nederland. Omdat Veenman in meerdere 
opzichten een bijzondere positie inneemt onder de kennisproducenten is hij geïnter-
viewd (zie ook §2.7.1) en enige toelichting is hier op zijn plaats. Veenman is sociaal-
econoom, of zoals hij zelf met enige zelfspot zegt ‘een verdwaalde econoom’.392 Zijn 
proefschrift (Veenman 1990) handelde over de arbeidsmarktpositie van immigranten. 
Vanaf de jaren tachtig had Veenman een prominente positie in de wereld van het min-
derhedenonderzoek. Hij was lid van de ACOM en van de migratiecommissie van de 
SER. In beide posities had hij invloed op de kennisproductie, bijvoorbeeld via begelei-
dingscommissies en we zullen zijn naam nog een aantal keren tegenkomen. Door de 
SPVA-surveys had Veenman in een tijd van grote dataschaarste als eerste toegang tot 
een schat aan data die zich leende voor allerlei vernieuwend migratie-economisch on-
derzoek. Dergelijk onderzoek (bijvoorbeeld naar arbeidsmarktdiscriminatie, zie §8.1) 
initieerde hij ook. De gegevens uit het SPVA-bestand leenden zich echter ook voor het 
doen van een kosten-batenanalyse, maar dat vond Veenman in de jaren tachtig en ne-
gentig om ethische redenen ongepast. Zijn bezwaren betroffen de manier waarop de 
vraag destijds werd gesteld – de nadruk lag op de kosten – en de reden waarom de 
vraag werd gesteld, met name de potentiële (politieke) benutting van de uitkomsten. 
De kosten-batenkwestie had in zijn ogen een politieke lading en leek vooral bedoeld 
om de immigratie verder te beperken. Het argument dat Veenman destijds gebruikte 
tegen het uitvoeren van een dergelijke kosten-batenanalyse was dat dezelfde vraag ge-
steld ten aanzien van de kosten en baten van de aanwezigheid van bijvoorbeeld katho-
lieken of joden op grote ethische bezwaren zou stuiten. Inmiddels vindt hij het uitvoe-
ren van een kosten-batenanalyse legitiem, mits deze evenwichtig wordt uitgevoerd.393  

In de rest van deze paragraaf bespreken we vier publicaties, die in dit hoofdstuk 
verder niet aan een inhoudsanalyse onderworpen worden. Het vermelden waard is het 
push-pull-model van Nelissen (1983) waarmee de migratie naar Nederland verklaard 
kon worden. Dit is een typisch voorbeeld van een replicatiestudie; een bestaand mo-
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del394 uit de internationale literatuur wordt opnieuw doorgerekend met Nederlandse 
data. Het blijkt dat de migratie naar Nederland vooral verklaard kan worden uit de 
werkloosheid, de loonontwikkeling en de ‘sociale afstand’ van de betreffende immi-
granten.  

Interessant is voorts een ESB-artikel dat ingaat op het besluit van de minister van 
Sociale Zaken om middenin de diepe economisch crisis van begin jaren tachtig aan de 
Amsterdamse Droogdok Maatschappij toestemming te verlenen om maximaal 242 
Joegoslavische vaklieden te werven (Nieuwenhuizen 1982). De auteur vraagt zich af 
of dat, gezien de sterk oplopende en onevenredig hoge werkloosheid onder buitenland-
se werknemers, nu wel zo verstandig is en gaat ten rade bij de bestaande literatuur. Die 
blijkt echter betrekkelijk beperkt te zijn:  

“In de veelheid van geschriften over gastarbeid blijkt aan de economische conse-
quenties betrekkelijk weinig aandacht te zijn gegeven. Het merendeel van de pu-
blikaties over dit onderwerp gaat in op de maatschappelijke en sociale problemen 
van buitenlandse werknemers. Het vergunningenbeleid is echter gebaat met ken-
nis over de macro-economische effecten van het aantrekken van ‘nieuwe’ gastar-
beiders” (Nieuwenhuizen 1982: 309).  

Voor dergelijke kennis moet men terug naar het CPB-rapport uit 1972 (zie §6.3), aldus 
Nieuwenhuizen, want in de enige andere belangwekkende publicatie van na die tijd 
(Heijke 1979, zie §6.6) worden de macro-economische bevindingen uit het CPB-
rapport wel aangehaald, maar niet geactualiseerd. Het CPB-rapport ging uit van hoog-
conjunctuur, bestaande arbeidstekorten en de aanname dat het beslag van buitenlandse 
werknemers op de sociale zekerheid gelijk zou zijn aan de door hen afgedragen pre-
mies. Onder die condities zou gastarbeid volgens het CPB een beperkt positief effect 
hebben op het overheidsbudget. Door de economische crisis en oplopende werkloos-
heid is het beroep van buitenlandse werknemers op de sociale zekerheid echter fors 
toegenomen. Dat doet het “vermoeden ontstaan dat thans het saldo negatief beïnvloed 
kan worden” (Nieuwenhuizen 1982: 310). De auteur besluit: 

“Geconcludeerd mag worden dat er nogal wat lacunes bestaan in de kennis over 
de effecten van de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. Een van de be-
langrijkste lacunes vindt zijn grond in het gebruik van te weinig gediversifieerde 
arbeidsmarktgegevens waardoor functionele en geografische arbeidsdeelmarkten 
onvoldoende aan bod komen. Ofschoon op macroniveau het probleem van onver-
vulde vacatures verdwenen is, blijkt dat op microniveau er nog steeds discrepan-
ties tussen vraag en aanbod van arbeid bestaan. Door de discrepanties speelt gast-
arbeid nog steeds een wezenlijke rol. Een andere lacune bevindt zich op het ge-
bied van actuele economische effecten van gastarbeid. Men kan op basis van het 
in dit artikel aangehaalde CPB-rapport en op basis van ontwikkelingen van recen-
tere datum vermoeden, dat immigratie negatieve economische effecten met zich 
kan brengen. Nadere uitwerking van deze effecten ontbreekt echter. Het toekom-
stige toelatingsbeleid van buitenlandse werknemers zou gebaat zijn met kennis 
van deze economische effecten” (Nieuwenhuizen 1982: 310). 

Verder bespreken we het boek Migratie van mediterranen: economie en ar-
beidsmarkt (Heijke 1986), feitelijk een beknopte en gepopulariseerde actualisering van 
Heijkes dissertatie uit 1979 die in het voorwoord door hem ook als zodanig gepresen-



 
255

teerd wordt. Het werd geschreven voor de serie Bedrijfskundige Signalementen, een 
boekenreeks waarin wordt getracht een forum te vormen voor allerlei problemen die in 
het bedrijfsleven spelen. De doelstelling is tweeërlei: duidelijkheid verschaffen over 
het internationale krachtenveld dat migratieprocessen in gang zet en in stand houdt en 
daarnaast inzicht geven in het vraagstuk van de verblijfsduur van mediterrane ar-
beidsmigranten, die ondanks massale werkloosheid niet terug blijken te keren. Daar-
naast besteedt hij aandacht aan de huidige en toekomstige positie van mediterrane 
gastarbeiders op de arbeidsmarkt en aan het gevoerde en het voorgenomen overheids-
beleid ten aanzien van deze groep immigranten.  

Heijke concludeert dat de migratie van Mediterranen in de jaren tachtig nog maar 
weinig afhankelijk is van sociaal-economische factoren, maar vooral wordt bepaald 
door het aantal reeds aanwezige migranten (Heijke 1986: 25). Wat betreft de werk-
loosheid van deze groep wijst hij op het belang van het zoekgedrag van werknemers en 
het selectiegedrag van werkgevers. Van minderhedenbeleid verwacht hij niet zo veel. 
Het zijn vooral algemene factoren die de slechte sociaal-economische positie van de 
Mediterranen bepalen. Heijke verwacht dan ook meer van (algemeen) beleid gericht 
op de bevordering van de economische groei en het verruimen van de werkgelegen-
heid. Dat laatste kan onder meer bereikt worden door arbeidsduurverkorting en andere 
herverdelende maatregelen (Heijke 1986: 68-69). Tot slot doet Heijke ook enkele aan-
bevelingen, onder meer over de toentertijd omstreden remigratieregeling. Het geven 
van een retourmigratie premie in één keer kan, zolang het geen gedwongen karakter 
krijgt “een aanvaardbaar alternatief vormen voor een gerede kans op een uitzichtloos 
bestaan in ons land” (Heijke 1986: 67). 

De studie Young Mediterraneans in the Dutch labour market (Hartog & Vriend 
1990; vergelijk Hartog & Vriend 1987) probeert de arbeidsmarktpositie te modelleren 
van jonge Mediterrane immigranten, in casu Turken en Marokkanen. De human capi-
tal theorie (zie §3.5.2) schiet in de ogen van de auteurs tekort. In het geval van immi-
granten zal de onzekerheid door een gebrek aan informatie veelal zo groot zijn dat een 
life-time earnings approach niet realistisch is (zie §3.5.2). Daarnaast wordt in de hu-
man capital benadering de vraagzijde van de arbeidsmarkt verondersteld homogeen te 
zijn. In de segmented labour market theorie (zie §3.7.3) wordt dit probleem opgelost 
door de veronderstelling dat er verschillende arbeidsmarktsegmenten zijn, maar deze 
theorie laat zich moeilijk implementeren (Hartog & Vriend 1990: 380-381). In plaats 
daarvan komen de auteurs met een model dat tegelijkertijd zowel het zoekgedrag van 
werknemers als het selectiegedrag van werkgevers probeert te optimaliseren. Dit mo-
del heeft drie cruciale ingrediënten: de persoonlijke karakteristieken van elke werkne-
mer (preferenties voor bepaalde soorten werk, sekse, opleiding, leeftijd, etc.), de ka-
rakteristieken van elke baan (functieniveau, overuren, lawaaiig werk, etc.) en een loon 
dat voor elke werknemer en voor elke baan verschilt. Zowel werknemers als werkge-
vers worden verondersteld het kiezen van een baan c.q. het selecteren van een werk-
nemer als een optimaliseringsprobleem te zien. Elke werknemer probeert die baan te 
kiezen die het best bij zijn preferenties past en het hoogste loon oplevert. Andersom 
probeert elke werkgever voor elke openstaande vacature een werknemer te zoeken die 
het best past qua persoonlijke karakteristieken en daarbij bereid is tegen een zo laag 
mogelijk loon te werken. Het evenwicht tussen beide optimaliseringproblemen bepaalt 
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de lonen en de allocatie van banen over werknemers (Hartog & Vriend 1990: 381-
385). 

Hartog & Vriend passen dit model nu toe op data verkregen uit een survey uit 
1981 gehouden onder 600 jonge Turken en Marokkanen en vergelijken dat met een 
dataset onder jonge autochtonen die uit 1985 stamt. Het verschil in productiejaar tus-
sen beide datasets was soms een nadeel, maar kon wegens gebrek aan data niet altijd 
worden opgelost (Hartog & Vriend 1990: 386, 394). Het is een indicatie dat dergelijke 
data in die dagen niet dik gezaaid waren. De bevindingen zijn in een aantal opzichten 
opmerkelijk te noemen. Allereerst is er geen statistisch significant verschil tussen de 
inkomensverdeling van mediterranen en autochtonen. Sekse blijkt echter wel relevant: 
de mediterrane vrouwen hebben in tegenstelling tot autochtone vrouwen een loonach-
terstand van 18% ten opzichte van mannen. Verder is de distributie naar functieniveau 
tamelijk ongunstig voor de mediterranen. Als de persoonlijke karakteristieken irrele-
vant zouden zijn, zouden de mediterranen een iets gunstiger verdeling hebben dan de 
autochtonen, maar bepaalde karakteristieken als taalbeheersing en het bezit van een 
Nederlands diploma, hebben echter een sterk positief effect op het functieniveau en dat 
pakt ongunstig uit voor de mediterranen. Opvallend is tenslotte dat het voor mediterra-
nen uitmaakt of de vader een geschoolde baan heeft en voor autochtonen niet (Hartog 
& Vriend 1990: 396-398).  

7.2 Kosten van de aanwezigheid van etnische groepen in de periode 
1987-2000

De SCP-notitie Kosten van de aanwezigheid van etnische groepen in de periode 1987-
2000 uit 1988 is in meerdere opzichten een opvallend kerndocument. In de eerste 
plaats werd deze notitie nooit daadwerkelijk gepubliceerd en het is dan ook geen pu-
blicatie in de letterlijke zin. Het SCP maakt echter al haar stukken openbaar, zodat de 
notitie toch op beperkte schaal395 verspreid werd, met name onder journalisten en min-
derhedenonderzoekers.396 De fysieke verschijning van de notitie is bescheiden; het 
bestaat uit vijf vellen papier op A4-formaat, bijeengehouden door een nietje. Daarnaast 
is de auteur als één van de weinige geïnterviewden géén econoom en bovendien een 
minderhedenonderzoeker.  

Van Praags positie in het minderhedenonderzoek en -beleid kan wellicht het bes-
te omschreven worden als die van de kritische participant. Aan de ene kant was hij het 
grootste deel van zijn carrière als SCP-medewerker (in een leidende rol) bij het min-
derhedenonderzoek betrokken. Aan de andere kant was hij ook erg kritisch ten aanzien 
van bepaalde aspecten van het minderhedenonderzoek en -beleid. Die kritiek betrof 
onder meer de ‘mantra’ van het multiculturalisme397 en een onderzoekstraditie die 
‘identificatie met het onderzoekssubject’ voorschreef en een taboe legde op blaming 
the victim.398 De meest aansprekende kritiek komt wellicht van Van Praags alter ego 
Vyvary – ‘een immigrant van Blinische oorsprong’ – die figureert in de columns die 
hij tussen 1985 en 1991 in Migrantenstudies schreef (zie Vyvary 2003 voor een 
bloemlezing).399 In zijn rol als Vyvary schopt Van Praag met veel overtuiging en ken-
nelijk plezier tegen de heilige huisjes van het minderhedenwereldje aan. Ik ben dan 
ook bij het interview aanvankelijk een beetje verbaasd over zijn bedachtzame en tref-
zekere verteltrant. Andere geïnterviewden karakteriseren Van Praag als ‘een heel sym-
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pathieke kerel’ die ‘enorm scherp kan debatteren’ maar ook ‘altijd een beetje in de 
contramine is’ en ‘dat ook nodig heeft om die scherpte te hebben’.400 Zelf vat Van 
Praag zijn positie in de wereld van het minderhedenonderzoek als volgt samen: 

“Ik was bij het onderzoekswereldje qua ideeën niet erg populair, maar wel bruik-
baar, omdat ik nog eens wat anders zei als een ander en dat was goed voor de dis-
cussie. Sociaal gesproken lag ik er niet uit. … Ik ging trouw naar bijeenkomsten 
en iedereen schudde mij telkens toch de hand. [Enkele incidenten] herinner ik mij 
niet voor niets, meestal werd ik aardig bejegend”.401 

Voor een deel had Van Praags positie ook te maken met het feit dat hij werkte voor het 
SCP, een instituut dat in bepaalde opzichten een bijzondere positie innam binnen het 
minderhedenonderzoek, een punt waar we later nog op terugkomen. We geven nu een 
korte beschrijving van het onderzoek en analyseren het vervolgens aan de hand van het 
interview. 

De directe aanleiding was een vraag van toenmalig minister van WVC402 om het 
begrotingsbeslag van de aanwezigheid van minderheden “eens na te rekenen”.403 Er is 
gesuggereerd dat Brinkman de uitkomst van deze berekening wilde gebruiken om 
ruimte te creëren op zijn begroting.404 Voor Van Praag is het precieze doel van de kos-
ten-batenanalyse altijd “enigszins mistig gebleven”.405 In het algemeen waren de kos-
ten en baten van immigratie eind jaren tachtig een thema dat breder leefde in de poli-
tiek en het ambtelijk circuit (zie ook Box 7.1). 

De opzet van het onderzoek is vrij eenvoudig. De (impliciete) vraagstelling van 
de notitie is: wat zijn bij benadering de noodzakelijke middelen ten behoeve van beleid 
in verband met de aanwezigheid van Turken, Marokkanen, Overige Mediterranen, Su-
rinamers, Antilianen en ‘ingezetenen uit derde wereldlanden’ over de periode 1987-
2000? De eerste stap is om voor elk van deze groepen een bevolkingsprognose te ma-
ken. Vervolgens wordt per groep: 

 “per verblijfsjaar de kosten van voorzieningengebruik berekend. De in beschou-
wing genomen voorzieningen zijn: sociale zekerheid (uitkeringen en kinderbijsla-
gen), onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening en het 
minderhedenbeleid. De kosten van overige voorzieningen (openbaar vervoer, 
rechtspraak, cultuur) zijn buiten beschouwing gelaten. Huisvesting is toegevoegd 
in de vorm van een totaal bedrag over alle minderheden. Tegenover de kosten 
staan baten in de vorm van door leden van etnische groepen opgebrachte premies 
en belastingen. Deze zijn afgetrokken” [onderstreping toegevoegd] (Van Praag 
1988: 2). 

De eindconclusie van de notitie luidt: “Het totale beslag van de etnische groepen 
op de collectieve middelen zou daarmee aan de f 53 mld [€24 miljard] komen over de 
beschouwde periode van 13 jaar” (Van Praag 1988: 5). Bij deze conclusie zijn wel de 
nodige voorbehouden gemaakt. In de eerste plaats noemt Van Praag de berekeningen 
“grof en provisorisch” (Van Praag 1988: 5). Verder is de analyse een momentopname, 
en wel van een vrij ongunstig moment omdat de werkloosheid in 1987 voor sommige 
groepen opliep tot 50%. Verandert die situatie, waarschuwt Van Praag, dan “komen 
uitkeringen te vervallen en stijgen de baten in de vorm van belastingen en premies; het 
beeld kan daardoor aanzienlijk veranderen” (Van Praag 1988: 5). Daar staat tegenover 
dat aan de kostenkant een aantal voorzieningen buiten beschouwing zijn gelaten en “de 
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kosten van de wel verdisconteerde voorzieningen conservatief geschat [zijn]” (Van 
Praag 1988: 5). Het meest opmerkelijke voorbehoud is dat het SCP niet van een kos-
ten-batenanalyse wil spreken. Ondanks het feit dat in de SCP-notitie de termen ‘kos-
ten’ en ‘baten’ veelvuldig worden gebruikt (zie ook de onderstrepingen in bovenstaand 
citaat) en de hele exercitie neerkomt op een kosten-batenanalyse, vermeldt het SCP 
expliciet: “Het SCP heeft de opdracht opgevat als een onderzoek naar de noodzakelij-
ke middelen ten behoeve van een beleid en niet als een kosten-batenanalyse op de 
aanwezigheid van bepaalde groepen in de samenleving” (Van Praag 1988: 5). Dit had 
te maken met de gevoeligheid van dit type berekeningen. Van Praag herinnert zich nog 
levendig het gesprek waarin de toenmalige SCP-directeur Van de Staay hem de op-
dracht van Brinkman toebedeelde: 

Box 7.1 Het rapport van de “Heroverwegingsgroep ‘De positie van niet-Nederlanders 
in Nederlandse stelsels van sociale en culturele voorzieningen’” 

Voor een goed begrip van de kennisproductie is het van belang te beseffen dat er eind jaren tachtig 
vanuit het beleid aandacht was voor de kosten en baten van immigratie in relatie tot de verzor-
gingsstaat. Omdat de kabinetten Lubbers moeite hadden om het financieringstekort te beheersen 
(Boeschoten 1992: 99) bestond er in de jaren tachtig een constante druk om te bezuinigen op aller-
lei posten. In het kader van de heroverweging van de begroting voor 1989, werd op het Ministerie 
van Financiën de ambtelijke “Heroverwegingsgroep ‘De positie van niet-Nederlanders in Neder-
landse stelsels van sociale en culturele voorzieningen’” ingesteld. Ondanks een gebrek aan adequa-
te gegevens (zie §4.11) probeerde de heroverwegingsgroep het gebruik van de sociale voorzienin-
gen door niet-Nederlanders zo goed mogelijk in kaart te brengen. 

In haar rapport gaat de heroverwegingsgroep onder meer in op het gevoelige onderwerp van 
misbruik en oneigenlijk gebruik van uitkeringen. Zo constateert de heroverwegingsgroep dat aan 
illegale vreemdelingen in noodgevallen soms bijstand (op basis van de ABW) wordt verleend. 
Verder is er “sprake van enig ‘gezondheidstoerisme’ waarbij onverzekerde vreemdelingen op 
grond van een medische noodsituatie een behandeling op kosten van de Bijstandswet krijgen”. Het 
controlesysteem blijkt ook niet erg waterdicht; met name in de grotere gemeenten komt het voor 
“dat asielzoekers bij gebrek aan een officieel en centraal afgegeven identiteitspapier in meer dan 
één gemeente een uitkering pogen te ontvangen na zich onder verschillende namen bij meerdere 
vreemdelingendiensten gemeld te hebben. … Naarmate de gemeente groter is, is hercontrole meer 
een papieren aangelegenheid.” Verder is controle op fraude en misbruik maar beperkt mogelijk, 
want “in de uitkeringsadministratie van de sociale diensten wordt niet op het kenmerk ‘niet-
Nederlander’ geregistreerd” en “een adequate koppeling tussen bevolkingregister en de sociale 
dienst is niet overal aanwezig” (Min. Fin. 1988: 12-14). 

Opmerkelijk is dat de Heroverwegingsgroep de mogelijkheden onderzoekt voor een funda-
mentele aanpassing van de verzorgingsstaat aan de instroom van immigranten. Er wordt overwo-
gen om legaal verblijvende vreemdelingen pas in aanmerking voor sociale zekerheid te laten ko-
men als ze zes jaar legaal in Nederland verblijven. Een dergelijke wijziging stuit echter op norma-
tieve bezwaren (Min. Fin. 1988: 33-34): 

“Er is hier te lande een communis opinio over het feit dat op de Nederlandse Staat een zede-
lijke plicht rust om te voorkomen dat personen die zich op haar grondgebied bevinden in 
kommervolle omstandigheden ten onder gaan. In de praktijk betekent dit dat zelfs … illegale 
vreemdelingen … die … in beginsel uitgesloten zijn van bijstand, niettemin toch voor een 
bijstandsuitkering in aanmerking komen, zodra zij zich in een acute noodsituatie bevinden”. 

De heroverwegingsgroep besluit dat “de Nederlandse Staat zich redelijkerwijze niet [zou] kunnen 
ontrekken aan de verplichting bijstand te verlenen” in noodsituaties (Min. Fin. 1988: 34). Ook zou 
het doorvoeren van een dergelijke maatregel de kosten van de Bijstand ‘onbeheersbaar’ maken. 
Wel wordt voorgesteld om de AKW voor kinderen in het buitenland (eveneens een beladen en 
omstreden dossier) af te stemmen op het welvaartsniveau van het land van verblijf, omdat nu geen 
recht wordt gedaan “aan het uitgangspunt ‘eigen financiële verantwoordelijkheid voor de ouders’” 
(Min. Fin. 1988: 32). In Hoofdstuk 8 zullen we het idee van (tijdelijke) uitsluiting van immigranten 
van de sociale zekerheid opnieuw tegenkomen. 
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“Van de Staay vroeg aan mij: ‘Kun jij dat uitrekenen?’, en ik zei: ‘Nou, ik ben 
niet zo’n heel geweldige rekenaar’. Toen zei hij: ‘Nou ja, er zitten rekenaars op 
het bureau, die zullen je assisteren’. Toen heb ik nog gezegd: ‘Misschien wordt 
het wel niet erg geapprecieerd in de buitenwereld als het SCP een kosten-
batenanalyse op de aanwezigheid van vreemdelingen gaat uitvoeren’. En toen zei 
hij – het staat hier ook in de slotalinea [van de SCP-notitie] – ‘Je kunt het ook op-
vatten als een onderzoek naar de noodzakelijke middelen die je moet reserveren’ 
en hij zei: ‘Dat is ook Brinkmans benadering van het probleem’ … en ik wilde dat 
zinnetje [in de slotalinea] er ook graag inhouden want ik zag de bui al hangen. … 
We zaten midden in een periode vol taboes, eigenlijk de hoogtijdagen van de poli-
tieke correctheid. De hoogtijdagen van de discriminatiebestrijding. Ook [heerste 
er toen] in beleidskringen en bij onderzoekers het idee: de Nederlandse samenle-
ving wordt hier rijker van, niet economisch, maar cultureel en iedereen die daar 
vraagtekens bij zet is een vreemdelingenhater, een racist, zit verkeerd. … Ik heb 
dat verwijt dan ook vrij prompt gekregen. Het is niet een nota die een brede ver-
spreiding kreeg want hij was eigenlijk bestemd voor één enkel persoon. Maar het 
was zo dat het SCP alles wat het publiceerde toch openbaar maakte. Dus letterlijk. 
We konden dat niet onder de pet houden dus de notitie is opgevraagd door journa-
listen, door onderzoekers en we hebben altijd prompt geleverd. En ik kreeg inder-
daad van de kring van onderzoekers het verwijt: … ‘jullie lenen je overal voor, 
het is een onethisch project’”.406 

Van Praag benadrukt dat een dergelijk onderzoek niet paste in de dominante pro-
bleemperceptie van medio jaren tachtig: “Er werd niet op die manier over immigratie 
en integratie nagedacht. In de probleemstelling waarmee men de immigranten bena-
derde was het eerder van ‘welke maatregelen zijn goed voor de integratie en welke 
niet’”.407 Voor een deel kwam dat door de éénmaligheidassumptie (zie §5.5.4): “We 
zaten toen al met een restrictief beleid. Niemand wilde toen nog meer immigratie. Het 
was ook het idee dat het een aflopende zaak was. … Het was toen de illusie van ein-
digheid en als [de hier aanwezigen] maar goed geïntegreerd worden, dan zijn we 
er”.408 Het beleid ging uit van “voldongen feiten”.409 De vraag “gaat de Nederlandse 
economie er op vooruit of achteruit” werd bij hoge uitzondering gesteld 410 “De com-
plete literatuur [past] in een aktetas”, aldus Van Praag, om er aan toe te voegen: “In de 
kringen van onderzoekers en beleidsmakers waar ik in verkeerde is het hele probleem 
… nooit geopperd”.411 Hiervoor noemt Van Praag twee onderling samenhangende oor-
zaken: een gebrek aan data en normatieve belemmeringen. 

Uit de SCP-notitie zelf blijkt reeds hoe weinig relevante data er op moment van 
schrijven beschikbaar was. Omdat het een schatting van toekomstige kosten en baten 
betrof, waren bevolkingsprognoses nodig en die waren “met uitzondering van een 
prognose van de Turken en Marokkanen412, niet beschikbaar” (Van Praag 1988: 2). 
Het SCP maakte daarom zelf “zeer snelle (en daarmee ook grove) ramingen” (Van 
Praag 1988: 2). Voor een ander belangrijk ingrediënt – het voorzieningengebruik – 
werd geput uit een publicatie van het SCP over de remigratie van Turken en Marokka-
nen (Van Praag 1987), uiteraard ook een tamelijk indirecte bron (Van Praag 1988: 2). 
Daarom kon de berekening volgens Van Praag niet anders zijn dan ‘grof en proviso-
risch’ (Van Praag 1988: 5). Een cruciale vraag is waarom deze schaarste aan data be-
stond. Van Praag gaat hier tijdens het interview uitgebreid op in:413  
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“Het CBS is natuurlijk een hele belangrijke leverancier van data, de belangrijkste. 
Een heel goed instituut, maar in die dagen ook een enorme bureaucratie die bo-
vendien moeilijk afstand deed van haar gegevens. Dus het was niet altijd gemak-
kelijk om aan je data te komen en waren er ook kosten aan verbonden. Alleen 
flinke instituten zoals het onze konden dat betalen. … [Het CBS] had officieel een 
monopoliepositie in de uitvoering van grootschalige surveys. … Als je een grote 
enquête ging doen – zoals wij onder allochtonen, samen met het ISEO – … moest 
je eigenlijk toestemming hebben van het CBS. Die hadden wij ook. Het CBS liet 
ons expliciet weten dat er geen geld was voor een dergelijk onderzoek onder al-
lochtonen [en tevens dat het geen prioriteit was]. Daarmee waren andere instituten 
vrij om het zelf te gaan doen”.414 

Het gebrek aan data was een groot probleem, maar kon tot op zekere hoogte om-
zeild worden. Een belangrijk hulpmiddel was het WBO (Woning Behoefte Onder-
zoek), waarop bijvoorbeeld een onderzoek naar werkloosheid en inkomens bij etnische 
minderheden was gebaseerd (Van Praag 1989). Het WBO was bruikbaar omdat het 
een groot aantal respondenten telde, waaronder veel allochtonen. Daarnaast was het 
een breed onderzoek, met veel vragen die niet direct verband lijken te houden met de 
woningbehoefte, zoals kennis van de taal, verblijfsduur, gemeentegrootte, herkomst in 
Turkije en werkloosheid. Voor een deel waren deze vragen toegevoegd op verzoek van 
het SCP.415 Toch betekent dat volgens Van Praag niet dat het SCP onder het mom van 
het WBO onderzoek deed naar werkloosheid en voorzieningengebruik van immigran-
ten, want het WBO werd door het SCP vooral gebruikt voor onderzoek naar inko-
mensverdeling en voorzieningengebruik van bevolkingsgroepen in het algemeen, zon-
der dat daarbij veel aandacht uitging naar immigranten.416 Door het WBO “kon je wel 
wat te weten komen … ook van het gebruik van de uitkeringen”, aldus Van Praag, 
“maar dan moest je moeite doen en investeren [want] het is gewoon een duur bestand. 
… Het was niet meer dan een enquête met een non-respons en een vertekening. Het 
was behelpen” (vergelijk §4.11).417 In de jaren negentig kreeg het SCP een “staande 
opdracht” om de minderhedenrapportages te maken en kocht het zich bij het ISEO in 
wat betreft het SPVA, maar aan die data kleefden dezelfde bezwaren: “Het blijft na-
tuurlijk een beperkt databestand met steekproeffouten, maar ook met vertekeningen. 
Het blijft een momentopname. … Bij dat migratie-economische onderzoek wil je het 
liefst weten wat iemand in zijn hele carrière gebruikt en toevoegt”.418 

Naast praktisch zaken speelde ook normatieve belemmeringen een rol, aldus Van 
Praag: “De andere kant van de zaak is dat ze [het CBS] bepaalde onderzoeken vanwe-
ge hun morele implicaties achterwege lieten”.419 Als voorbeeld noemt hij “de crimina-
liteit van etnische minderheden. Daar kreeg je geen zicht op, want ze maakten het on-
derscheid niet in hun statistieken”.420 Voorzover het CBS de gegevens over criminali-
teit wel registreerde gebeurde dit slechts in een paar categorieën – allochtonen en au-
tochtonen – “zodat je er ook niks mee kon”: 

“Verder werd dat niet uitgesplitst en dat was toch omdat dat blijkbaar geen pretti-
ge kennis was om te verbreiden. Dat stadium zijn we voorbij. Er wordt heel goed 
geadministreerd; ook etniciteit vormt een ingang in heel veel statistieken. Daaruit 
blijkt dat het vermoeden juist is dat met name Marokkanen en ook Antilianen – 
maar dat probleem is van later datum – enorm zijn oververtegenwoordigd bij de 
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verdachten van misdrijven. … Het is niet zo dat men dat wilde openbaren om dat 
het zo nuttig is bij de bestrijding van criminaliteit. Het is gewoon omdat men dat 
wilde weten en het taboe is opgeheven. Dat is die verandering van opiniekli-
maat”.421 

Een belangrijke achterliggende oorzaak is de privacydiscussie (§4.9). Die had er toe 
geleid dat er in de jaren tachtig feitelijk een soort ‘verbod op registratie naar etniciteit’ 
bestond. Registratie mocht alleen “als het aantoonbaar ten bate is van een bepaalde 
groep, … maar niet zomaar voor wetenschappelijke doeleinden en zeker niet om het te 
gebruiken tegen zo’n groep. Het CBS wilde zich daar niet aan branden en heeft nooit 
de etniciteit van criminelen vastgelegd”.422 Registratie van criminaliteit naar etniciteit 
was niet in het voordeel van bepaalde etnische groepen omdat er een vrij algemeen 
vermoeden bestond dat er onder bepaalde etnische groepen een hoge criminaliteit 
voorkwam.423 Iets vergelijkbaars gold volgens Van Praag voor de oververtegenwoor-
diging in de sociale zekerheid van sommige etnische groepen:  

“Als dergelijke gegevens worden gepubliceerd leest iedereen over ‘oververtegen-
woordiging van allochtonen bij criminaliteit of bij het gebruik van uitkeringen’. 
… Vaak werd door onderzoekers trouwens in eerste instantie ontkend dat er spra-
ke was van oververtegenwoordiging. In tweede instantie werd een oververtegen-
woordiging toegegeven, maar verklaard (wegverklaard) door allerlei objectieve 
statistische kenmerken van de groep. In derde instantie werd de dan nog resteren-
de oververtegenwoordiging op rekening geschreven van de onderdrukking van 
deze groepen door de meerderheid. Cijfers die leiden tot blaming the victim kun je 
beter niet verzamelen”.424 

De SCP-notitie werd in de wereld van het minderhedenonderzoek tamelijk nega-
tief ontvangen.425 Soms waren die reacties nogal persoonlijk: “Ik herinner me [een 
prominent ACOM-lid en minderhedenonderzoeker426]. Die had dit stuk gelezen en zei: 
‘Jij leent je blijkbaar tot alles’. Toen wende hij zich af. Dat heb ik me herinnerd, omdat 
het me wat deed”.427 Toch bleef het slechts bij enkele reacties: “Het was ook niet zo 
dat er toen in de pers een grote discussie losbarste of dat ik op straat werd nagewe-
zen”.428 Van Praag wijst in dit verband op de geringe verspreiding van de notitie: “De 
verspreiding van het rapport was eigenlijk heel dun, zoveel mensen hadden het niet 
gelezen. Een paar intimi in de onderzoekswereld … die vonden het maar niks; zulk 
onderzoek, dat moest je niet doen”.429  

De reden voor deze negatieve receptie is deels gelegen in een ‘taboe op blaming 
the victim’.430 Dat taboe werd niet van bovenaf opgelegd, aldus Van Praag: “In de on-
derzoekswereld gold dat taboe en dat was niet omdat het opgelegd was; mensen wil-
den dat zelf. Zij droegen het taboe”.431 Daarnaast speelde ook de angst om ‘extreem-
rechts in de kaart te spelen’: “Dat verwijt, dat gonsde natuurlijk in die dagen. Ook van: 
‘Je speelt rechts in de kaart, zelfs al heb je gelijk, je speelt rechts in de kaart’. Dat was 
ook zo als je het had over de criminaliteit van Marokkanen, je speelde altijd rechts in 
de kaart … dat was een gangbaar verwijt”.432 Het migratie-economisch onderzoek is 
volgens Van Praag sterk “getekend door taboe. Je wilt gewoon dat hele probleem niet 
boven water hebben. Je wilt het ontkennen … als je het zou toelaten dan gaat de ver-
keerde partij er gebruik van maken en dat moet je voorkomen … of je blameert de par-
tij die je niet wilt blameren”.433  
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In dit licht is het opmerkelijk dat de notitie buiten de kring van minderhedenon-
derzoekers door sommigen juist verassend positief werd ontvangen: “Die meneer van 
de CP … Vierling … die benaderde mij toen op een conferentie omdat hij dacht in mij 
een geestverwant gevonden te hebben. Ik heb toen gezegd: ‘Met extreemrechts heb ik 
door mijn levensloop hele nare ervaringen opgedaan en daar wou ik het maar even bij 
laten’”.434 Ook uit minder radicale hoek was er belangstelling: “in rechtse kringen, niet 
alleen extreemrechts, maar ook rechtse VVD-ers, die vonden het wel interessant. Maar 
waar ik over de vloer kwam – zo doorgaans in mijn werkend bestaan – ontmoette ik 
niet veel rechtse VVD-ers, dat waren allemaal linkse PvdA-ers … ook bij het be-
leid”.435 Overigens werd de SCP-notitie door een enkele econoom wel serieus geno-
men; Van Praag436 & Kronjee (1988) gebruiken de uitkomsten als argument tegen im-
migratie als oplossing voor de vergrijzing. 

De vraag dringt zich op welke repercussies het overtreden van het taboe voor 
Van Praag heeft gehad. Heeft hij zichzelf ‘uitgeschakeld als onderzoeker’437 met de 
SCP-notitie over de kosten en baten van immigratie? Carlo van Praag verwerpt echter 
elke suggestie438 dat hij schade aan zijn carrière heeft opgelopen: “Ik ben tenslotte nog 
adjunct-directeur geworden, meer dan ik verdiende”.439 De mensen die zijn carrière 
negatief hadden kunnen beïnvloedden stonden juist achter de kosten-batenanalyse: “de 
directeur zelf, die zei dat ik het moest doen. Dus die zat blijkbaar niet met een gewe-
tensconflict”.440 Verder was het juist “het beleid, die minister die de opdracht gaf, dus 
die kon er blijkbaar iets mee. Op dat spoor zaten we al goed, die rugdekking hadden 
we”.441 Belangrijk in deze was ook de institutionele cultuur bij het SCP. “Ik had na-
tuurlijk een machtige thuisbasis: het SCP”, aldus Van Praag, “ik kon altijd weer terug 
naar huis en daar viel niemand mij lastig”. Allereerst was het “een prettig instituut; … 
je hoefde nooit voor je leven te vrezen want het breidde zich uit waar anderen inkrom-
pen”.442 “Je was toch een klein koninkje op je terrein omdat er eigenlijk zo weinig 
mensen waren”.443 Verder stond het SCP “een beetje buiten de mainstream van min-
derhedenonderzoek” en “had niet die taboeïsering”: 

“Het criterium was bij het SCP niet zozeer of je vloekte in de kerk of tegendraads 
onderzoek deed, met verkeerde resultaten. Als het wetenschappelijk maar houd-
baar was – daar werd wel zwaar aan getild – en jezelf waarmaakte voor het beleid, 
want daarvoor waren we ingesteld. Dat was wel eens knellend, want soms wilde 
je iets onderzoeken waar het beleid niets aan had. Maar het punt van hoe de resul-
taten eruit moesten zien en in de mainstream van het [minderheden]onderzoek 
moesten harmoniëren, nee”.444 

Het SCP stond dus “een beetje” buiten het ‘mainstream minderhedenonderzoek’ waar 
een kosten-batenanalyse ‘onethisch’ werd gevonden. Verassend is dat Van Praag die 
mening tot op zekere hoogte deelde. Op mijn vraag “vond u het toen onethisch?” ant-
woord hij: 

“Ik moet zeggen, een beetje wel. Maar ik heb me er toch toe geleend, dus wat dat 
betreft heb ik boter op mijn hoofd. Alleen kan ik nu aanvoeren dat ik door de fei-
ten van het opinieklimaat ben ingehaald, dat niemand het meer onethisch vindt om 
dit probleem zo te stellen. … Maar toen was het wel zo en ik wist ook dat ik dat 
verwijt zou krijgen. Ik heb het toch gedaan en achteraf gesproken ben ik toen be-
zig geweest met iets waar ik zelf een paar vraagtekens bij had”.445 
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Het belangrijkste vraagteken bestond er uit dat een dergelijke kosten-batenanalyse 
duidelijk zou maken dat een bepaalde bevolkingsgroep netto meer kost dan andere 
groepen, terwijl in Van Praags perceptie niets aan die situatie veranderd kon worden: 

“Nou ja, dat ik voor mezelf de vergelijking had, je doet toch ook niet zo’n bereke-
ning voor de Limburgers of de Friezen, want die maken ook deel uit van deze sa-
menleving en als ze dan ook meer kosten dan bewoners van andere provincies, dat 
gaat niemand wat aan. Je gaat dat niet onderzoeken omdat je dan alleen maar een 
bevolkingsgroep dupeert zonder dat je er veel aan kunt doen en dat gevoel had ik 
dus ook met betrekking tot die allochtonen”.446 

“Ik zat een beetje men een gewetensconflict” besluit Van Praag, “maar niet zo erg dat 
ik nee heb gezegd”.447 Bovendien was de kosten-batenanalyse makkelijk te verpakken 
als een ‘begrotingsvraagstuk’:  

“Je kunt altijd aanvoeren dat het niet ging om de kosten en baten op zich, maar 
om welke middelen je moet reserveren om de groep goed op te vangen. Dan ben 
je eruit. Niemand die dan kan zeggen van: ‘het is niet waar, jullie doen het om een 
andere reden’. Maar ik denk dat je het even gemakkelijk kunt opvatten als een on-
derzoek ten nadele van die minderheden, waarmee je dus eigenlijk de immigratie 
verder wilt afknijpen met als argument dat ze teveel kosten. Dat zou kunnen lei-
den tot beperking van de immigratie of tot selectie van de immigranten. Dat laats-
te is nog erger eigenlijk; je laat dan niet meer de mensen toe die het het hardste 
nodig hebben, maar degenen die het meestbelovend zijn voor de ontvangende sa-
menleving. … We zitten nu twee decennia later en op het ogenblik is dat een 
gangbare discussie: ‘moeten we asielzoekers niet selecteren op hun economische 
waarde?’ Dat is pas onethisch”.448 

Wat de inhoudelijke bevindingen betreft stond en staat hij wel achter het onderzoek: 
“Als je het beperkt tot de jaren tachtig of negentig, dan denk ik dat je in beide gevallen 
met een negatief resultaat komt te zitten”, aldus Van Praag, “Er is niet zoveel over ge-
publiceerd, maar de publicaties die we in Nederland daarover hebben komen eigenlijk 
allemaal tot dat resultaat, van ‘economisch spinnen we er geen garen bij’, ‘voor de 
economie moet je het niet doen’”.449  

Het feit dat de uitkomst zo voor de hand liggend was brengt ons bij de vraag 
waarom economen zich in de jaren tachtig niet met het kosten-batenvraagstuk bezig-
hielden. In zijn poging tot een verklaring te komen, maakt Van Praag expliciet onder-
scheid tussen de disciplines: economen zet hij tegenover (andere) sociale wetenschap-
pers. Het taboe op kosten-batenanalyses was “een beetje georganiseerd door sociale 
wetenschappers, bij de overheid in het beleid, maar ook in de onderzoekswereld. Die 
hebben daar een beetje de deksel op gezet”.450 Die sociale wetenschappers kwamen 
“voort uit een bepaalde kring die breder is dan zijzelf … een soort opiniegemeenschap, 
dezelfde opiniegemeenschap die over Bolkestein viel”.451 Maar, zo betoogt Van Praag 
“het is niet een opiniegemeenschap die voor het Centraal Planbureau nou zo leeft”.452 
Een econoom zou de SCP-notitie kritiseren “omdat die tekortschiet is in economische 
of onderzoekstechnische zin”, meent Van Praag, maar niet “omdat het een probleem 
aanstipt dat niet mag worden aangestipt”.453 

Hij onderbouwt deze stelling met het argument dat het CPB in 1972 ook daad-
werkelijk een kosten-batenanalyse maakte “met een negatieve conclusie die er niet om 
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loog”.454 Wel meent Van Praag dat, juist omdat het CPB “dat in 1972 heeft gedaan en 
dat rapport een nogal brede verspreiding heeft gekregen, ze geen [nieuwe] opdrachten 
in die richting hebben gekregen van de overheid”.455 De overheid had bij die kennis 
geen belang, betoogt Van Praag: 

“Die overheid – die eigenlijk toch al in de jaren 80 probeert die immigranten te-
gen te houden – ja wat moet die er nou mee om te horen dat het niet voordelig is, 
terwijl ze allang bezig zijn met restrictief beleid. En, nou ja, een bredere kring dan 
de onderzoekers, zeg maar de geïnformeerde leken, de lezers van de NRC en de 
Volkskrant, die wezen die informatie af”.456 

Economen hielden zich in de jaren tachtig wel bezig met beleidsrelevant onder-
zoek, maar dat ging dan meer over het verdelingsvraagstuk en de verzorgingsstaat, 
over de hoogte van het minimumloon, de armoedeval en “die hele fabriek van uitke-
ringen”.457 Dat waren de onderwerpen die in de dagelijkse politiek terugkeerden.458 
Ook de beperkte beschikbaarheid van data speelde een rol. Er was vanwege het data-
gebrek weinig eer te behalen aan een kosten-batenanalyse: “economen houden toch 
wat minder van fantaseren. Die willen alles [veel meer] met harde data invullen”.459 
Resumerend stelt Van Praag dat er voor economen destijds drie redenen waren om 
zich niet met een kosten-batenanalyse bezig te houden: “(1) het is een moeilijk pro-
bleem en je hebt er de data eigenlijk niet voor; (2) niemand heeft het ons gevraagd en 
(3) als je het gaat doen dan kun je op zere tenen trappen”.460 Wat punt (3) betreft is het 
klimaat omgeslagen. Een indicatie is dat het CPB-rapport Immigration and the Dutch 
Economy uit 2003 opmerkelijk weinig stof deed opwaaien, aldus Van Praag, een punt 
waar we in Hoofdstuk 9 nog op terug komen. 

7.3 Verklaring kennisproductie periode II 
Om na te gaan in hoeverre de kennisproductie in periode II te verklaren is uit de onaf-
hankelijke variabelen, hanteren we de volgende strategie. Eerst bekijken we de ont-
wikkeling van de variabelen migratiebeleid, minderhedenonderzoek, economiebe-
oefening en databeschikbaarheid in samenhang met de overige onafhankelijke vari-
abelen. Vervolgens onderscheiden we de rol van de verschillende betrokken actoren: 
academische economen, beleidseconomen en minderhedenonderzoekers, maar ook de 
regering en de overheidsorganen betrokken bij de uitvoering van het minderhedenbe-
leid. De meest prangende vraag voor periode II luidt: waarom is er zo weinig kennis 
geproduceerd? Daarom bezien we ook de rol van de ‘niet-producenten’; de economen 
die terzake deskundig waren en toch geen onderzoek deden. Door het bij elkaar bren-
gen van al deze puzzelstukjes verklaren we het verloop van de kennisproductie in de 
jaren tachtig. 

Wat allereerst opvalt is dat met het doodbloeden van het wervingsbeleid ook de 
variabelen economisch beleid en migratiebeleid ontvlochten raakten. Het migratiebe-
leid werd niet langer als onderdeel gezien van het arbeidsmarktbeleid en immigranten 
werden niet langer beschouwd als een economische categorie. Sterker nog, iets ele-
mentairs als het economisch potentieel van de immigranten speelde vanaf begin jaren 
tachtig nauwelijks een rol, mogelijk omdat men vrij algemeen de hoge 
(jeugd)werkloosheid dermate structureel achtte dat de reïntegratie van vaak laagopge-
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leide en daarom moeilijk plaatsbare werkloze immigranten niet de hoogste prioriteit 
had. De belangstelling van SZ en EZ voor gastarbeid ebte weg en in plaats daarvan 
gingen de ministeries van CRM en BiZa een centrale rol spelen. Migratiebeleid was in 
Periode II synoniem met minderhedenbeleid.  

De probleemdefinitie die ten grondslag lag aan het minderhedenbeleid had een 
aantal specifieke kenmerken. In de eerste plaats had de tijdelijkheidassumptie plaats-
gemaakt voor de éénmaligheidassumptie, ofwel de aanname dat de immigratie van 
voorgaande perioden die had geleid tot het ontstaan van de nieuwe etnische minder-
heidsgroepen een éénmalig verschijnsel was geweest. Het migratiebeleid was daarom 
beslist géén immigratiebeleid, maar richtte zich op de integratie en emancipatie van de 
etnische minderheden. De beheersbaarheid van immigratie was een tweede belangrijke 
assumptie; nieuwe toestroom zou geminimaliseerd worden middels een restrictief toe-
latingsbeleid. Dat zou een illusie blijken te zijn, maar precies tijdens de totstandko-
ming van het minderhedenbeleid was de immigratie zeer laag als gevolg van de heer-
sende economische crisis. Een derde belangrijk uitgangspunt was dat de minderheids-
positie zou zijn opgeheven als er sprake was van een gelijke toegang tot en een even-
redige deelname aan de kerninstituties van de samenleving. Dit leidde tot twee soms 
onverenigbare beleidsdoelen: (i) groepsgewijze sociaal-culturele emancipatie van etni-
sche minderheidsgroepen en (ii) het opheffen van de sociaal-economische achterstand 
van individuen uit de etnische minderheidsgroepen. De aanname was dat deze doel-
stellingen alleen bereikt zouden kunnen worden als de samenleving getransformeerd 
zou worden tot een multiculturele samenleving die voldoende ruimte bood voor eman-
cipatie met behoud van etnische identiteit. De nadruk lag daarom sterk op bestrijding 
van racisme en discriminatie. In de vierde plaats was depolitisering een belangrijk 
normatief uitgangspunt. Politisering zou extreemrechts kans geven op electoraal gewin 
en de lange termijn doelstellingen in gevaar brengen. Daarom moest de conceptuele 
ontwikkeling van het minderhedenbeleid worden overgelaten aan experts (middels een 
‘technocratisch compromis’) en moest de uitvoering ervan worden begeleid door we-
tenschappelijk onderzoek. Dit noemen we vanaf nu het minderhedenperspectief. 

De aangewezen experts waren van meet af aan de minderhedenonderzoekers, niet 
in de laatste plaats omdat die samen met het Ministerie van CRM de drijvende kracht 
achter het minderhedenbeleid waren. Het technocratisch compromis resulteerde in een 
sterke verwevenheid van minderhedenonderzoek en minderhedenbeleid, dat in ho-
ge mate een coproductie van minderhedenonderzoekers en beleidsmakers was. Dat 
gold voor de conceptuele ontwikkeling – die voor een belangrijk deel gestalte kreeg in 
het WRR-rapport Etnische minderheden – maar evenzeer voor de uitvoering; de amb-
tenaren die belast waren met de implementatie van het minderhedenbeleid verschilden 
veelal niet veel van de doorsnee minderhedenonderzoeker wat betreft hun sociaal-
wetenschappelijke achtergrond, wereldbeeld en probleemdefinitie.461 Dit werd nog 
versterkt door het bijzondere karakter van de science-policy nexus in deze periode. 
Met de instelling van de ACOM was de programmering en financiering van weten-
schappelijk onderzoek naar immigratie en integratie vrij exclusief onder de invloed 
gekomen van een handvol prominente minderhedenonderzoekers, het Ministerie van 
BiZa (in casu het DCM) en de inspraakorganen van de etnische minderheden. Dit wa-
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ren de meest dominante spelers in het beleidssubsysteem462 dat zich ontwikkelde rond 
het minderhedenbeleid. 

De hierboven beschreven configuratie van de science-policy nexus leidde er toe 
dat het minderhedenperspectief de boventoon voerde in het minderhedenonderzoek. 
Sociale wetenschappers en in het bijzonder antropologen drukte van meet af aan hun 
stempel op de ACOM en het minderhedenonderzoek in algemene zin. Veldwerk was 
zeker binnen de ACOM de preferente onderzoeksmethode. Teneinde de minderheden 
en de problemen waar ze tegen aanliepen te enigszins te begrijpen moest men hun we-
reld van binnenuit bestuderen. Kenmerkend voor veel minderhedenonderzoekers wa-
ren een sterke identificatie met de onderzochte minderheidsgroepen, sympathie voor 
het streven naar emancipatie met behoud van culturele identiteit in een nieuw te vor-
men multiculturele samenleving en een preoccupatie met racisme en discriminatie. Dat 
leidde tot het ontstaan van  

“een groep mensen … die zich de belangen van die [immigranten] aantrok en als 
een soort pressiegroep is gaan optreden en in de behandeling van de allochtonen 
… een soort toetsteen zagen voor de kwaliteit van de samenleving. … [Daarmee 
werd] een moreel element in de discussie gelegd. Die samenleving kon je pas echt 
leren kennen in de manier waarop ze met vreemdelingen omgaat. … Dat heeft 
vanaf het begin een hele zware hypotheek op deze discussie gelegd, daar zijn ze 
vrij succesvol in geweest”.463 

Tenslotte bestonden er taboes op blaming the victim en extreemrechts in de kaart 
spelen, waarvan we ook in de komende hoofdstukken nog voorbeelden zullen zien. 
Voor een deel is dat terug te voeren op een wereldbeeld waarin ‘het’ (de Tweede We-
reldoorlog, het fascisme, de jodenvernietiging) ‘zo’ weer zou kunnen gebeuren. Door 
het trauma van de Tweede Wereldoorlog had de angst voor vreemdelingenhaat en ra-
cisme een fobisch karakter gekregen. Die angst werd gevoed door de opkomst van ex-
treemrechts. Men vreesde dat een deel van het electoraat extreemrechts zou kunnen 
gaan stemmen, met name de autochtonen in de oude arbeiderswijken met veel immi-
granten. Deze denkbeelden werden overigens breed gedeeld door de media en opinie-
makers. Wat dat laatste punt betreft is er een connectie met de beperkte databeschik-
baarheid in deze periode; mede door het trauma van de jodenvernietiging en het pri-
vacydebat rond de volkstelling van 1971 was men zeer voorzichtig met het produceren 
en verspreiden van data die op enigerlei wijze een negatief licht om minderheden zou 
kunnen werpen (vergelijk: Vuijsje 1997: 104-105). Feitelijk mochten gegevens over 
etnische groepen alleen verzameld worden als dat in hun voordeel werkte. Tot eind 
jaren tachtig ontbraken daardoor zelfs de meeste essentiële data. 

De dominantie van het minderhedenperspectief leidde tot het uitsluiten van ande-
re probleemdefinities. Van meet af aan speelden economen als expert geen rol van be-
tekenis bij het minderhedenbeleid en -onderzoek. Zo probeerde (beleids)econoom en 
WRR-lid Arie van der Zwan tevergeefs om een meer economische probleemdefinitie 
in te brengen in het WRR-rapport Etnische minderheden.464 Opmerkelijk is dat de eco-
nomen binnen de toen nog jonge WRR zich in dezelfde periode wel succesvol profi-
leerden met een typisch ‘economenrapport’ als Plaats en toekomst van de Nederlandse 
industrie (WRR 1980).465 Ook in de programmering van de ACOM ontbrak econo-
misch onderzoek volledig. Dat had ondermeer te maken met de werking van de 
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ACOM. De ACOM initieerde zelden zelf onderzoek, maar werkte een agenda af met 
onderzoeksvoorstellen die waren ingebracht door anderen.466 Voor een deel waren dat 
onderzoeksvoorstellen die werden voorbereid op de onderzoeksinstituten waaraan de 
ACOM-leden verbonden waren en van daaruit werd geen migratie-economisch onder-
zoek geïnitieerd.467 Voor het overige kwamen onderzoeksvoorstellen van de overheid, 
maar ook vanuit de overheid bestond geen vraag naar migratie-economisch onderzoek. 
Dat gold voor de ‘economische driehoek’ SZ, EZ en Financiën468 en al helemaal voor 
het DCM, aldus Arie van der Zwan: 

“Het Directoraat Minderhedenbeleid bij BiZa … werd echt een pressiegroep ten 
behoeve van de minderheden. … Dat was een beleidskeuze. Aan het hoofd stond 
PvdA’er Molleman en die was de opvatting toegedaan [dat DCM] de belangen 
[moest] behartigen van de [allochtonen]. Op zich is dat niet slecht, maar [DCM 
deed dat] zonder oog te hebben voor alle aspecten. Want zelfs als je iemands be-
langen behartigt kun je je nog afvragen of het in iemands belang is ook lang in al-
lerlei uitkeringen te zitten en niet te werken. Dat is eigenlijk ook economisch ge-
zien een goede vraag, want waarom zou de samenleving bereid moeten zijn om de 
lasten daarvan op zich te nemen als iemand kán werken. Dat vind ik niet alleen 
van allochtonen, maar in het algemeen. … Ik vind dat iemand die kan werken ook 
moet werken en dat was eigenlijk verboden in die discussie. Dan werd er gezegd, 
‘ja, maar jij hebt makkelijk praten met jouw opleiding en jouw achter grond. Jij 
hebt interessant werk [maar dat zijn] zielige mensen, die het toch al zo moeilijk 
hebben, die hier zijn gekomen als gastarbeider en nu geen werk meer kunnen vin-
den, buiten hun schuld’. Toen kreeg je die beeldvorming en die is heel lang in 
stand gehouden. … Tot dan toe kende Nederland wel het arbeidsethos, maar toen 
kreeg je ook belangrijke stromingen die van dat arbeidsethos af wilden. Want die 
vonden dat het arbeidsethos mensen in een ongunstig daglicht plaatste. Want de 
norm is dan dat je moet werken en zij kunnen niet werken en dat plaatst hen dan 
in een ongunstig daglicht. De conclusie was dan: weg met het arbeidsethos. Dat is 
een heel invloedrijke stroming geweest, die niet alleen in de PvdA te vinden was, 
maar een hele invloedrijke stroming in de maatschappij. Dus een economische be-
schouwingswijze, op dat moment eind jaren zeventig, begin jaren tachtig, dat je 
daarmee zou komen aandragen, ja daar zouden die mensen van gruwen. … In een 
economische beschouwingswijze – waarop je het ook van toepassing zou willen 
verklaren – zit iets dat in heel veel kringen eigenlijk niet erg populair is. Voor heel 
veel dingen geldt dat men vindt dat men een verschijnsel omlaag haalt als men 
ook nog de economische aspecten ervan gaat beschouwen. Dus het gaat terug ei-
genlijk op een soort aversie daartegen en [verder is het] ook [een kwestie van] 
geen economisch benul hebben”.469 

Opvallend is dat ook het feit dat de economen Hans Heijke en Justus Veenman 
lid waren van de ACOM niet leidde tot een meer economische kijk op immigratie. 
Voor een deel is dat te verklaren vanuit de onderzoeksinteresse van beiden; Heijke 
verlegde zijn aandacht van de migratie-economie naar de arbeidseconomie en Veen-
man ontpopte zich als een ‘sociaal-econoom’. Voor een ander deel komt dat doordat 
redenerend vanuit het dominante minderhedenperspectief het ontwikkelen van econo-
mische onderzoeksvoorstellen gewoon niet voor de hand lag. Belangrijk is tenslotte 
dat er binnen de ACOM en meer algemeen onder minderhedenonderzoekers sterke 
normatieve weerstanden bestonden tegen bepaalde typen migratie-economische onder-
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zoek. De aanstelling van Heijke als ACOM-lid duidt er op dat eind jaren zeventig mi-
gratie-economisch onderzoek op zich zelf acceptabel werd geacht, maar Heijke en 
Veenman ondervonden beiden dat een economische kijk op tal van deelonderwerpen 
al snel onethisch werd geacht binnen de ACOM en de wereld van het minderhedenon-
derzoek in het algemeen. “Je deed het snel fout”, aldus Veenman, “als je een vraag 
stelde vanuit een meer economisch perspectief, bijvoorbeeld over remigratie, dan kon 
je echt verdoemd worden”.470 

 De dominantie van het minderhedenperspectief en de normatieve belemmerin-
gen die daarmee samenhingen verhinderden een meer economisch perspectief op im-
migratie. Om het migratie-economisch onderzoek dat wél werd gedaan te verklaren 
moeten we ingaan op twee ontwikkelingen: (I) het ontstaan van een nieuwe, meer eco-
nomische probleemdefinitie en (II) de internationalisering van de Nederlandse econo-
miebeoefening. 

 (I) De eerste ontwikkeling is de opkomst van een nieuwe probleemdefinitie eind ja-
ren tachtig die met name in het WRR-rapport Allochtonenbeleid krachtig verwoord 
wordt. In deze nieuwe probleemdefinitie wordt de éénmaligheidassumptie ingeruild 
voor een immigratieperspectief; de nieuwe aanname is dat immigratie slechts beperkt 
stuurbaar is en derhalve een blijvend verschijnsel zal zijn. Deze beperkte-
stuurbaarheidsassumptie steunt op de aanname dat het niet mogelijk (en ook niet wen-
selijk) is om de (interpretatie en uitvoering van de) internationale verdragen op basis 
waarvan asiel- en gezinsmigratie plaatsvindt fundamenteel te veranderen. Voor een 
deel is dat te verklaren uit het feit dat asiel- en gezinsmigratie in de tweede helft van 
de jaren tachtig toenamen, ondanks dat men inzette op een restrictief beleid. Ook werd 
afstand gedaan van de groepsgewijze culturele emancipatie van minderheden. Het be-
leid moest zich richten op de sociaal-economische integratie van individuele allochto-
nen en in het bijzonder de integratie van steeds nieuwe groepen nieuwkomers. Ook 
diende het beleid het menselijk kapitaal en het economisch potentieel van deze (nieu-
we) immigranten aan te boren, zodat de immigranten in staat zouden worden gesteld 
om (economisch) bij te dragen aan de Nederlandse samenleving. De verantwoordelijk-
heid lag daarbij uitdrukkelijk ook bij de immigrant zelf die aangespoord door prikkels 
en sancties zijn of haar eigen lot in handen diende te nemen. Lag in het minderheden-
perspectief de nadruk op positietoewijzing, in dit nieuwe perspectief ligt de nadruk op 
positieverwerving. Deze probleemdefinitie duiden we vanaf nu aan met de term inte-
gratieperspectief.  

Dit betekende een vrij fundamentele omslag, want immigranten werden door de 
overheid tot dan toe vooral als ‘zorgcategorieën’ beschouwd (Entzinger 1990: 261). 
Lange tijd werd het geven van een uitkering aan immigranten als een volwaardig al-
ternatief voor arbeidsmarktparticipatie gezien en werd hun arbeidsmarktpotentieel 
nauwelijks serieus genomen (Entzinger et al. 1994: 160). Vanaf de jaren negentig wint 
echter het idee terrein dat immigranten “een potentieel aan ‘human resources’” vormen 
dat er om vraagt om tot ontwikkeling gebracht te worden, ten bate van de immigranten 
zelf en van de ontvangende samenleving (Entzinger 1990: 264).471 

Het ontstaan van dit integratieperspectief moet gezien worden in het licht van 
een aantal algemene ontwikkelingen, onder andere betreffende het economisch beleid. 
Onder het kabinet Lubbers I had men de ergste economische crisis bezworen, maar de 
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overheidsfinanciën kreeg men niet onder controle. Met name de kosten van de sociale 
zekerheid leken onbeheersbaar. De WAO bleek bijvoorbeeld een echte openeinderege-
ling en de instroom bleef stijgen, ook toen het economisch beter ging. Met een stelsel-
herziening probeerde men in 1987 het gebruik en misbruik van ondermeer de WAO 
terug te dringen. Ook trachtte men te komen tot een meer ‘activerend arbeidsmarktbe-
leid’ waarin het door middel van prikkels en sancties terugleiden van werklozen naar 
de arbeidsmarkt centraal stond. Dit viel samen met teleurstelling over de resultaten van 
het minderhedenbeleid en een slinkend vertrouwen bij veel politieke partijen in het 
door staatsinterventie oplossen van de problemen van de minderheidsgroepen. Steeds 
meer kwam men tot de conclusie dat de oplossing gezocht moest worden in het ‘zelf-
oplossend vermogen’ en het ‘eigen initiatief’ van de allochtonen (Fermin 1997: 126).  

Van belang is dat er eind jaren tachtig divergentie optreedt tussen enerzijds de 
belangrijke actoren in het beleidssubsysteem472 rond het minderhedenbeleid (de 
ACOM, DCM, de belangenorganisaties van minderheden en het mainstream minder-
hedenonderzoek) die vast hielden aan het minderhedenperspectief en anderzijds de 
regering en de WRR die min of meer geleidelijk het integratieperspectief adopteerden 
(en derhalve een nieuwe beleidscoalitie vormden rond dit perspectief). Dat blijkt uit de 
grote weerzin tegen Allochtonenbeleid die veel minderhedenonderzoekers (waaronder 
prominente ACOM-leden) etaleerden. De koerswijziging die in Allochtonenbeleid 
werd voorgesteld bracht ook gevestigde belangen in het gedrang. DCM en de minder-
hedenorganisaties lobbyden bij de WRR aan de vooravond van de publicatie van het 
rapport. Die ‘massatraagheid’ van het ‘beleidssubsysteem’ rond het minderhedenbe-
leid zou nog lange tijd doorwerken op de kennisproductie. 

Tegen de achtergrond van de opkomst van het integratieperspectief en de daar-
aan ten grondslag liggende oorzaken moet men ook het ontstaan van de SCP-notitie 
begrijpen. Navraag bij toenmalig minister Elco Brinkman leert dat dit een doorslagge-
vende rol speelde. Eind jaren tachtig begon men het grote beroep van immigranten op 
de sociale zekerheid steeds meer te problematiseren. Daarnaast nam de immigratie 
weer toe en leek ook de asielwetgeving steeds meer een openeinderegeling te zijn. De-
ze ontwikkelingen leidden tot voortdurende budgetoverschrijdingen bij de verant-
woordelijke ministeries, terwijl het kabinet Lubbers II juist enorm onder druk stond 
om te bezuinigen teneinde de begroting op orde te krijgen. Dat leidde binnen het kabi-
net tot terugkerende en tamelijk fundamentele discussies over kwesties als het toela-
ting- en integratiebeleid, over de relatie tussen immigratie en de verzorgingsstaat en de 
interpretatie van internationale verdragen. Vanuit dit klimaat moet men de kosten-
batenanalyses van het SCP en het Ministerie van Financiën begrijpen.473 Het leidde er 
echter niet toe dat de regering of een betrokken ministerie daadwerkelijk migratie-
economisch onderzoek initieerde. Het voorgaande verklaart hoe men vanuit de rege-
ring er toe kwam om een kosten-batenanalyse te laten vervaardigen, maar vanuit het 
‘beleidssubsysteem’ dat zich rond het minderhedenbeleid had ontwikkeld lijkt de SCP-
notitie een regelrechte anomalie te zijn. Vanwege het algemeen verwachte negatieve 
saldo474 zou een dergelijke berekening haast onherroepelijk leiden tot blaming the vic-
tim en extreemrechts in de kaart spelen. Toch moet de SCP-notitie eerder gezien wor-
den als de uitzondering die de regel bevestigt. Van Praag opereerde als (leidinggeven-
de) SCP-er naar eigen zeggen enigszins buiten de mainstream van het minderheden-
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onderzoek en stond daarom minder bloot aan de disciplinerende werking van het daar 
heersende onderzoeksethos – ontpopte zich zelfs als een interne criticaster ervan. Ver-
der kon hij wel degelijk rekenen op de nodige negatieve feedback van minderhedenon-
derzoekers en wat belangrijker is: hij deelde zelf de normatieve opvattingen van waar-
uit kosten-batenanalyses als onethisch werden gezien.  

 (II) De tweede ontwikkeling is een fundamentele verandering van de Nederlandse 
economiebeoefening die vanaf de jaren tachtig een ingrijpend proces van internationa-
lisering onderging en zijn beleidsgerichte, pragmatische en macro-economische karak-
ter meer en meer verloor. Hierdoor ontstond een toenemende scheiding tussen ‘acade-
mische economen’ die op de universiteiten een wetenschappelijke carrière opbouwden 
en ‘beleidseconomen’ die bijvoorbeeld werkzaam waren voor de ministeries en de 
planbureaus. Over de rol van de beleidseconomen in de kennisproductie kunnen we 
betrekkelijk kort zijn; voor een beleidseconoom moet onderzoek beleidsrelevant zijn 
en dat was migratie-economisch onderzoek kennelijk niet, want er was geen vraag 
vanuit het beleid475 en er bestond tot eind jaren tachtig ook geen probleemdefinitie 
waarbinnen migratie-economisch onderzoek voor de hand lag. Op de vraag in hoeverre 
die werkelijk het geval was komen we dadelijk terug. 

Voor academische economen lag dat in de jaren tachtig in toenemende mate an-
ders. Men liet de onderzoeksagenda steeds minder bepalen door Nederlandse (be-
leids)kwesties en steeds meer door ontwikkelingen in de internationale literatuur want 
internationaal publiceren werd de norm. Meer en meer ging daarbij gelden dat men 
alleen kon publiceren in goed aangeschreven economische tijdschriften als men een 
theoretische en/of methodologische bijdrage kon leveren of aan de hand van (bijvoor-
beeld) Nederlandse data kon laten zien dat bepaalde elders gevonden resultaten afhan-
kelijk waren van de gebruikte dataset.476 Deze ontwikkeling verklaart ook dat de mi-
gratie-economische literatuur een grotere rol gaat spelen, enerzijds doordat men er 
uit gaat putten, anderzijds doordat men er aan gaat bijdragen. De economiebeoefening 
lijkt zoals eerder gezegd te fungeren als een soort tussenliggende variabele die voor-
waardelijk is voor de invloed van de migratie-economische literatuur.  

De in de inleiding beschreven onderzoeken laten zich goed verklaren vanuit de 
hier beschreven ontwikkeling van de Nederlandse economiebeoefening. De populair-
wetenschappelijke actualisatie van Heijkes proefschrift (1986) past evenals het proef-
schrift zelf in de beleidsgerichte, macro-economische onderzoekstraditie. Het ESB-
artikel van Nieuwenhuizen (1982) is eigenlijk een oproep om in die traditie de CPB-
studie uit 1972 verder uit te breiden met het oog op de kosten en baten van hernieuwde 
arbeidsmigratie. De studie van Nelissen (1983) is een replicatiestudie waarbij men in 
het buitenland uitgevoerd onderzoek opnieuw uitvoert met vergelijkbare Nederlandse 
data en is als zodanig ook moeilijk te publiceren in een toonaangevend economisch 
tijdschrift. Deze drie studies contrasteren met de studie van Hartog en Vriend (1990). 
Hierin staat de bijdrage aan de theorie centraal; ze willen een alternatief bieden voor 
het segmented labour market model en de human capital theorie. In die zin is de laats-
te studie een expressie van de internationalisering van de Nederlandse economische 
discipline. 

Hiermee is de kennisproductie die daadwerkelijk heeft plaatsgevonden in Periode 
II verklaard. De intrigerende vraag blijft echter of er in de jaren tachtig een hiaat in de 
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kennisproductie is geweest. Concreter gesteld: was er in de jaren tachtig onderzoek 
mogelijk geweest dat ofwel beleidsrelevant was, ofwel publicabel in de leidende we-
tenschappelijke tijdschriften? Allereerst dient opgemerkt te worden dat Nieuwenhui-
zen in een contemporain commentaar stelt dat er ‘nogal wat lacunes’ bestaan in de 
kennis over de economische effecten van gastarbeid (zie §7.1). In de workshop en in 
verschillende interviews worden moeiteloos een aantal interessante onderwerpen op-
genoemd. Van Ours noemt de immigratie van Molukkers en Surinamers interessant als 
onderwerp voor (vergelijkend) onderzoek omdat het net als bijvoorbeeld de Cuban 
boatlift477 gaat om plotselinge, niet arbeidsmarktgerelateerde migratiebewegingen die 
daarom een ‘natuurlijk experiment’ vormen.478 Andere in de workshop genoemde (po-
tentieel beleidsrelevante) onderwerpen zijn een kosten-batenanalyse van remigratiere-
gelingen of het modelleren van de wijze waarop de gastarbeiders door de economische 
herstructurering in de jaren tachtig ‘gevangen raakten’ in de sociale zekerheid waar-
door het beoogde tijdelijke verblijf een permanent karakter kreeg.479 Tenslotte noemt 
Van Ours desgevraagd een prospectieve kosten-batenanalyse waarin aan de hand van 
Nederlandse data een nieuwe methode (zoals generational accounting) wordt geïllu-
streerd publicabel, al voegt hij er aan toe zich af te vragen ‘wat de zin is van een der-
gelijke berekening’ en verwijst hij naar ‘de door sommigen naar voren gebrachte op-
vatting dat een dergelijk berekening onethisch zou zijn’ en dat men hem ‘ook niet voor 
Groningers uitvoert’.480  

Zo lijken er toch wel behoorlijk wat onderwerpen te zijn geweest die mogelijk-
heden boden voor uitdagend academisch of beleidsrelevant onderzoek dat niet heeft 
plaatsgevonden. Naast een gebrek aan interesse van de overheid zijn hiervoor drie be-
langrijke oorzaken aan te wijzen. (i) De eerste is een gebrek aan data en onderzoek 
baseren op gebrekkige data maakt kwetsbaar, zeker als het over politiek gevoelige on-
derwerpen gaat.481 Ook Nederlandse economen hadden lang de traditie om met be-
staande data te werken. Nederland was lange tijd ‘vooral een tijdreeksenland’, wat 
mogelijk als ‘een erfenis van Tinbergen’ kan worden gezien.482 ‘Economen groeiden 
op’ met het idee: ‘data haal je bij het CBS’.483 (ii) Een andere oorzaak is toeval; in de 
jaren tachtig is het aantal economiebeoefenaren in Nederland nog klein en degenen die 
er zijn moeten zich noodgedwongen specialiseren op een beperkt aantal onderwerpen. 
Migratie-economie was daarvan niet het belangrijkste onderwerp.484 “Had iemand van 
het kaliber van Tinbergen zich op het onderwerp gestort, dan had het wellicht een gro-
te vlucht genomen”, aldus één van de deelnemers aan de workshop.485 (iii) Tot slot 
worden ook normatieve belemmeringen (‘politieke correctheid’) in de workshop en 
veel van de interviews genoemd als mogelijke verklaring, een punt dat ook in de vol-
gende hoofdstukken nog aan de orde zal komen.486 

Met betrekking tot dat laatste punt moet gezegd worden dat er in de jaren tachtig 
nog een derde probleemdefinitie te detecteren is die tot nu toe impliciet is gebleven. 
Het gaat om de probleemdefinitie die gehuldigd werd door partijen als de CP en de CD 
en die ik het extreemnationalistische perspectief heb gedoopt. Kijken we naar het ge-
dachtegoed van Janmaat, de belangrijkste exponent van dit perspectief, dan heeft dit 
een duidelijke economische component. Onder andere wordt beklemtoond dat immi-
gratie kostbaar is voor Nederland vanwege het overmatig gebruik en misbruik van uit-
keringen door immigranten (§5.5.6). Dit perspectief is tegelijkertijd marginaal én in-
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vloedrijk. Marginaal vanwege de depolitisering door de andere politieke partijen en 
omdat het niet ingebed was in een uitgebreid beleidssubsysteem. Invloedrijk omdat het 
in potentie een aanzienlijk deel van het electoraat zou kunnen aanspreken. Dat bracht 
de intellectuele elite tot de overtuiging dat Janmaat geen ammunitie verschaft mocht 
worden, bijvoorbeeld in de vorm van gegevens of kennis die zijn probleemdefinitie 
zouden ondersteunen. Dit leidde tot het ontstaan van de taboes op blaming the victim 
en extreemrechts in de kaart spelen. 

We stuitten hier op een meer algemeen verschijnsel; de neiging van elites om 
‘het volk’ te beschermen tegen dangerous knowledge, dat wil zeggen, kennis die ‘ge-
vaarlijk’ is “in the sense that there are factual statements which may have negative 
moral and political consequences to society” (Pietikäinen 2004). Pietikäinen analyseert 
het fenomeen ‘gevaarlijke kennis’ aan de hand van het zogenaamde sociobiology de-
bate – het debat dat ontstond naar aanleiding van de publicatie van het boek Sociobio-
logy van de entomoloog Edward Wilson (1975). De centrale stelling in dit boek is dat 
inzichten uit de (evolutie)biologie gebruikt kunnen worden om het sociale gedrag van 
mensen te verklaren. Deze claim lokte hevige kritiek uit. zowel op wetenschappelijke 
als op buitenwetenschappelijke, morele gronden: 

“Some critics were more inclined to focus on scientific issues in sociobiology 
(adaptationism, unit of selection), while others condemned sociobiology on 
strictly moral reasons. The latter group asserted that a Darwinian approach to hu-
man life necessarily breeds conservative, right-wing and chauvinistic attitudes; it 
also justifies selfishness, competitiveness and the ‘survival of the fittest’ doctrine. 
The critics did not mince their words when they assaulted Wilson: his work was 
connected with racism, fascism, genocide and Nazi politics. Sociobiology was bad 
– really, really bad” (Pietikäinen 2004). 

De laatste groep critici hanteert een methode die Pietikäinen aanduidt als moral 
reading. Bij moral reading gaat het niet om de waarheid of onwaarheid van een be-
paalde tekst an sich, maar om de mogelijke morele, sociale en politieke gevolgen van 
het als waarheid accepteren van de tekst. “Those who employ the method of moral 
reading imagine what horrendous things could happen if the statements in question 
were accepted as truths and perhaps implemented in the social and political practices” 
(Pietikäinen 2004). Degenen die de sociobiologie voornamelijk beoordeelden op zijn 
potentiële maatschappelijke gevolgen koesterden de angst dat verspreiding van de the-
orie de maatschappijopvatting van ‘de gewone man’ zou veranderen. “In the eyes of 
the critics, a theory emphasizing the selfishness of animals and humans was a danger-
ous theory, because it undermined a moral focus on altruism and cooperation” 
(Pietikäinen 2004). Leken zouden door blootstelling aan de theorie kunnen veranderen 
in “right-wing enemies of the welfare state” (Pietikäinen 2004). 

Deze angst was gebaseerd op een aantal aannamen over de ‘gewone man’. In de 
eerste plaats zou de gewone man vooral met zijn ‘onderbuik’ denken: “the behavior of 
the common man is so strongly determined by his subjectivity (feelings, emotions, 
moods, and his overall ‘irrationality’) that he lacks capacity to grasp complex issues 
and to make critical judgments” (Pietikäinen 2004). Een tweede aanname is vergelijk-
baar met wat Prins (1997: 235, zie §2.3.5) de ‘performatieve kracht van taal’ noemt, 
namelijk de opvatting dat gedachten en emoties door taal gedetermineerd worden, zo-
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dat alleen al het overnemen van het ‘sociobiologisch vocabulair’ tot veranderende 
maatschappijopvattingen zou kunnen leiden. Een derde aanname betreft de theorieaf-
hankelijkheid (theory-ladenness) van de moraal en de daaruit voortvloeiende plicht 
voor de elites om de gewone man te behoeden voor ‘verkeerde theorieën’: 

“This assumption manifests itself in the idea that the general population is suscep-
tible to dangerous theories about (some aspects of) reality; that people cannot 
think or act morally without guidance from above; and that it is the moral obliga-
tion of the elites to ensure that the population is exposed to the right kind of ideas 
and theories about nature, human nature and social reality” (Pietikäinen 2004). 

Deze nogal paternalistische ‘politieke correctheid’ van de elite was bedoeld om 
de gewone man tegen zichzelf in bescherming te nemen, maar ook op positieverbete-
ring van degenen die hem praktiseerden: 

“Moral reading was also an effective way to win moral recognition from the peer 
group and to accumulate symbolic capital (‘Look, it was I who exposed this im-
plicitly racist/ anti-democratic/male-chauvinist statement’). By taking a public 
stand on morally and politically relevant issues, you give signals to your col-
leagues, win positive attention from like-minded peers, get citations and, if all 
goes well, elevate your status as a defender of Truth” (Pietikäinen 2004). 

Zo vormt het vergaren van morele erkenning een drijfveer om de politieke correctheid 
in stand te houden. 

Een vergelijkbaar voorbeeld van dangerous knowledge ín de Nederlandse context 
is de zogenaamde ‘Affaire Buikhuisen’.487 Ook hier was – en is488 – moral reading de 
methode om het door Buikhuisen bepleite onderzoek in diskrediet te brengen; in dit 
geval omdat het erkennen van biologische oorzaken van criminaliteit de aandacht zou 
afleiden van de maatschappelijke problemen die door de critici als werkelijke oorzaak 
gezien werden. Een andere parallel wordt gevormd door de veelvuldige verwijzingen 
naar het nazisme en fascisme. Tot slot was ook in deze casus sprake van een soort 
‘boekhouding van moreel kapitaal’ die veel betrokkenen er op nahielden; het gedrag 
van de felste criticasters (zoals Hugo Brandt Corstius, alias Piet Grijs) kan begrepen 
worden als een poging om ‘moreel kapitaal’ te vergaren; andersom lieten sommige 
collega’s (die het onderzoek aanvankelijk steunden) Buikhuisen vallen uit angst voor 
imagoschade.  

Verschillende geïnterviewden noemden spontaan de Affaire Buikhuisen als een 
zaak die sterke parallellen vertoont met de morele belemmeringen rond het produceren 
van migratie-economische kennis.489 Veel geïnterviewden gaven ook voorbeelden van 
moral reading die direct verband houden met onderzoek naar immigratie in Nederland. 
Entzinger herinnert zich bijvoorbeeld het volgende gesprek uit de periode rond het 
verschijnen van Allochtonenbeleid: 

“Ik had ook op een gegeven moment de parallel getrokken tussen de Rio Grande 
en de Middellandse Zee en er voor gewaarschuwd dat veel meer mensen in de 
toekomst illegaal over de Middellandse Zee zouden oversteken. En ik heb wel ge-
lijk gekregen, maar toen was dat vrij bijzonder om dat zo te zeggen. Ik had des-
tijds een discussie met [een prominent ACOM-lid] en zei hem: ‘als je kijkt naar de 
cijfers kun je me toch geen ongelijk geven?’ Want ook toen zag je al dat mensen 
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de oversteek waagden in gammele bootjes. Zijn antwoord was: ‘dat mag dan wel 
zo zijn, maar daarom moet je het nog niet vertellen, want dat is niet in het belang 
van degenen die er zitten en bovendien maak je de autoriteiten daarmee wakker, 
want die weten het nog niet’. Ik vond dat een nogal naïeve gedachte; wij construe-
ren voor onszelf een soort utopische multiculturele samenleving en iedereen die 
aan dat beeld komt, komt aan ons. Terwijl ik data had over die migratie, maar dat 
mocht je niet vertellen, want dat was niet in het belang van de betrokkenen”.490  

In de komende paragrafen zullen we nog een aantal voorbeelden tegenkomen van de 
wijze waarop de potentiële sociale en politieke gevolgen van bepaald onderzoek de 
realisering ervan verhinderde. 
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8 Kennisproductie Periode III (1990-2000)  

8.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden een aantal publicaties uit periode III (1990-2000) geanaly-
seerd. In deze periode staat de vraag centraal hoe immigratie zich verhoudt tot de Ne-
derlandse verzorgingsstaat. Dat manifesteert zich op twee onderling samenhangende 
wijzen. In de eerste plaats is er discussie over de vraag in hoeverre de verzorgingsstaat 
gecombineerd kan worden men grootschalige immigratie en zo ja, welke aanpassingen 
de verzorgingsstaat dan eventueel moet ondergaan om die immigratie te absorberen 
(§8.2). Daarnaast is er een voortgaande belangstelling voor de kosten en baten die im-
migratie met zich mee brengt voor de collectieve sector (§8.3-§8.7). De in dit hoofd-
stuk behandelde kerndocumenten hangen allemaal samen met deze twee vragen. Ui-
teraard is dat een selectie en om een zo compleet mogelijk beeld te geven van de ken-
nisproductie wordt in deze inleiding een beknopt overzicht gegeven van een aantal 
niet-geselecteerde bronnen. 

Allereerst valt op dat er relatief veel onderzoek is gedaan naar de sociaal-
economische positie van immigranten. Veel van dat onderzoek was mogelijk dankzij 
de data die de SPVA-surveys opleverden en Justus Veenman was in de jaren negentig 
bijzonder productief op dit terrein.491 Meer specifiek waren er veel publicaties over 
voorkeursbeleid en de arbeidsmarktperformance van immigranten (Dagevos 1995a; 
1995b; Dagevos et al. 1996; Dagevos et al. 1997; Dagevos & Beljaarts 1996; Dagevos 
& Odé 1999; Odé & Dagevos 1999; Odé & Van der Laan 1997; Odé & Hezemans 
1997; 1998; Odé & Martens 2000; Martens 1995; Martens & Veenman 1998). Veel 
van dit onderzoek heeft een sociaal-wetenschappelijke insteek en moet daarom eerder 
tot het minderhedenonderzoek gerekend worden dan tot het migratie-economische on-
derzoek, al is er ook onderzoek gedaan dat zich bevindt op de grens tussen beiden on-
derzoeksgebieden (onder andere: Dagevos 1997; Rath & Kloosterman 1997; 1998).  

In 1993 verschenen twee arbeidsmarktstudies die wel een duidelijk migratie-
economisch karakter hadden; de dissertaties van Niesing (een promovendus van Justus 
Veenman) en Kee (een promovendus van Joop Hartog) (Kee 1993; Niesing 1993). In 
hun studies draait het met name om de vraag in hoeverre verschillen in baankansen en 
loonhoogte verklaard kunnen worden uit de karakteristieken van immigranten, zoals 
taalvaardigheid en scholing. Dat deel van het verschil met ingezetenen dat niet ver-
klaard kan worden uit de verschillen in karakteristieken, wordt geïnterpreteerd als dis-
criminatie. Kee (1993) concludeert dat er vooral discriminatie (volgens deze definitie) 
is op baankansen en minder op het loon als de immigrant eenmaal een baan heeft. Er 
zijn opvallende verschillen tussen bevolkinggroepen:492 bij Surinamers speelt discri-
minatie een grote rol terwijl de achterstand van Marokkanen geheel verklaard kan 
worden uit hun karakteristieken (Kee 1997; vergelijk ook Kee 1989).  

In een verwante studie van Niesing, Bernard van Praag en Veenman (Niesing et 
al. 1994) wordt discriminatie op baankansen verklaard uit het vraaggedrag van werk-
gevers en het aanbodgedrag van werknemers. Daartoe gebruiken ze het zogenaamde 
(wmin , wmax) model van de arbeidsmarkt, een theoretische bijdrage van Nederlandse 
makelij.493 In dit model figureren ten aanzien van elke individuele werknemer en 
werkgever drie lonen: (i) het institutionele loon w dat bindend is voor werknemer en 
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werkgever (in de praktijk vooral bepaald door het CAO-loon en het minimumloon); 
(ii) het loon wmin dat de werknemer minimaal wil ontvangen en (iii) het loon wmax dat 
de werkgever maximaal wil betalen voor de betreffende werknemer. De auteurs simu-
leren494 nu op basis van de gegevens uit de SPVA-survey uit 1988 de baankansen voor 
Turken, Marokkanen, Surinamers, Antilianen en autochtonen (zie Tabel 8.1).495  

Tabel 8.1 Baankansen voor Turken, Marokkanen, Surinamers, Antilianen en autoch-
tonen; simulatie met het (wmin, wmax) model op basis van data uit SPVA-88 

Opvallend is dat de baankansen voor allochtonen tot drie maal kleiner zijn dan 
voor autochtonen (situatie 1 in Tabel 8.1). Voor een deel kan hun achterstand ver-
klaard worden uit karakteristieken als een laag opleidingsniveau en in geval van Tur-
ken en Marokkanen een gebrekkige taalbeheersing, maar de verschillen zijn voor on-
geveer de helft te verklaren uit het wervingsgedrag van werkgevers en daarbij speelt 
ook discriminatie een rol. Verder verschillen de bevolkingsgroepen vooral wat betreft 
situatie 4: voor allochtonen geldt tot vijf maal vaker dat zij slechts willen werken voor 
een loon dat zowel boven het institutionele loon ligt als boven het loon dat werkgevers 
voor hun arbeid over hebben. Dat is opmerkelijk omdat de armoedeval voor Marokka-
nen, Turken en Surinamers kleiner lijkt te zijn dan voor autochtonen in die zin dat het 
loon waarvoor werkzoekenden aan de slag zouden willen gaan (wmin)496 gemiddeld 
dichter bij het voor de respondent geldende uitkeringsniveau ligt.497 

Tabel 8.2 Werkenden en werkzoekenden onder Turken, Marokkanen, Surinamers, 
Antilianen en autochtonen 

Ondanks het feit dat Marokkanen, Turken en Surinamers met een minder grote 
loonstijging genoegen nemen, lijkt het alternatief van de uitkering hen vaker van werk 
af te houden. Dit verklaren de auteurs uit de veelvoorkomende langdurige werkloos-
heid van de onderzochte allochtonen die hen het contact met de arbeidsmarkt heeft 

Tur. Mar. Sur. Ant. Aut.
wil geen werk 7,2% 13,7% 4,2% 7,3% 5,3%
zoekt geen werk 7,7% 6,1% 10,2% 6,4% 1,2%
werkzoekend 29,5% 27,1% 27,2% 29,2% 8,0%

55,6% 53,1% 58,5% 57,1% 85,5%
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
N 624 527 313 219 415
Bron: Niesing et al.1994: 178.

Niet werkend

Werkend

Omschrijving Tur. Mar. Sur. Ant. Aut.
1 w min < w < w max : werknemer werkt 15% 15% 31% 29% 49%

2 w min < w max < w :

werknemer werkt niet; wil werken voor
loon dat werkgever biedt, maar dat ligt
onder institutionele loon 37% 37% 38% 36% 40%

3 w max < w min < w :

werknemer werkt niet; wil werken voor
institutionele loon, maar is te duur voor
werkgever 9% 8% 6% 6% 3%

4 w max < w < w min :

werknemer werkt niet; wil niet werken 
voor institutionele loon en is ook te 
duur voor werkgever 39% 40% 25% 29% 8%

Situatie

Bron: Niesing et al. 1994: 186.
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doen verliezen. Een indicatie is dat niet-werkende allochtonen veel vaker dan autoch-
tonen opgeven geen werk te zoeken of geen werk te willen (zie Tabel 8.2) (Niesing et 
al. 1994: 174-176, 186-187, 190-191). 

De dissertatie Economic performance of the immigrant workforce: a case study 
of Moroccans in the Netherlands van Rettab (1995) heeft min of meer dezelfde thema-
tiek als de dissertaties van Kee en Niesing, maar onderscheidt zich door een andere 
methodologische benadering. Rettab interviewde voor zijn onderzoek ruim driehon-
derd Marokkaanse mannen in de thuissituatie. Het centrale thema is het rendement op 
menselijk kapitaal. De slechte arbeidsmarktpositie van Marokkanen blijkt voor een 
belangrijk deel terug te voeren op een gebrek aan gastlandspecifiek menselijk kapitaal 
en de geringe waardering van Nederlandse werkgevers voor menselijk kapitaal verkre-
gen in Marokko. Ongeveer éénvijfde van de onderzoeksgroep heeft deze problemen 
overwonnen door zwaar te investeren in het eigen menselijk kapitaal, al blijft het ren-
dement op menselijk kapitaal relatief laag ten opzichte van autochtonen. Andere facto-
ren zijn de geslotenheid van de sociale groep waartoe men behoort en het baanzoekge-
drag. Rettab doet tenslotte ook enkele beleidsaanbevelingen, onder meer gericht op het 
vergroten van het (rendement op) menselijke kapitaal en het bevorderen van remigratie 
van ouderen. 

De interesse van academische economen voor de migratie-economie498 blijkt 
verder uit een tweetal studies van Jo Ritzen en Harry van Dalen (Ritzen & Van Dalen 
1992; 1988).499 Ze bevatten tamelijk abstracte modellen waarin onderzocht wordt on-
der welke condities een braindrain van economisch voordeel is voor het land van her-
komst en/of ontvangst. In deze modellen worden twee landen onderscheiden: een rijk 
land met een lage bevolkingsgroei en een arm land met een hoge bevolkingsgroei. 
Daarnaast zijn er drie productiefactoren: fysiek kapitaal, hooggeschoolde arbeid en 
laaggeschoolde arbeid. Immigratie leidt in de eerste plaats tot veranderingen in bevol-
kingsgroei in beide landen en de daaruit voortvloeiende economische consequenties. 
Daarnaast is er een ‘free rider effect’, omdat de immigratie van (hooggeschoolde) im-
migranten import van human capital betekent en daarom leidt tot een besparing op 
opleidingskosten voor het gastland. Voorts leidt immigratie tot een ‘capital substituti-
on effect’, dat wil zeggen dat het rijke land minder zal investeren in fysiek kapitaal in 
het arme land. Van Dalen (1993) heeft een dergelijk model getest met empirische data 
uit Canada, Zweden, de VS en Nederland. De hoofdconclusie luidt dat onder vrij al-
gemene condities het opleiden van de eigen bevolking voordeliger is dan het importe-
ren van menselijk kapitaal. 

Tenslotte behandelen we een publicatie van Heijke (1995) over gastarbeiders die 
bestemd was voor gebruik in het middelbaar onderwijs.500 Het doel (vergelijk Heijke 
1979; 1986, zie §6.6 & §7.1) is om “wat meer zicht te krijgen op het sociaal-
economische krachtenveld dat achter het migratieproces schuil gaat en op de kosten en 
baten die dat proces voor de betrokken bevolkingsgroepen met zich meebrengt” 
(Heijke 1995: 1). De belangrijkste conclusie is dat gastarbeid een overgangsverschijn-
sel was dat de onvermijdelijke herstructurering van de economie niet heeft kunnen 
tegenhouden, maar hoogstens heeft kunnen vertragen. Toen het proces uiteindelijk 
toch plaatsvond nam de vraag naar laaggeschoolden zo sterk af dat er massawerkloos-
heid onder de veelal laaggeschoolde immigranten ontstond (Heijke 1995: 61). Opval-



 
278

lend is dat Heijke in de inleiding een longitudinale vergelijking maakt met de studies 
uit 1979 en 1986: 

“Mijn opvattingen over de migratie van mediterranen zijn de loop van de tijd 
[sinds het schrijven van zijn dissertatie] overigens weinig veranderd. Op basis van 
de feitelijke ontwikkelingen kan ik mijn visie op een aantal punten nu wat stelli-
ger onder woorden brengen dan in de twee genoemde publicaties [(Heijke 1979, 
1986)] aandurfde. … Mijn opvatting dat men het migratieproces niet zomaar zijn 
gang had moeten laten gaan, betekent evenwel niet dat men de migranten nu maar 
moet terugsturen. Men kan het verleden niet terugdraaien. De migranten en hun 
nakomelingen zijn medeburgers geworden die onze samenleving in cultureel op-
zicht verrijken. Hun belangen dienen te worden gerespecteerd” (Heijke 1995: 1). 

Typerend voor de tijd is wellicht dat Heijke benadrukt dat immigranten in cultureel 
opzicht juist tot een verrijking van de samenleving kunnen leiden.501 Dat hij in zijn 
eerdere studies niet ‘stelliger’ is geweest, verklaart Heijke desgevraagd vooral uit “we-
tenschappelijke bescheidenheid”; een wetenschapper moet geen dingen beweren die 
hij of zij niet hard kan maken.502 

8.2 Preadvies arbeidsmarktaspecten
De behandeling van het Preadvies arbeidsmarktaspecten (Hartog & Teulings 1994) 
wijkt wat af van hetgeen tot nu toe gebruikelijk is. In de eerste plaats is dit preadvies 
geschreven in het kader van het advies Beleidsopvolging minderhedendebat (Van der 
Zwan & Entzinger 1994). Daarom gaan we in het onderstaande eerst in op de ont-
staansgeschiedenis van dit advies. Pas daarna behandelen we het Preadvies arbeids-
marktaspecten om vervolgens zijdelings in te gaan op een publicatie van Teulings 
(1995) die als spin-off daarvan gezien kan worden. Tenslotte analyseren we de tot-
standkoming en receptie van het preadvies nader aan de hand van de interviews met 
beide auteurs. 

8.2.1 Beleidsopvolging minderhedendebat
In 1992 vond het Maatschappelijk Debat Integratie plaats naar aanleiding van uitlatin-
gen van Bolkestein over de (on)verenigbaarheid van westerse en islamitische waarden 
en de effecten die dat mogelijk heeft op de integratie van islamitische immigranten in 
Nederland (zie §5.6.5). Na afloop van dit debat vroeg de toenmalige minister van BiZa 
Ien Dales (PvdA) aan econoom en PvdA-prominent Arie van der Zwan om een serie 
conferenties te organiseren (Scholten 2007: 163-164).503 In het kader van deze confe-
rentieserie schreef van der Zwan een memorandum waarin hij inging op een aantal 
gevoelige onderwerpen, waaronder criminaliteit en uitkeringsafhankelijkheid onder 
immigranten. Dit memorandum leidde echter niet tot substantiële beleidswijzigingen. 
Van der Zwan was al langere tijd overtuigd van de noodzaak van een voor immigran-
ten meer activerend en verplichtend integratiebeleid. Hij vond in Han Entzinger – de 
auteur van het WRR-rapport Allochtonenbeleid – een gelijkgestemde geest.504 Beide 
vonden dat door Bolkesteins interventie de nadruk van het Maatschappelijk Debat In-
tegratie te veel verschoven was naar de sociaal-culturele aspecten. Ze lobbyden bij 
Binnenlandse Zaken voor een koerswijziging in de door hen gewenste richting 
(Scholten 2007: 163-164).505 Dit leidde tot een opdracht om “een advies voor te berei-
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den dat een voorstel bevat voor een concrete aanzet en uitwerking voor het door de 
regering te voeren beleid terzake [immigratie en het minderhedenvraagstuk], gericht 
op de periode 1994-1998” (geciteerd in Van der Zwan & Entzinger 1994: 1). Van der 
Zwan en Entzinger togen aan de slag en kwamen met het advies Beleidsopvolging 
minderhedendebat (Van der Zwan & Entzinger 1994).  

Uitgangspunt van het advies dat Van der Zwan en Entzinger geven is dat immi-
gratie blijvend zal zijn en vanwege internationale verdragen beperkt stuurbaar is. 
Daarnaast dient integratie naar hun mening primair via de arbeidsmarkt te verlopen. 
Een centraal probleem is dat veel nieuwkomers relatief laaggeschoold zijn, terwijl de 
vraag naar laaggeschoolden achterblijft bij het aanbod.506 Een generieke verlaging van 
de arbeidskosten biedt te weinig soelaas voor deze mismatch. Daarom bepleiten zij een 
strategie van marktverruiming. Banen voor laaggeschoolden die in het informele cir-
cuit zijn beland of verplaatst zijn naar lagelonenlanden moeten weer worden terugge-
bracht op de formele Nederlandse arbeidsmarkt. Om dat te bewerkstelligen dient voor 
laaggeschoolde nieuwkomers een zogenaamd concessiestelsel te worden ingevoerd, 
waarin in principe elke werkgever kan participeren. De arbeidskosten in dit stelsel zijn 
laag, deels door een lage netto beloning van de nieuwkomers. De nieuwkomers ver-
blijven drie à vijf jaar in het stelsel en doorlopen gedurende die periode een inburge-
ringstraject dat naast taalverwerving ook sociale vaardigheidstrainingen en gerichte 
(beroeps)opleidingen omvat. De concessiebedrijven worden bij voorkeur in die wijken 
gesitueerd waar veel immigranten wonen. Om aanzuigende werking te voorkomen 
moet het stelsel gereserveerd blijven voor gezinsmigranten en asielmigranten. Bij ge-
bleken succes kan het stelsel ook worden opengesteld voor oudkomers. Vanwege juri-
dische haken en ogen hebben de auteurs nog geen duidelijk beeld van een eventueel 
sanctiebeleid zoals korting op de uitkering (Van der Zwan & Entzinger 1994: 1-4, 18). 
De auteurs wijzen er op dat een inburgeringtraject al eerder is bepleit door de WRR 
(1989), maar dat de overheid dit nog onvoldoende heeft omgezet in concreet beleid: 
“Het belangrijkste obstakel is geldgebrek, maar de regering lijkt zich onvoldoende te 
realiseren welk jaarlijks wederkerend beslag niet-produktieve immigranten leggen op 
de collectieve middelen, vooral wegens de hoge uitkeringslast” (Van der Zwan & Ent-
zinger 1994: 18). 

Van der Zwan en Entzinger zien drie ideaaltypische reacties van de verzorgings-
staat op de voortgaande instroom van laaggeschoolde immigranten: 

a. Voortzetting van het huidige beleid, met als waarschijnlijk gevolg een steeds gro-
ter beslag op de collectieve sector. 

b. Een verlaging van het voorzieningenniveau, met als waarschijnlijk gevolg dat het 
inkomensverschil tussen werkenden en niet-werkenden toeneemt en het mini-
mumniveau wellicht zakt onder het niveau dat nu aanvaardbaar wordt geacht. 

c. Een differentiële behandeling van verschillende bevolkingsgroepen wat betreft 
de aanspraken die zij kunnen maken op de sociale voorzieningen, bijvoorbeeld 
door het uitkeringsniveau te koppelen aan de verblijfsduur, met als waarschijnlijk 
gevolg dat het uitkeringsniveau voor velen onder het minimum komt te liggen 
(Van der Zwan & Entzinger 1994: 17). 

 “Op het eerste gezicht lijken alle drie de opties niet aantrekkelijk” stellen Van der 
Zwan & Entzinger, “Toch koersen we bij ongewijzigd beleid af op een van deze drie, 
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dan wel op een mengvorm. Er is dan sprake van een onhoudbare situatie. Daarom 
moet voor die tijd de koers worden gewijzigd” (1994: 18). De auteurs plaatsen een en 
ander ook in een bredere ontwikkeling van de verzorgingsstaat in Europa waarbij een 
verschuiving optrad van ‘soft compensatory’ naar ‘achievement performance’; “De 
bereidheid van de samenleving om achterstanden te compenseren neemt af en de druk 
om een productieve bijdrage te leveren neemt toe” (Van der Zwan & Entzinger 1994: 
5). Dat maakt de noodzaak tot verandering alleen maar groter: “Minderheden die aan 
deze maatschappelijk heroriëntatie geen deel hebben, zullen in een steeds meer geïso-
leerde positie komen te verkeren met alle maatschappelijke spanningen van dien” (Van 
der Zwan & Entzinger 1994: 5).  

Merk op dat het advies van Entzinger en Van der Zwan voorstellen bevat tot 
tweede orde beleidswijzigingen. Het bepleiten van een verplicht en/of gesanctioneerd 
inburgeringsbeleid betekende een breuk met het verleden omdat het inging tegen het in 
de jaren tachtig heersende taboe op assimilatie (zie §5.5.2). Desondanks werd dit in de 
loop van de jaren negentig omgezet in beleid, al bleven sancties als korting op de uit-
kering achterwege (§5.6). Men kan argumenteren dat het (tijdelijk) uitsluiten van im-
migranten van gelijke toegang tot de verzorgingsstaat een nog fundamentelere wijzi-
ging betekent omdat het ingaat tegen het gelijkheidsbeginsel. Entzinger zegt over de 
absorptie van het advies door het beleid het volgende: 

“Uiteindelijk is dit rapport na de verkiezingen, maar nog voor het nieuwe kabinet 
er was, naar buiten gekomen, in een soort niemandsland. Ed van Thijn heeft ons, 
toen het rapport klaar was, vlak voor zijn aftreden geadviseerd om met de drie 
fracties die over een nieuw kabinet aan het onderhandelen waren gesprekken aan 
te gaan. Dat waren goede gesprekken. Bij de PvdA spraken we met Melkert, bij 
de VVD met Hans Dijkstal en bij D66 met Hans van Mierlo en Louise Groenman. 
En dat waren mensen die in het Paarse Kabinet voor de uitvoering op sleutelposi-
ties kwamen. We hebben toen uitvoerig met alledrie gesproken en tot onze veras-
sing vonden we elementen van ons advies in het regeerakkoord terug. Met name 
de inburgering. Het concessiestelsel niet, maar wel de Melkertbanen en een be-
langrijk deel van dergelijke banen wordt door nieuwkomers bezet. Allerlei banen 
zoals schoolconciërges en andere banen die nuttig zijn, maar waar de samenleving 
toch niet voldoende geld voor over heeft en die nu voor een belangrijk deel door 
nieuwkomers werden ingevuld. Dus uiteindelijk deden ze het op een andere ma-
nier. Maar onder het minimumloon betalen was een brug te ver. Normatief, maar 
ook voor de vakbonden die valse concurrentie vreesden. En het derde punt van het 
advies, de wijkgerichte aanpak, komt enigszins terug in het latere Grote Stedenbe-
leid, alleen niet gekoppeld aan immigratiebeleid en inburgeringbeleid. Maar de 
inburgering heeft wel een hoge vlucht genomen. Het kwam niet helemaal out of 
the blue, want na het rapport van 1989 waren er al een paar experimenten met in-
burgering in een aantal steden, waaronder Rotterdam. Alleen wij stelden voor om 
het te verplichten”.507 

Navraag bij Hans Dijkstal – die in 1994 aantrad als de nieuwe minister van Bin-
nenlandse Zaken in Paars I – leert dat die tijdelijke uitsluiting van de verzorgingsstaat 
inderdaad een brug te ver was. Hij beschouwde een dergelijke aanpak als niet rechts-
statelijk en niet conform het gelijkheidsbeginsel zoals verwoord is in artikel 1 van de 
Grondwet. Liever benader(t)(de) hij de integratieproblematiek door een voor alle inge-
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zetenen van Nederland gelijke inspanningsverplichting om zich geschikt te maken 
voor de arbeidsmarkt. Dwang is daarbij niet nodig want bij onvoldoende inspanning 
zou volgens Dijkstal het recht op een uitkering komen te vervallen – behoudens een 
(minimale) bijstandsuitkering. Dijkstal ziet overigens wel een spanningveld tussen 
immigratie en verzorgingsstaat, met name omdat de prikkels verkeerd zijn; er zijn te 
veel prikkels voor kansarme immigranten aan de onderkant van de arbeidsmarkt om 
naar Nederland te immigreren en vervolgens te weinig prikkels om weer actief te wor-
den op de arbeidsmarkt als men eenmaal in de verzorgingsstaat verzeild is geraakt. 
Door een striktere toepassing van de regels voor alle burgers kan en moet die aanzui-
gende en deactiverende werking van de verzorgingsstaat in de toekomst voorkomen 
worden.508 Het idee van speciale economische zones werd overigens medio jaren ne-
gentig wel door een enkele politicus bepleit, maar eveneens zonder succes.509 

Alhoewel Entzinger en Van der Zwan begin jaren negentig gezamenlijk optrok-
ken en een belangrijke rol hadden in de ommezwaai naar het integratiebeleid, lijkt het 
in retroperspectief vooral een gelegenheidscoalitie te zijn geweest. Entzinger had 
moeite met sancties – met name uitzetting voor degenen die niet aan de inburgerings-
cursus voldoen – en geloofde dat beter is om de inburgering “zo aantrekkelijk [te] ma-
ken dat mensen het uit eigen beweging gaan doen”.510 Het verschil zit hem verder in 
de manier waarop ze naar oplossingen zoeken voor de spanning tussen immigratie en 
verzorgingsstaat. Entzinger ziet immigratie als beperkt stuurbaar en meent dat vooral 
de verzorgingsstaat aan de immigratie aangepast moet worden.511 Van der Zwan meent 
dat het wel degelijk mogelijk is in te grijpen op immigratiestromen en ziet meer in een 
restrictiever beleid om het dilemma op te lossen (Van der Zwan 2002). Die tegenstel-
ling komt bijvoorbeeld heel duidelijk naar voren in een televisiedebat512 tussen hen 
beiden naar aanleiding van de publicatie van Grenzeloze solidariteit (Entzinger & Van 
der Meer 2004), een bundel waarin wordt onderzocht hoe nationale en internationale 
solidariteit gecombineerd kunnen worden in het licht van voortgaande immigratie. 

8.2.2 Hoofdpunten Preadvies arbeidsmarktaspecten
Het Preadvies arbeidsmarktaspecten heeft twee hoofdcomponenten. In de eerste plaats 
geven Hartog en Teulings een overzicht van een aantal relevante resultaten uit de eco-
nomische literatuur. Vanwege een gebrek aan Nederlands onderzoek gaan ze daarbij 
vooral te rade bij de Amerikaanse literatuur. Ze wijzen op de herverdelingseffecten die 
immigratie kan hebben (vergelijk §3.7.3) en concluderen met een slag om de arm dat 
de instroom van 65 duizend immigranten in Nederland een loondaling van één tot an-
derhalf procent betekent voor deze immigranten en hun meest verwante substituut, 
ongeschoolde vrouwen. Verder maken ze onder verwijzing naar relevante (Nederland-
se) literatuur (onder andere Kee 1993) gewag van de substantiële discriminatie die er 
bestaat op de arbeidsmarkt. Daarnaast gaan de auteurs in op de werkgelegenheidsef-
fecten van het minimumloon en de relatie tussen minimumloon en het loonniveau op 
de informele arbeidsmarkt. 

In de tweede plaats geven Hartog en Teulings een kritische analyse van de voor-
stellen van Entzinger en Van der Zwan. De auteurs maken daarbij analytisch onder-
scheid tussen het concessiestelsel en het inburgeringstraject. Over het concessiestelsel 
kunnen we kort zijn: ze vinden het in het algemeen eigenlijk overbodig (Hartog & 
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Teulings 1994: iii, v, 14). “De titel op grond waarvan een verlaagd minimumloon van 
toepassing is, respectievelijk het minimumloon buiten werking wordt gesteld, is louter 
de status van het individu, niet van het bedrijf” (Hartog & Teulings 1994: iii). Zo’n 
concessiestelsel is daarom alleen nuttig als men bepaalde nadere voorwaarden wil stel-
len, bijvoorbeeld ten aanzien van de vestigingsplaats van het bedrijf. Voor het overige 
volstaan specifiek op inburgeraars gerichte maatregelen zoals een lager netto en/of 
bruto loonniveau, beperking van de sociale zekerheidsrechten en een versoepeling van 
de arbeidstijden en het ontslagrecht (Hartog & Teulings 1994: 8-9, 11).  

We beperken de rest van de bespreking dus tot hun analyse van het inburge-
ringstraject. Voor een belangrijk deel is dat een analyse van het te verwachten gedrag 
van de (aspirant)migranten met betrekking tot de migratiebeslissing en de verzorgings-
staat in het algemeen en het voorgestelde inburgeringstraject in het bijzonder. Daarbij 
wordt impliciet gebruik gemaakt van een rational actor model. Allereerst wijzen Har-
tog en Teulings op de selectiviteit van immigratie. Op basis van Borjas’ werk op het 
gebied van zelfselectie (vergelijk §3.7.5) concluderen ze dat een land met een ‘egali-
taire loonstructuur’ zoals Nederland vooral laagopgeleide immigranten zal trekken 
(Hartog & Teulings 1994: i-ii): “Een land trekt die groepen migranten aan die op zijn 
arbeidsmarkt relatief goed worden beloond. Kleine loonverschillen en relatief hoge 
lonen voor lager opgeleiden leiden dus tot een laag gemiddeld opleidingsniveau onder 
immigranten” (Hartog & Teulings 1994: 5).  

Verder gaan ze uitgebreid in op de gedragsveranderingen die een inburgering-
stelsel zal uitlokken. Als men illegaliteit en een aanzuigende werking wil voorkomen 
leggen deze gedragsveranderingen randvoorwaarden op aan de inrichting van het stel-
sel. Om illegaliteit te voorkomen moet de status van inburgeraar aantrekkelijker zijn 
dan de status van illegaal. Dat kan door streng op te treden tegen illegale arbeid en 
door “een rigoureuze uitsluiting van sociale zekerheid en voorzieningen in de sfeer van 
de volkshuisvesting” (Hartog & Teulings 1994: 7). Andersom moet de status van in-
burgeraar niet te aantrekkelijk zijn, omdat het anders een aanzuigende werking zal 
hebben. Dat zal namelijk leiden tot een “stuwmeer” van illegale aspirant-inburgeraars 
en “politieke druk om de instroom via volume-maatregelen aan banden te leggen (wat 
weer leidt tot een groter stuwmeer)” (Hartog & Teulings 1994: 7).  

Op vergelijkbare wijze moet het volledig staatsburgerschap aantrekkelijker zijn 
dan het inburgerschap. In het bijzonder moet het “voldoende aantrekkelijk zijn om in-
burgeraars ertoe te bewegen om zich de moeite te getroosten om Nederlands te leren” 
(Hartog & Teulings 1994: 8). De prikkels om het volledig staatsburgerschap te ver-
werven “kunnen echter niet te zeer worden ontleend aan het recht op sociale zekerheid, 
omdat dan precies de verkeerde mensen prikkels krijgen; … het recht op AOW is hier-
op een uitzondering” (Hartog & Teulings 1994: 8). Ook dient een bindend toegangs-
examen te worden afgelegd waarin de beheersing van de Nederlandse taal wordt ge-
toetst. 

Uiteraard leidt de bepleite aanpak tot verschillen in rechtspositie tussen ingezete-
nen en inburgeraars. Dit legitimeren Hartog en Teulings op twee manieren. De eerste 
legitimering is puur economisch; vanwege een gebrek aan gastlandspecifiek menselijk 
kapitaal – in het bijzonder taalkennis – is de productiviteit van de inburgeraars lager 
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dan die van Nederlanders. De tweede legitimering ligt besloten in het verzekerings-
element van de verzorgingsstaat: 

“Alle verzekeringssystemen kunnen slechts overleven indien zij zich beschermen 
tegen een meer dan evenredig[e] toevloed van slechte risico’s (adverse selection). 
Een in de verzekeringswereld veel toegepaste oplossing is het heffen van een toe-
gangsprijs voor mensen die zich op een later tijdstip willen verzekeren. Het inbur-
geringstraject vervult deze rol” (Hartog & Teulings 1994: 9). 

Dit laatste punt wordt verder uitgewerkt in een latere publicatie van Teulings (1995). 
Hierin brengt Teulings de spanning tussen immigratie en verzorgingsstaat als volgt 
onder woorden: 

“Dit is de paradox van solidariteit en uitsluiting: herverdeling van inkomen bin-
nen de eigen groep (interne solidariteit) vereist rigoureuze uitsluiting van mensen 
buiten de groep (geen externe solidariteit). Zonder een dergelijke uitsluiting gaat 
het systeem ten gronde aan omgekeerde selectie; alleen diegenen die netto profite-
ren van het herverdelingssysteem zullen toetreden tot de groep. De hoge mate van 
interne solidariteit maakt externe solidariteit voor Nederland onbetaalbaar. Het 
omgekeerde geldt voor de Verenigde Staten: daar bestaat nauwelijks interne soli-
dariteit; waardoor het land veel meer in staat is tot externe solidariteit” (Teulings 
1995: 51-52). 

De bovenstaande passage heeft behoorlijk wat invloed gehad op het Nederlandse debat 
over de relatie tussen immigratie en verzorgingsstaat. De termen ‘interne solidariteit’ 
en ‘externe solidariteit’ duiken met enige regelmaat op in de interviews en in het debat 
over immigratie en verzorgingsstaat. 

We zijn nu toegekomen aan een nadere toelichting en verdere reconstructie van 
de totstandkoming en receptie van dit preadvies. Dit doen we aan de hand van de in-
terviews met de auteurs. De auteurs zijn onafhankelijk van elkaar geïnterviewd en 
daarom heb ik het interviewmateriaal niet vermengd. Uit de onderlinge vergelijking 
van de interviews blijkt hoezeer de persoonlijke beleving kan verschillen. Coen Teu-
lings begon uit zichzelf de totstandkoming van het preadvies te reconstrueren en ging 
daarbij in op zijn eigen normatieve overwegingen destijds. Ook Hartog vertelt over 
zijn persoonlijke overwegingen met betrekking tot het produceren van kennis, maar 
die hebben meer betrekking op zijn werk over de externe effecten van immigratie en 
de impact van bevolkingsgroei (zie §9.4). Voor Joop Hartog lijkt het preadvies toch 
meer gewoon ‘één van de vele publicaties’ te zijn geweest. Hij benaderde een en ander 
meer vanuit zijn algemene ervaringen met betrekking tot databeschikbaarheid, de heer-
sende normatieve opvattingen van die tijd vooral ook uit de politieke cultuur in Neder-
land. We bespreken nu de inhoudelijke doorwerking van het hierboven besproken 
(pre)advies en de normatieve aspecten er van.  

Teulings noemt Arie van der Zwan als voortrekker als het gaat om het denken 
over immigratie en verzorgingsstaat: “Arie was een van de eerste die zei: ‘je moet het 
minimumloon gaan verlagen, gewoon zorgen dat mensen makkelijker de arbeidsmarkt 
op kunnen. En de uitkering gaan verlagen om te zorgen dat mensen niet meteen een 
uitkering ingaan, maar meteen aan de slag gaan’”.513 Teulings vindt dat “nog steeds 
een verstandige lijn”, maar vertelt dat hij begin jaren negentig juist op dit punt een om-
slag in zijn denken doormaakte:  
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“Arie van der Zwan begon dus toen al van ‘die mensen moeten gaan werken en 
die uitkeringen moeten omlaag’. … Daar was ik eigenlijk wel mee eens, [maar] ik 
zag allemaal beren op de weg en ik heb er nog wel een beetje tegen zitten schrij-
ven. … Maar uiteindelijk was ik van mening dat Arie iets deed wat nuttig was”.514 

Teulings verbindt deze veranderingen ook met een omslag in het politieke klimaat die 
in de jaren negentig plaatsvond: “Bolkestein heeft ons denken verzet en daar verdient 
hij alles credits voor die hij kan krijgen. Dat heeft hij goed gedaan, want dat was no-
dig. … Niet Fortuyn, maar Bolkestein, die heeft het bastion gesloopt”.515 Teulings 
brengt de heersende normatieve opvattingen van de jaren tachtig direct in verband met 
het niet produceren cq. openbaar maken van kennis die op enigerlei wijze een negatief 
licht wierp op immigranten: 

“In de jaren tachtig waren we zo ‘antidiscriminatie’ dat gewoon alle gegevens die 
er op wezen dat driekwart van [een bepaald] probleem migratie was, die werden 
echt onder tafel geschoven, doelbewust. … Als er een diagnose kwam dat dat het 
probleem was, dan was men zo bang voor de Centrumpartij – dat was toen nog de 
voornaamste angst; de Centrumpartij. Ik heb hele respectabele ambtenaren [mee-
gemaakt] die dan zeiden: ‘als dat er uitkomt, dan moeten we dat maar even niet in 
de Rapportage Arbeidsmarkt opschrijven’, wat toen het centrale beleidsdocument 
was. … De verantwoordelijke ambtenaar vertelde me dat gewoon. En dat was 
toen ook maatschappelijk aanvaard, want je begreep meteen van: ‘natuurlijk, dat 
schrijf je niet op’”.516  

Ook op andere momenten in het interview komt een dergelijke persoonlijke ontwikke-
ling in het denken ter sprake, bijvoorbeeld als het gaat om de kinderbijslag, eveneens 
een gevoelig punt in de jaren tachtig en negentig: 

“Er zijn nog een paar van die krankzinnigheden. Bijvoorbeeld het woonlandbe-
ginsel bij kinderbijslag is nog steeds niet toegepast. Dat vind ik onbegrijpelijk. 
Dat je … kinderen … hebt in landen waar vaak heel slecht verifieerbaar is of ze er 
echt zijn. Dat wij die dan Nederlandse kinderbijslag geven … en ook tegen Neder-
landse koopkracht. Daar kan ik gewoon niet bij. Ik bedoel, ik ben vrij denkend 
over deze dingen. Vroeger voelde ik dat anders. Maar nu denk ik: ‘daar is echt 
niemand mee gediend’, ‘dat leidt tot fraude waar we niet gelukkig van wor-
den’”.517 

Desondanks is er sinds de jaren tachtig veel veranderd in het denken over immigratie. 
Met betrekking tot het uitkeringsniveau is er langs incrementalistische weg behoorlijk 
wat gebeurd, meent Teulings: “als je kijkt naar wat er gebeurd is met de bijstandsuit-
keringen in vergelijking tot het modale loon dan is de bijstand denk ik … vrij fors ach-
tergebleven. … Dat is een eerste manier om dat probleem op te lossen”.518 Van werk-
gelegenheidsprojecten verwacht hij niets “Die projecten zijn allemaal zinloos. Wat er 
moet gebeuren is dat de incentives om de arbeidsmarkt op te gaan versterkt moeten 
worden”.519 

Ook wat betreft de toegang tot de verzorgingsstaat is het voor een belangrijk deel 
“een kwestie van incentives goed beheren”. “Een van de dingen die nog wel strikter 
zou moeten gebeuren – daar zijn we al heel ver in hoor – is je sociale zekerheidsrech-
ten niet automatisch maken bij immigratie, maar ze afhankelijk te maken van Neder-
lands staatsburgerschap”.520 Teulings denkt daarbij aan de introductie van “een soort 
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B-burger status … een half-status. … Daarmee voorkom je dus heel veel van die so-
ciale zekerheidsproblemen”.521 Ik doe Teulings de term denizen van de hand, die hij 
direct in zijn spraakgebruik incorporeert: 

“Het dilemma van de interne en externe solidariteit is groot. Je kunt nooit voor de 
hele wereld de herverdeling op je nek nemen. Dat gaat niet. … Mensen zijn risi-
coavers en het leven brengt heel veel risico’s met zich mee. … Een systeem dat 
als het ware risico’s verzekert voor mensen – wat wij dus heel goed doen – dat is 
een meerwaarde, … dat willen mensen graag. Ga het vragen, iedereen wil een 
mooie verzorgingsstaat. Zelfs in de VVD heb je nog grote groepen die dat mooi 
vinden. Dus voor een verzorgingsstaat is prima ruimte, mits je met zo’n denizen 
burgerschap er maar voor zorgt dat niet de hele wereld bij je aan komt klop-
pen”.522 

Als ik Teulings vraag ‘wat is dan het grootste punt als je naar immigratie kijkt’ ant-
woordt hij dan ook zonder aarzelen: “Nou kijk, als er allemaal mensen komen die wel 
een bijstandsuitkering krijgen en verder niets bijdragen, dat is wel een probleem, dat 
hou je niet lang vol. Daar zit het grote probleem”.523 

Onder verwijzing naar Borjas noemt hij zelfselectie als een belangrijke achterlig-
gende oorzaak. Hij vergelijkt de Nederlandse situatie met die in de VS. “Onze loon-
structuur is al veel egalitairder dan in de VS … dat maakt heel veel uit”.524 In tegen-
stelling tot de VS lukt het Nederland maar matig om hoogopgeleiden aan te trekken of 
zelfs maar vast te houden: 

“Dat wij de slechte immigranten krijgen dat is natuurlijk gewoon objectief waar. 
Laten we wel wezen. Ik was hiervoor directeur van het Tinbergen Instituut, een 
onderzoeksschool waarbij we probeerden te concurreren op internationale markt 
voor PhD’s. Dus dan probeer je de slimste jongentjes en meisjes te krijgen die bij 
jouw een PhD gaan doen. Nou, dan kom je natuurlijk niet ver. Die gaan allemaal 
naar Amerika. Eigenlijk is het andersom. Wij concurreerden met de Amerikaanse 
universiteiten voor de beste Nederlanders. … Om [te] overleven als instituut … 
deed je twee dingen: je probeerde uit het buitenland nog een beetje de goeie te 
krijgen en uit Nederland de beste niet al te veel naar Amerika te laten gaan. Nou, 
daar waren we gematigd succesvol in”.525 

Andersom trekt Nederland met zijn egalitaire loonstructuur juist wel laagopgeleide 
immigranten aan en dat is vanuit economisch oogpunt onvoordelig. Ik vraag Teulings 
hoe dan om te gaan met de internationale verdragen op grond waarvan het merendeel 
van die laagopgeleide immigranten komt. Binnen de wereld van het minderhedenon-
derzoek gelden verdragsverplichtingen als belangrijkste reden voor de beperkte stuur-
baarheid van immigratie. Teulings meent echter dat die verplichtingen geen wezenlijke 
beperking hoeven te vormen voor een meer selectief toelatingsbeleid: 

“Juist veel laagopgeleiden komen bij gezinshereniging. Ik weet niet waar dat juri-
disch in vast gebeiteld zit, maar daar moeten we zoveel mogelijk paal en perk aan 
stellen. Dat is gewoon onze conclusie eigenlijk in dat stukje. … De meeste landen 
vinden om dat soort verdragen altijd redelijk creatieve oplossingen en ik denk dat 
wij dat ook moeten doen. … Het grootste probleem zit bij gezinsherenigers … en 
daar moet je dus restrictiever mee omgaan”.526 



 
286

Merk op dat Teulings hier afstand neemt van één van de belangrijkste tweede orde 
uitgangspunten van het migratiebeleid, te weten, dat verdragsverplichtingen een harde 
randvoorwaarde vormen en migratie derhalve beperkt stuurbaar is. Ook Hartog meent 
dat Nederland de internationale verdragen moeten heroverwegen. Hij noemt het bij-
voorbeeld ‘onzin’ en ‘absurd’ dat Nederland met het Vluchtelingenverdrag de ver-
plichting op zich genomen heeft in principe iedere vervolgde wereldburger op te ne-
men527 (vergelijk Hartog 2002c).  

Zoals gezegd vond met name het idee om immigranten tijdelijk uit te sluiten van 
toegang tot de sociale zekerheid weinig ingang bij het beleid. Hartog meent dat dit 
destijds “heel omstreden” was, maar dat “er nu meer ruimte komt voor het idee”.528 Hij 
trekt een parallel met de Werkloosheidswet: “vroeger kwam je van school en dan had 
je gelijk volle rechten, nu heb je de wekeneis en de jareneis, je bouwt je rechten op”.529 
Hartog geeft twee verklaringen waarom die tijdelijke uitsluiting destijds zo omstreden 
was. De eerste verklaring heeft specifiek betrekking op de normatieve opvattingen 
over migratie van de jaren tachtig en negentig.530 Er waren in de Nederlandse samen-
leving twee groepen met tegengestelde belangen, aldus Hartog. Er was een verlichte 
voorhoede die vaak kosmopolitisch was ingesteld en een positieve grondhouding had 
tegenover immigratie en diversiteit. Deze groep werd ook vaker geconfronteerd met de 
positieve aspecten van immigratie en diversiteit, áls ze er überhaupt al mee geconfron-
teerd werd. Voor een deel waren dat ook mensen die vanuit christelijke of socialisti-
sche motieven vonden “dat je je warme menselijkheid over de wereld moet uitsprei-
den”.531 Daarnaast had je een groep mensen – bijvoorbeeld in de arbeiderswijken – 
“die hun omgeving hadden zien verkleuren en die daar in veel opzichten veel meer 
moeite mee hadden dan de bovenlaag [die] wat kosmopolitischer was”.532 Mensen ook 
die “naar hun gevoel verdreven waren uit het arbeidsproces”.533 Maar de politiek en 
het establishment “heeft grote fouten gemaakt” en wilde de belangentegenstellingen 
tussen de immigranten en deze tweede groep autochtonen helemaal niet zien, vanuit 
politieke correctheid en een soms grenzeloos solidariteitsgevoel.534 Het feit dat die dis-
cussie niet gevoerd mocht worden stond ook centraal in de boodschap van Pim For-
tuyn in 2002, aldus Hartog.535 

De tweede verklaring die Hartog geeft heeft betrekking op de Nederlandse poli-
tieke cultuur. Die cultuur is erg gesloten als het gaat om onderzoek. Cruciale adviezen 
zijn soms geheim. Het is “natuurlijk naïef om te denken dat mensen met zoveel moge-
lijk informatie willen beslissen” aldus Hartog, maar “je moet het wel najagen”.536 In 
Nederland bestaat te weinig de neiging om de ontwikkeling en uitvoering van beleid te 
begeleiden met onderzoek. Voor een deel komt dat omdat er in Nederland – en in het 
algemeen in Europa – een positieve grondhouding is tegenover de publieke sector. Hij 
contrasteert dit met de situatie in de VS, waar men “als de dood is om belasting te be-
talen”.537 Daar is veel meer wantrouwen jegens de (federale) overheid en dat leidt tot 
veel onderzoek naar de efficiëntie van (voorgenomen) overheidsbeleid. Voor een an-
der deel komt het door interne partijdiscipline en de geringe macht en mogelijkheden 
van het parlement. Hij geeft een aantal concrete voorbeelden van politieke issues – het 
misbruik van de WAO, het effect van Melkertbanen en de rentabiliteit van de Betuwe-
lijn – waar (goed) onderzoek lange tijd uitbleef omdat de politieke wil daartoe ontbrak. 
Dat geldt ook voor de kosten en baten van immigratie: 
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“Het CDA en de PvdA zeggen ‘wij zijn voor internationale solidariteit’. Dat vind 
ik prachtig, maar ik kan wel uitrekenen wat het kost en dan zeggen, ‘ja, dat kost 
het en dat heb ik er voor over’. Dan ga je een eerlijk debat aan. Maar de boel on-
der tafel vegen. … [Neem] bijvoorbeeld de opvang van asielzoekers. In eerste in-
stantie zal dat veel geld kosten. Zeg dat dan! Maar die cultuur is niet open. Men 
denkt: ‘wij willen dat, dus we willen niet dat er uitgerekend wordt hoe duur dat 
is’”.538 

Hartog trekt een parallel met het taboe op het misbruik van sociale voorzieningen:  

“Vroeger kon je ook niet praten over misbruik van de sociale zekerheid. … Pre-
cies hetzelfde verhaal. En dat betekent ook dat het niet gestimuleerd werd om dat 
te onderzoeken natuurlijk … en dan kreeg je ook de data niet. En je kon zelf in je 
eentje wel wat doen, maar als je geen data hebt was het ook moeilijk”.539  

Indirect is die gesloten politieke cultuur dan ook een oorzaak van de beperkte databe-
schikbaarheid: 

“Data is natuurlijk altijd een groot probleem geweest. Dat is nog steeds zo. Kijk, 
op een gegeven moment had je wat incidentele datasets, … maar het probleem is 
altijd nog gek genoeg de restricties die op die data zitten. Je krijgt ze zomaar niet. 
Ik vind eigenlijk … dat de overheid als die opdrachtgever is voor onderzoek en er 
worden data verzameld, … dat als het rapport uit is … die data openbaar toegan-
kelijk moet zijn. … Dat is een maatschappelijk belang volgens mij. Het is zo 
makkelijk aantoonbaar dat je met goede data vanzelf extra onderzoek krijgt. Dat 
kost de overheid niets”.540 

Data verzameld in het kader van beleidsonderzoek wordt echter vaak niet (direct) 
prijsgegeven, of “je moet er een bak geld voor betalen”.541 Hartog vergelijkt de Neder-
landse situatie met die in VS waar heel veel goede data (bijna) gratis toegankelijk is. 
Ook in Duitsland en Denemarken is de databeschikbaarheid beter en sommige onder-
zoekers die over de juiste kanalen beschikken wijken naar die landen uit.542 

Uit het Preadvies en beide interviews komt een denkwijze naar voren die in een 
aantal opzichten op gespannen voet staat met de tweede orde normatieve uitgangspun-
ten en empirische aannamen van het minderhedenonderzoek. In de eerste plaats be-
schouwen Hartog en Teulings immigratie en integratie als processen die worden 
voortgedreven door de beslissingen van rational actors die onder bepaalde randvoor-
waarden hun nut trachten te maximaliseren. De nadruk komt zo te liggen op gedrags-
aspecten, incentives en profijtmaximalisering. Aan de andere kant past de benadering 
van Teulings en Hartog juist wel heel goed in de nieuwe benadering van de verzor-
gingsstaat die de WRR voorstond vanaf het rapport Belang en beleid: Naar een ver-
antwoorde uitvoering van de werknemersverzekeringen (WRR 1994). Tot aan dat rap-
port had de WRR vooral het gedrag van bedrijven en uitvoerende organisaties gepro-
blematiseerd; aandacht voor moral hazard en informatieasymmetrie met betrekking tot 
burgers kwam er pas vanaf de tweede helft van de jaren negentig (zie Box 4.2). 

In de tweede plaats denken Teulings en Hartog over immigratie en integratie in 
termen van nut en noodzaak. Daarbij is het nut van immigratie voor de nationale eco-
nomie een harde randvoorwaarde. Door te kiezen voor een aantal additionele rand-
voorwaarden bakenen ze elk op eigen wijze de ruimte af waarbinnen een immigratie-
beleid vormgegeven kan worden. Bij Teulings is dat vooral het zodanig beheren van 
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incentives dat mensen niet kort na aankomst aanspraak maken op de sociale zekerheid. 
Verder moet het toelatingsbeleid selectief zijn; laagopgeleide immigranten moeten 
worden ontmoedigd en Nederland moet vooral hoogopgeleide, creatieve mensen trek-
ken want “die hebben we hard nodig”, aldus Teulings. Daartoe moet Nederland “uit-
stralen dat [het] een land [is] dat kansen biedt; … een beetje Angelsaksische openheid” 
zou Nederland goed doen. De bijkomende bevolkingsgroei noemt Teulings “irrele-
vant”.543 Bij Hartog is de belangrijkste additionele voorwaarde daarentegen juist dat 
immigratie niet moet leiden tot bevolkingsgroei, omdat dat in zijn ogen louter negatie-
ve effecten heeft (zie §9.4). In het aantrekken van buitenlands talent ziet hij niet veel; 
investeren in de opleiding van Nederlands talent is efficiënter. Maar Nederland moet 
ook niet met de rug naar de wereld gaan staan: “Je krijgt natuurlijk wel een nieuwe, 
opener wereld en je moet mee doen in de heterogeniteit, dat wil zeggen, je moet immi-
granten toelaten”, maar daarbij mikken op een migratiesaldo dat rond nul schom-
melt.544 Ondanks verschillen in voorgestaan beleid menen Hartog en Teulings beiden 
dat immigratie stuurbaar en selectief moet zijn en dat internationale verdragen (of de 
uitvoering ervan) indien nodig moeten worden aangepast. Dit staat uiteraard haaks op 
het denkbeeld dat migratie vanwege die verdragen beperkt stuurbaar is, een belangrij-
ke beleidsassumptie uit de jaren negentig (al probeerden beleidsmakers bijvoorbeeld 
wel om binnen en soms buiten de grenzen van het Vluchtelingenverdrag het aantal 
asielzoekers terug te dringen, zie §5.6.2). 

8.3 Migratie, arbeidsmarkt en sociale zekerheid
Muus schreef Migratie, Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid in opdracht van de SER. 
De SER had voor dit onderzoek een vrij brede opdracht545 geformuleerd, waarvan twee 
onderdelen relevant zijn, namelijk het geven van een overzicht van (i) “de positie van 
… immigranten op de Nederlandse arbeidsmarkt alsmede de mogelijke gevolgen voor 
de arbeidsmarkt van te verwachten migratiestromen” en (ii) “het beroep van immi-
granten op de sociale-zekerheidsregelingen en hun bijdrage aan de financiering daar-
van” (Muus 1992: 9-10). We zullen in onze bespreking voornamelijk ingaan op de 
manier waarop Muus vraag (ii) beantwoordt, of liever gezegd, niet beantwoordt. De 
beantwoording van vraag (i) zal hier en daar zijdelings ter sprake komen.  

Ik interview Muus op mijn werkkamer bij de ASSR in Amsterdam. Het is een 
lang en geanimeerd gesprek, waarbij we allebei de tijd vergeten. Het gesprek gaat 
voornamelijk over het rapport Migratie, Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid (1992), al 
komt ook zijn andere werk zijdelings ter sprake. Het gesprek draaide in hoofdzaak om 
drie kwesties: Muus’ positie als contractonderzoeker, de ontwikkeling in zijn denken 
over de relatie immigratie-verzorgingsstaat en de hier besproken publicatie over dat 
onderwerp. Muus sprak opmerkelijk open over zijn kwetsbare positie als contracton-
derzoeker en zijn normatieve opvattingen met betrekking tot migratieonderzoek. Het 
enige voorbehoud dat hij maakte ten aanzien van het interviewmateriaal betrof het ge-
bruik van passages over andere migratieonderzoekers – “vrienden en (oud)collega’s” – 
omdat het “een heel gevoelig onderwerp” betreft.546 We zullen nu achtereenvolgens 
drie zaken bespreken: Muus’ kwetsbare positie als contractonderzoeker, de positieve 
toonzetting van het rapport en de wijze waarop Muus de kosten-batenvraag beant-
woordt. 
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Een onderwerp dat herhaaldelijk terugkomt in het interview is Muus’ positie als 
contractonderzoeker. Muus werkte bijna zijn hele carrière als contractonderzoeker en 
had heel lang ook geen vast arbeidscontract bij een universiteit. Hij zegt daarover: “ik 
moest altijd over mijn markt nadenken … ik moest gewoon mijn geld verdienen, ik 
had geen vaste baan”.547 Hij verzekerde zich ervan altijd werk te hebben door zich te 
specialiseren op twee onderwerpen – arbeidsmarkt en immigratie – waarvan er afhan-
kelijk van de conjunctuur, altijd wel één hot was. Daarnaast was hij een van de eerste 
onderzoekers die zich met asielzoekers en vluchtelingen ging bezig houden: “Het 
duurde lang voor [andere minderhedenonderzoekers] overstapten naar asielzoekers. Ik 
had vrij spel”.548 

De onderzoeksmarkt werd “gedomineerd” door de ACOM die gedurende haar 
bestaan “de verdeelsleutel was voor alle ministeries die samenwerkten om die gelden 
te verdelen”.549 Daarom was het handig om “bij de geografen [te] werken want daar 
kwam het geld via Hans van Amersfoort terecht. Muus was “toevallig geograaf [en] 
kon meepikken uit de ruif. … Dat speelt altijd een rol, netwerken en onderzoeksgelden 
het is gewoon ‘wie kent wie’. En je beschermt je eigen instituut. Zo basaal als ik weet 
niet hoe”.550 Hoewel hij altijd voldoende opdrachten wist binnen te slepen beschouwde 
Muus zichzelf als enigszins marginaal binnen het wereldje van minderhedenonderzoe-
kers:  

“Ik ben natuurlijk altijd een beetje een lonely wolf geweest in het hele gebeuren 
die wel wat maatjes had, maar zo af en toe een beetje werd afgekat door de heer-
sende onderzoekers, [in de zin van] onderzoeksgelden, al dan niet aan instituten 
mee kunnen doen, dat soort dingen. … [Daar] werd ik voorzichtig van, maar zo-
lang ik maar onderzoeksgeld had [maakt zin niet af]. En ik probeerde mijn eigen 
specialisaties te beschermen – dat was mijn geld hè – en dat ging altijd heel 
goed”.551 

De positie als contractonderzoeker maakte Muus “gebonden” en “absoluut niet vrij”. 
De bottomline is dat je ‘goed onderzoek’ moet doen, “want als je goed onderzoek doet 
dan krijg je meer onderzoek”.552  

Een belangrijk probleem is echter dat contractonderzoeker en opdrachtgever 
soms sterk van mening kunnen verschillen over de definitie van ‘goed onderzoek’. Bij 
verschillende gelegenheden komt Muus in aanvaring met zijn opdrachtgevers. Zo 
bleek bij een onderzoek over asieltolken de conclusies die Muus trok over de dubieuze 
rol van deze tolken niet goed te vallen bij de opdrachtgevende ministeries. Van ver-
schillende kanten werd hij flink onder druk gezet: “Toen werd ik gebeld door mensen 
die ik al jaren kende die onderzoek uitdeelden. En ik werd gebeld door een hoogleraar 
van een andere club. Die zei: ‘je moet bakzeil halen, heb ik ook een keer moeten doen’ 
en ik zei ‘ik doe het niet!’”.553 Ook dreigden de opdrachtgevers om zijn onderzoek niet 
te publiceren. Omdat het onderzoek al door de begeleidingscommissie was, kreeg hij 
het uiteindelijk zonder substantiële wijzigingen gepubliceerd.554 

Vaak ook komt de druk uit de gemeenschap van “collega-onderzoekers”. Dat 
speelde bijvoorbeeld bij het remigratieonderzoek waar Muus zich in de jaren tachtig 
mee bezighield. Van een zeer prominente minderhedenonderzoeker van het eerste 
uur555 had Muus soms “het gevoel dat [hij] er meer zat als een wachthond dan als een 
onderzoeker … om te zorgen dat Nederland niet met een remigratiebeleid zou ko-
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men”.556 Hierbij speelde de (potentiële) benutting van het onderzoek een grote rol. 
Muus werd verweten dat de uitkomsten van zijn onderzoek het politieke debat over het 
remigratiebeleid zouden kunnen beïnvloeden in een door veel minderhedenonderzoe-
kers ongewenste richting: 

“[Remigratie] was een heel gevoelig onderwerp. Daar moest je ontzettend mee 
oppassen, want stel je voor dat blijkt dat het juist goed is om remigratie te bevor-
deren. Nou, dan gaat de regering dat voorstellen. Want ik ben opdrachtonderzoe-
ker. Die redenering klopt natuurlijk. Als ik dat vind en ik doe het in opdracht, dan 
zullen mensen dat gaan doen. Dus remigratiebevordering was fout, dat was poli-
tiek al fout en ik ben onderzoeker daarvan [maakt zin niet af]. Ik was niet fout, 
maar ik moest wel heel erg genuanceerd doen. Ik moest alle verschillende aspec-
ten laten zien. … Ik heb mij daarin kunnen handhaven door gewoon alle kanten er 
van te belichten en nooit voor mijn gevoel concessies gedaan. Ik was geen lid van 
een club. Ik was ook geen lid van een politieke partij, iedereen dacht PvdA, maar 
dat was niet zo”.557 

Op mijn vraag hoe en door wie die druk dan precies werd uitgeoefend antwoordt 
Muus: 

“De druk was meer vanuit de mensen die je kende, privé of vanuit de wetenschap. 
Iedereen zei van ‘dat kan je wel’. [Ik had zoiets van] ‘wat bedoel je daar nou 
mee?’ Heel interessant, ‘dat kun je wel’. Dat ben ik blijven vertalen met: dat er 
iets uitkomt dat conform is … normatief conform is [maakt zin niet af]. En als dat 
niet zo is, nou dan wordt het een beetje spannend. En eerlijk gezegd – omdat ik 
mij altijd wilde houden aan de statistisch waarneembare werkelijkheid en aan de 
werkelijkheid zoals die bij andere surveys die in het buitenland gedaan waren – 
heb ik me denk ik kunnen behoeden voor al te grote uitglijders”.558 

Een ander zeer omstreden issue waar Muus in de jaren tachtig tegen aanliep was 
misbruik van kinderbijslag met betrekking tot in het buitenland woonachtige kinderen. 
Dat was eigenlijk vanaf de late jaren zeventig onbespreekbaar (vergelijk §6.6). De 
angst voor blaming the victim en stigmatisering speelde hierin een belangrijke rol: 

“Ik herinner me deze discussie met de directeur van [een landelijk bureau voor ra-
cismebestrijding].559 Ik zei, als de statistieken van de uitkeringsinstantie zeggen 
dat er zoveel kinderbijstand-kinderen zijn en … dan ging ik dat terugrekenen naar 
[het aantal] echte kinderen … [dat we] weten van allerlei survey-onderzoek in 
Marokko … waar ze dus niet in hun achterhoofd met hun uitkering bezig waren 
en waar ze dus gewoon eerlijk vertelden hoeveel kinderen ze hadden en waar de 
vrouw zat en dergelijke. En toen kwam ik er achter dat het heel erg verschilde en 
niet ten gunste van de Marokkanen. En de Turken, maar vooral de Marokkanen. 
Vreselijk. Er werd heel veel geld verdiend aan kinderen die niet bestonden. Of 
kinderen van anderen. Of kinderen waarvan gezegd werd dat ze in Marokko wa-
ren, maar die gewoon ergens anders waren. Of gekocht: je koopt gewoon een ge-
boortebewijs en het kind is er niet. Of je zegt tegen een familielid: ‘die twee kin-
deren schrijven we over bij mij’. Van alles kan gebeuren. … Dan zei ik tegen die 
directeur, ik zei: … Dit is erg! Hier moeten we als de donder mee in de openbaar-
heid komen. Dit is heel ernstig. Als we het nu niet doen dan wordt het alleen maar 
erger, want dan wordt het een soort cultuur van: ‘we kunnen uitkeringen misbrui-
ken en dat wordt toch niet gecontroleerd’, et cetera. [Hij zei:] ‘Muus dat moet je 
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niet doen. Als jij dat nu doet dan wordt het stigma van de buitenlander [verer-
gerd]. Forget it’. Die houding is heel sterk geweest. … Ik heb toen niet gepubli-
ceerd. … Achteraf ben ik gewoon kwaad erover op mezelf. … Dat ik zo iets had 
van ‘potverdomme!’ Ik weet niet meer waarom ik het toen niet gedaan heb. … 
Gastarbeiders waren heilig. … Dat waren de troetelkinderen van de marxisten … 
Er was geen mooier voorbeeld [van Verelendunging] dan dat. Het interessante 
was: na de oliecrisis … gingen ze niet terug. De voorspellingen zouden zijn van: 
nou ja, nu moeten ze terug die arme sloebers. Maar de verzorgingsstaat hield ze 
hier en ze mochten zelfs hun familie hierheen halen. Dus die redenering ging de 
mist in. Dus hoorde je ook geen marxist meer praten over die ellende. Het werd 
heel stil en diezelfde marxisten gingen toen de multiculti kant uit. Hoe dat precies 
zit. … Ik denk als je het hebt over de fervente verdedigers van de multiculturele 
samenleving waar ik voor een deel ook bij hoorde. Ik was een linkse jongen, maar 
theoretisch heb ik het nooit helemaal begrepen hoe dat zat met dat marxisme. Het 
was vreselijk ingewikkeld met al die splitsingen en toestanden. Wat er uiteindelijk 
gebeurde was heel simpel heel kwalijk want je loopt voor een deel mee met men-
sen die zeggen: ‘we weten het toch beter’”.560 

  We zijn nu toegekomen aan een bespreking van de toonzetting van het rapport. 
Opvallend is dat Muus aan het begin van Migratie, Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid 
direct een positieve toon zet ten aanzien van de kosten-batenvraag (vraag (ii)). Muus 
stelt (onder verwijzing naar onderzoek van Simon (VS) en Löffelholz (Duitsland) 
waarin geconcludeerd wordt dat migratie voor die landen een batig saldo oplevert):  

“Recente in de Verenigde Staten en Duitsland verrichte studies zijn over het al-
gemeen positief over de effecten van (verdere) migratie. … Het ligt niet in de rede 
in deze studie bovenstaande soms zeer omvattende studies voor Nederland te her-
halen, noch is het mogelijk in het kort de inhoud van deze studies weer te geven. 
… Hier wil ik volstaan te vermelden dat de huidige soms hoge immigratie zoals in 
de voorbeelden van de Verenigde Staten en de Bondsrepubliek gepaard kan gaan 
met positieve gevolgen, voor de economie in het algemeen, dan wel de arbeids-
markt of de sociale zekerheid in het bijzonder. Hiermee is niet gezegd dat onge-
controleerde immigratie ook zonder meer positieve gevolgen zal hebben. De hui-
dige immigratie naar landen als de VS, de Bondsrepubliek en Nederland vindt 
echter merendeels gecontroleerd plaats” (Muus 1992: 10-11). 

Merk op dat hier wordt gesuggereerd dat de migratie voor Nederland positieve gevol-
gen heeft op het gebied van economie, arbeidsmarkt of sociale zekerheid. Immers, on-
gecontroleerde migratie heeft niet zonder meer positieve gevolgen, maar de migratie 
naar de VS en de Bondsrepubliek Duitsland – de twee positieve empirische voorbeel-
den – en Nederland vindt grotendeels gecontroleerd plaats.  

Dezelfde positieve toonzetting vinden we bij de beantwoording van de vraag 
over de arbeidsmarkteffecten (vraag (i)). Het gaat dan met name om de soms opmer-
kelijke presentatie van gegevens. Over de ontwikkeling van de beroepsbevolking 
schrijft Muus bijvoorbeeld: 

“De buitenlandse afhankelijke beroepsbevolking heeft in het begin van de jaren 
tachtig harde klappen te verduren gekregen. Na 1985 treedt er met name voor de 
buitenlandse werknemers uit EG-lidstaten een aanzienlijke verbetering op (+22 
procent aantal werkzamen 1985-1990), en een geringere groei bij Turken en Ma-
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rokkanen (+13 procent aantal werkzamen)” [onderstreping toegevoegd] (Muus 
1992: 21)  

Muus verwijst hier naar een staatje met absolute cijfers en inderdaad stijgt het aantal 
Turkse en Marokkaanse werknemers in absolute aantallen van 60 duizend naar 67 dui-
zend personen (Muus 1992: 20). Tegelijkertijd stijgt echter de potentiële Marokkaanse 
en Turkse beroepsbevolking (15-65 jaar) van 163 duizend naar 228 duizend personen, 
ofwel met 40%.561 Het aandeel werkenden als percentage van de potentiële beroepsbe-
volking is dus in de periode 1985-1990 gedaald en wel van 37% naar 29%. Kortom, 
deze presentatie van de cijfers is misleidend. Er wordt gesuggereerd dat het de goede 
kant op gaat (aanzienlijke verbetering voor EU werknemers en een geringere groei 
voor Turken en Marokkanen) maar in feite is er sprake van een relatieve verslechte-
ring. Muus herhaalt een dergelijke (positieve) selectieve presentatie van cijfers op ver-
schillende plaatsen.562 De arbeidsmarktpositie van bepaalde groepen allochtonen was 
echter begin jaren negentig onveranderd slecht. In 1990-1991 bedroeg de werkloos-
heid onder Turken en Marokkanen 31% respectievelijk 36%, tegen 7% voor autochto-
nen (Veenman 1994: 79). In relatieve zin verslechterde de situatie in de periode 1983-
1991 zelfs: 

“Op ten minste één punt is het algemene beeld in de loop van de tijd niet veran-
derd: in beide vergelijkingsjaren [1983 en 1991] kennen de allochtonen een (veel) 
hogere werkloosheid dan de autochtonen. In 1983 was de werkloosheid onder al-
lochtonen 1,8 tot 3 keer zo hoog, in 1990-1991 was ze 2,4 tot 5 keer hoger. Er is 
derhalve sprake van een relatieve verslechtering van de positie van allochtonen” 
(Veenman 1994: 79). 

Kortom, niets rechtvaardigt de positieve toon van Muus. Bij het lezen van Migra-
tie, Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid bekroop mij dan ook het gevoel dat Muus op 
een geforceerde manier een positief verhaal heeft willen vertellen over de arbeids-
marktontwikkelingen en verder ten aanzien van de kosten en baten van immigratie 
tenminste een positieve schijn heeft willen ophouden. Ik besloot daarom om hem dit 
tijdens het interview op de man af te vragen. Nadat ik Muus een aantal van boven-
staande citaten en berekeningen had laten lezen, vroeg ik hem “Ik had soms het idee 
dat je in je werk graag op positieve uitslagen uit wilde komen”.563 Muus antwoordde 
daarop: 

“Ja, dat had gekund. Nou niet er graag uit wilde komen, maar ja. Laat ik het zo 
zeggen: ik wilde graag bevestigd zien wat de heersende, eh, ja je zou haast kunnen 
zeggen, de heersende politieke, er was een soort consensuspolitiek over migratie 
en minderheden en eh ik wilde het niet verpesten, maar ik geloof dat het mooi zou 
zijn als het klopte en als het [maakt zin niet af]. Maar ik merkte ook dat het heel 
moeilijk was om een aantal aspecten vast te stellen. Ik denk niet dat ik achter mijn 
computer zat te juichen van ‘o nu klopt het weer’. Dat is mijn interpretatie achter-
af, maar het kan zijn dat ik zo veranderd ben dat ik ga twijfelen. … Dat het zo 
sterk is, daar ben ik nu niet van bewust, daar moet ik gewoon over nadenken. Het 
verbaast me aan de andere kant achteraf toch weer minder. Als je het toen gezegd 
zou hebben zou ik heel kwaad geworden zijn, ‘hoe durf je dat te zeggen’, en nu 
begin er wat naar te kijken van ‘goed, was het zo erg?’ … Het is geen bewust pro-
ces. Ik schrijf dus niet van, okay, dit is de vraag, hoe kan ik het nou zo doen dat de 



 
293

uitkomst zoveel mogelijk in overeenstemming is met mijn politiek ideaal, de poli-
tieke trend van het moment, de consensus die er heerst op dat moment. Dat denk 
ik niet. Dat weet ik zeker. Ik ben niet bezig te manipuleren, maar ik denk dat ik er 
onbewust behoorlijk bewust van ben en dan kun je zeggen wat is dat voor rare re-
denering. Heel eerlijk gezegd herinner ik me niet dat ik probeerde dingen te be-
wijzen omdat ik me herinner dat ik soms behoorlijk giftig was als ik dingen zag 
die anders gingen; dan wilde ik ook dat het zo geschreven werd, weet je van ‘het 
gaat anders, het zit echt anders in elkaar’”.564 

In het voorgaande is aannemelijk gemaakt dat Muus – onder meer door de manier 
waarop hij de cijfers presenteert – een veel te positief beeld schetst van de arbeids-
marktperformance van immigranten en hun bijdrage aan de economie en de sociale 
zekerheid. Uit bovenstaand citaat blijkt dat Muus zich in het proces van kennisproduc-
tie inderdaad (on)bewust heeft laten sturen door de heersende (politieke) opvattingen, 
al moet gezegd worden dat de passage niet eenduidig is (ik heb er bewust zo min mo-
gelijk in geknipt) en Muus aan het eind juist benadrukt dat hij vaak tegen heersende 
normatieve opvattingen inging.  

Tot slot behandelen we het hoofdstuk waarin Muus vraag (ii) bespreekt (over de 
netto bijdrage van immigranten aan de sociale zekerheid). Dit hoofdstuk begint met de 
volgende bespiegeling: 

“Deze … vraagstelling verdient enige aandacht alvorens tot beantwoording over 
te gaan. De vraagstelling is feitelijk een kosten-baten-vraag die in algemene ter-
men (gesteld voor de gehele bevolking) legitiem kan zijn omdat daarmee nage-
gaan kan worden of en hoe (onderdelen van) het sociale-zekerheidstelsel van Ne-
derland financieel sluitend is danwel financieel sluitend te maken is. Het betreft 
immers volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en sociale voorzieningen 
gebaseerd op het solidariteitsprincipe geldend voor de gehele bevolking danwel de 
gehele categorie (ex-) werknemers. Als deze kosten-baten-vraag echter voor een 
deel van Nederlands ingezetenen gesteld wordt, zoals hier ten aanzien van immi-
granten, dan rijst de vraag met welk doel deze deelanalyse wordt opgesteld. Te-
vens blijkt dat gegevens alleen dan beschikbaar zijn als voor het uitvoerend or-
gaan er een praktische (niet discriminatoire) relevantie is om naar nationaliteit of 
herkomstland te registreren. Een dergelijke vraagstelling kan gemakkelijk aanlei-
ding geven tot een polariserend wij-zij-denken, als het antwoord op deze vraag in 
positieve dan wel negatieve zin onevenwichtig uitpakt voor immigranten danwel 
de zittende niet-geïmmigreerde bevolking. Bij de praktische beantwoording van 
deze vraag kan het echter nu niet zo ver komen: bestaande gegevens over het ge-
bruik danwel de bijdrage van immigranten aan de sociale zekerheid zijn zo onvol-
ledig dat een volledig antwoord op de gestelde vraag niet te geven is” (Muus 
1992: 30). 

Een aantal elementen in deze redenering springen er uit. In de eerst plaats vraagt Muus 
zich af of een kosten-batenanalyse van sociale zekerheid en migratie wel legitiem is. In 
een voetnoot stelt hij: “Men kan zich afvragen waarom deze vraag niet eveneens ge-
steld kan worden aan diverse andere categorieën (mannen, vrouwen, jongeren, oude-
ren, Groningers, Amsterdammers, enzovoort)” (Muus 1992: 30).565 Hierin herkennen 
we het argument dat Veenman (§7.1), Carlo van Praag (§7.2) en Van Ours (§7.3) ge-
bruikten tegen kosten-batenanalyses. Muus wijst tevens op de mogelijke consequenties 
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van het beschikbaar komen van dergelijke kennis: het kan leiden tot polariserend wij-
zij denken.  

Ten tweede wijst Muus op de onmogelijkheid om op de kosten-batenvraag een 
antwoord te geven. De gegevens die nodig zijn om een antwoord te geven op de vraag 
ontbreken. Opvallend is de formulering ‘kan het echter nu niet zo ver komen’ die lijkt 
te suggereren dat Muus het datagebrek een gelukkige omstandigheid vindt. Als verkla-
ring van het gebrek aan data wijst Muus op het uitgangspunt van non-discriminatie: 
“Registratie in datasystemen kan op basis van deze kenmerken [nationaliteit, geboorte-
land of herkomstland] plaatsvinden, voorzover dit relevant en niet-discriminatoir ge-
acht wordt voor het doel waartoe gegevens worden verzameld” (Muus 1992: 31). 

Muus doet verder geen poging de kosten-batenvraag (vraag (ii)) te beantwoor-
den, met als belangrijkste argument het gebrek aan data. Ten aanzien van de baten stelt 
hij dat “De bijdrage aan de genoemde regelingen … nergens naar nationaliteit of ge-
boorteland geregistreerd [wordt]” zodat “De helft van de oorspronkelijke vraag hier-
door niet beantwoord kan worden” (Muus 1992: 31). Potentiële mogelijkheden om de 
bijdrage indirect te berekenen – bijvoorbeeld aan de hand van gegevens over de inko-
menspositie van migranten – laat hij onbenut. Wel stelt Muus: 

“De bijdrage van immigranten aan het stelsel van sociale zekerheid is statistisch 
een onbekende grootheid. Gezien de jonge leeftijdsopbouw van de buitenlandse 
migrantenbevolking ligt het voor de hand te veronderstellen dat vergeleken met de 
Nederlandse bevolking de relatieve bijdrage aan onderdelen van de sociale zeker-
heid meer dan proportioneel is. Dat laatste gaat zeker op voor de AOW en AWW” 
(Muus 1992: 36). 

Ook hier weet Muus weer een positieve toon te vinden. Merk op dat vanuit een gene-
rational accounting perspectief (zie §3.7.2) de bijdrage van een jonge immigrant aan 
bijvoorbeeld de AOW weggestreept dient te worden tegen de latere consumptie van 
deze voorziening, waardoor de voordelen van immigratie vooral beperkt zullen zijn tot 
een mogelijk positief uitpakkende verandering in de verdeling van de lasten over de 
tijd. 

Ook ten aanzien van de kosten doet Muus geen poging om tot een schatting te 
komen en beperkt hij zich tot het aanstippen van een aantal regelingen. Treffend is dat 
hij daarbij weer een positieve en relativerend toon weet te vinden. Zo lezen we in de 
conclusies: “Niet-Nederlanders zijn oververtegenwoordigd in de RWW, maar hun aan-
tal neemt de afgelopen jaren net als bij de Nederlanders terug” (Muus 1992: 36). Muus 
vergeet echter om in de conclusies de constatering uit de hoofdtekst (Muus 1992: 32) 
te herhalen dat het aandeel van niet-Nederlanders in het totale aantal RWW-
gerechtigden juist toeneemt van 12,0% in 1987 naar 13,3% in 1990. 

Interessant is dat Muus wel verwijst naar een tweetal stukken waarin een kosten-
baten raming gedaan is. Het eerste is het in eerder (§4.11 & Box 7.1) genoemde rap-
port van de Heroverwegingsgroep (Min. Fin. 1988): 

“De interdepartementale heroverwegingsgroep van het Ministerie van Financiën 
komt in haar rapport van juni 1988566 tot de conclusie dat zij er (ook met behulp 
van het CBS) niet in is geslaagd tot nauwkeurige ramingen van bijdrage en ge-
bruik van de sociale zekerheid te komen. Het CBS komt tot de conclusie dat pu-
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blikatie van de uitkomsten onverantwoord is behalve ten aanzien van de AKW” 
(Muus 1992: 32). 

Zoals in §4.11 reeds uiteengezet waren deze gegevens inderdaad met zeer grote onze-
kerheid omgeven. Dat weerhield de Heroverwegingsgroep er echter niet van om tot 
een raming te komen van het beslag van niet-Nederlanders op een veertiental sociale 
verzekeringen en voorzieningen van f 4,7 miljard (ca. €2,1 miljard) in 1992 (Min. Fin. 
1988: 5, 28). Muus gebruikt die raming echter niet. De tweede bron waar Muus naar 
verwijst is de in §7.2 besproken kosten-batenanalyse van Carlo van Praag (1988): 

“Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft voor de minister van WVC een beknopte 
notitie gemaakt van de ‘kosten van de aanwezigheid van etnische groepen in de 
periode 1987-2000’. De beperkingen van deze analyse zijn door het SCP zelf aan-
gegeven: alleen de kostenkant is geanalyseerd;567 het betreft een indicatie op basis 
van een berekening die grof en provisorisch is; kenmerken van de onderzochte 
groep zijn in de tijd gelijk gehouden, terwijl het twijfelachtig is of dit een juiste 
aanname is” (Muus 1992: 32). 

Het lijkt er veel op dat Muus de SCP-notitie in diskrediet wil brengen. Met name de 
bewering dat ‘alleen de kostenkant is geanalyseerd’ is niet goed te begrijpen omdat de 
baten (in de vorm van belastingen en premies) duidelijk in de tabellen zijn opgenomen. 
In het interview komt de kosten-batenanalyse van Carlo van Praag (1988) ook weer ter 
sprake. Muus wist uit eerste hand hoe omstreden dit onderzoek was geweest: 

“Carlo zei op een gegeven moment ‘ik durf hier niet mee verder’. Anoniem. Hij 
wist dat het politiek veel te gevoelig was waar hij mee bezig was. Hij was met 
macroconclusies bezig die een trend aangeven waar hij waarschijnlijk gelijk in 
zou kunnen hebben, maar wat absoluut niet te bewijzen was, wetenschappelijk en 
politiek. Hij werd aan alle kanten onderuitgehaald, wetenschappelijk en poli-
tiek”.568 

Uiteindelijk geeft Muus de door de SER gevraagde kosten-batenanalyse dus niet. 
Zoals gezegd was het belangrijkste argument het gebrek aan data. “Ik had het veel leu-
ker gevonden als ik die gegevens had gehad” aldus Muus, “Dan had ik lekker met de 
cijfers kunnen spelen en dan had ik misschien wel iets heel anders ontdekt”.569 Op 
mijn opmerking “ik proef ook iets van: het zou niet wenselijk zijn” antwoordt Muus: 

“Er waren natuurlijk hele gekke dingen aan de hand. Wat er wel geregistreerd 
werd en wat niet. Daar kun je als onderzoeker niets aan doen. Dat deel van de so-
ciale werkelijkheid dat door anderen wordt geordend. … Dan kun je alleen maar 
[denken] in de categorieën van de ambtenaren of de politiek. [De data] overlapte 
niet met wat je zelf zou willen. En dat andere is de tijd, het denken, dat is absoluut 
normatief”.570 

Juist ten aanzien van dat normatieve heeft Muus een hele ontwikkeling in zijn 
denken doorgemaakt. Zelf voert hij die ontwikkeling terug op het WRR-rapport Al-
lochtonenbeleid uit 1989 dat hij typeert als “de omslag naar het neoliberale”, met een 
zware nadruk van Entzinger op “individu, eigen verantwoordelijkheid en de vrije 
markt”.571 “Het [rapport] was keihard, alles wat we deden functioneerde niet”.572 In 
eerste instantie riep het rapport grote weerstand bij hem op, maar geleidelijk ging hij 
zich meer in de zienswijze vinden: 
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“Het algemene denken was nog steeds we kunnen het oplossen, met geld van ons 
allemaal kunnen we het oplossen, het solidariteitsprincipe. Ik heb samen met Pen-
ninx een stuk geschreven.573 Dat was een reactie, een commentaar op Entzinger 
[Allochtonenbeleid WRR 1989]. Ik begon een beetje nattigheid te voelen toen ik 
dat aan het schrijven was. Ik begon het iets minder met mezelf eens [te zijn]. Ik 
vond het minder automatisch. Ik dacht van, ‘nou, een aantal argumenten ben ik 
het wel mee eens’, maar de consequenties daarvoor zijn dat we solidariteit opzij 
zetten en ik ben ook politiek gezien een beetje een solidariteitsmens. De conse-
quentie van zeg maar het allochtonenbeleid is, je duwt de mensen gewoon weg in 
plaats van dat je met z’n allen probeert de ellende van een deel op te lossen of te 
verzachten”.574 

De geest van Allochtonenbeleid was strijdig met het solidariteitsdenken, aldus Muus, 
solidariteit en het verdelingsvraagstuk domineerden het denken in die tijd.  

Geleidelijk ging Muus anders denken over de verhouding tussen immigratie en 
de verzorgingsstaat. “Door de overduidelijke disproportionaliteit van de problemen” 
was hij steeds minder in staat om te “zien hoe een verzorgingsstaat de oplossing kon 
zijn van een arbeidsmarktprobleem”, met name aan de vraagzijde.575 “Het duurde bij 
mij een hele tijd voordat ik daar achter kwam” aldus Muus, “het was haast een soort 
basale clash tussen het denken over migratie en migranten in een staat zoals de Neder-
landse staat en tegelijkertijd het denken over solidariteit en de verzorgingsstaat. Dat 
heeft bij mij dus echt een tijdje geduurd”.576 Muus legt nu een directe link tussen de 
arbeidsmarktperformance en de uitgebreidheid van de verzorgingsstaat. Refererend 
aan onderzoek dat hij op dat moment verricht stelt Muus: “We zien nu dat het in lan-
den met een uitgebreide verzorgingsstaat … een puinhoop is met de arbeidsmarkt en 
immigratie” (vergelijk Muus 2005: 135-136). Daarom is Muus nu voorstander van het 
gefaseerd verwerven van rechten op de verzorgingsstaat door immigranten: “Je geeft 
ze een gefaseerd verblijfsrecht. Dat is wat je doet. Dat doe je in feite nu ook al maar 
aan dat gelimiteerde verblijfsrecht is honderd procent sociale zekerheid verbonden. 
Dat is het enige dat je gaat loskoppelen. Dat zou een oplossing zijn”.577 

Muus geeft dus niet de kosten-batenanalyse waar de SER om gevraagd had. 
Hiervoor geeft hij twee redenen: het gebrek aan data en de normatieve implicaties die 
een dergelijke uitkomst zou kunnen hebben (“polariserend wij-zij denken”). Muus 
probeert in Migratie, Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid een zo positief mogelijk 
beeld te schetsen van de arbeidsmarktperformance van immigranten en hun bijdrage 
aan de sociale zekerheid. Daarbinnen paste een kosten-batenanalyse niet, eenvoudig 
omdat men er destijds vrij algemeen van overtuigd was dat zo’n berekening zou leiden 
tot een negatief saldo. Dat werd nog eens onderstreept door de twee bronnen die hij 
met betrekking tot de kosten (en baten) van immigratie aanhaalt (namelijk Van Praag 
1988; Min. Fin. 1988). Bovendien wist Muus uit eerste hand hoe Van Praag “weten-
schappelijk en politiek” onderuit gehaald werd vanwege zijn kosten-batenanalyse. De 
conclusie is zeker gerechtvaardigd dat de heersende normatieve opvattingen over im-
migratie (zoals het taboe op blaming the victim en extreemrechts in de kaart spelen) 
een disciplinerende uitwerking op Muus hadden en hem (on)bewust beïnvloedde in het 
kennisproductieproces. 
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Box 8.1 Criminaliteit en migranten: de zaak Van den Klinkenberg 
 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593594 

Een goede illustratie van de normatieve restricties rond immigratie die begin jaren negentig be-
stonden is ‘de zaak Van den Klinkenberg’. Mevrouw Van den Klinkenberg was directeur van het 
asielopvangcentrum ‘het Jonkerhuis’ te Amsterdam. Volgens haar werd “de staf van het Jonkerhuis 
sinds de opening in november 1987 geconfronteerd met zware criminele daden ‘zoals (gewapende) 
roofovervallen, al dan niet geslaagde vergeldingsacties, messentrekkerij en handel in cocaïne en 
heroïne’”.578 Aanvankelijk probeerde ze dit probleem aan te kaarten bij de verantwoordelijke Am-
sterdamse wethouder Jonker, maar daar vond ze geen gehoor.579 Volgens de verantwoordelijk wet-
houder was er “niets bijzonders aan de hand met asielzoekers” en waren de problemen van interne 
aard.580 Daarom schrijft Van den Klinkenberg een brief naar PvdA-prominent Van Traa die begin 
maart echter ook bij het ANP belandt. Het NRC-Handelsblad bericht: 

“Mw. T. van den Klinkenberg noemt ‘onze slechte ervaringen met asielzoekers’ in die 
brief een taboe onderwerp. … Naar haar smaak (over cijfers beschikt ze niet) worden te 
veel personen tot de procedure toegelaten die ‘hier komen om zich economisch te verbete-
ren’. … De combinatie van de woorden ‘asielzoekers’ en ‘criminaliteit’ leverde een explo-
sief mengsel op in de media. Bij de ontploffingen gingen belangrijke nuanceringen uit 
Van den Klinkenbergs brief verloren. Zo schreef zij bijvoorbeeld: ‘Ik wil een aantal erva-
ringen op papier zetten vanuit de intentie dat wij een humaan en duidelijk toelatingsbeleid 
voorstaan en de mogelijkheid willen openhouden dat Nederland een toelatingsoord blijft 
voor vluchtelingen die ons land zelfstandig bereiken’”.581 

Het personeel van het Jonkerhuis distantieert zich onmiddellijk van de uitlatingen van haar 
directeur en “zegt ‘de negatieve beeldvorming die hierdoor ten aanzien van asielzoekers is ontstaan 
te betreuren’”.582 Directeur Klinkenberg wordt na de bewuste brief op non-actief gesteld en ze doet 
haar werkgever een kort geding aan.583 Het kort geding gaat aanvankelijk niet door omdat de par-
tijen ‘in gesprek zijn’.584 Uiteindelijk stapt haar werkgever toch naar de rechter voor ontslag.585 De 
kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst van mevrouw Van den Klinkenberg. “Tegenover 
de kantonrechter heeft HVO (werkgever) verklaard dat het uitlekken van de brief slechts de directe 
aanleiding, maar niet de reden was om Van den Klinkenberg te ontslaan. De werkelijke reden was, 
volgens HVO, dat de directeur van het Jonkerhuis disfunctioneerde”.586 Kort na haar ontslag krijgt 
Van den Klinkenberg een functie bij Binnenlandse Zaken.587 

Na haar ontslag krijgt Van den Klinkenberg enige bijval, onder meer van criminoloog Fern-
hout – ‘ze heeft de vinger op de zere plek gelegd’ – en van Tweede Kamerlid Van Traa die zegt 
‘geschokt’ te zijn door haar ontslag.588 De laatste geeft ook toe dat er een taboe bestaat rond de 
opvatting dat het mogelijk is dat asielzoekers crimineel kunnen zijn: 

“Van Traa noemt de oordelen van de ex-directeur ‘nogal rauw’, maar vindt dat ze de pro-
blemen terecht heeft aangekaart. … Na enig tegenstribbelen erkent Van Traa dat de Cen-
trum Democraten en de angst om uitgemaakt te worden voor racist, de taboeïsering van 
het onderwerp zeker in de hand gewerkt hebben. ‘Racisme wordt bestreden door mensen 
gelijk te behandelen als het om strafbare feiten gaat. Het begrip moet een keer ophouden 
anders blijft er geen tolerantie meer over’”.589 

Als Van den Klinkenberg in een interview na haar ontslag de vraag gesteld wordt “Waarom belde 
u Van Traa en niet bijvoorbeeld Andrée van Es [GroenLinks] die zich ook regelmatig het lot van 
asielzoekers aantrekt en die politiek wat dichter bij u staat?” luidt haar antwoord: “Omdat ik niet 
zulke goede ervaringen had met juist dit onderwerp in die kringen. Omdat ze daar ook een ontzet-
tende schroom hebben er iets over te zeggen”.590 In hetzelfde interview zegt Van den Klinkenberg: 

“‘Met Kosto heb ik in februari dit jaar gesproken toen hij hier op werkbezoek was. Bij die 
gelegenheid begreep ik van ambtenaren die de staatssecretaris begeleidden, dat mijn be-
zwaren spoorden met andere geluiden die ze gehoord hadden. Maar nu houdt iedereen die 
er wat over kan zeggen zijn mond. Nog steeds. En dat maakt eens te meer duidelijk wat 
voor taboe er rust op dit onderwerp. Je mag er niet over praten. Vluchtelingenwerk heeft 
met zoveel woorden gezegd dat je de vuile was niet buiten mag hangen. Terwijl ik denk 
dat die vuile was allang buiten hangt. Namelijk daar waar de mensen ermee geconfron-
teerd worden. Over het algemeen zijn dat niet de plekken waar ook de medewerkers van 
dit soort uitvoeringsorganisaties wonen’”.591 
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8.4 Migratie en de allochtone beroepsbevolking
Het onderzoeksmemorandum Migratie en de allochtone beroepsbevolking is de eerste 
verkenning van het CPB van de effecten van immigratie op de Nederlandse economie 
sinds het CPB-rapport uit 1972. De ontstaansgeschiedenis van dit kerndocument is 
bijzonderder dan op het eerste gezicht wellicht lijkt. Yvonne Bernardt volgde als eco-
nomiestudente een vak bij Gerrit Zalm, de toenmalige directeur van het CPB. Het leek 
haar leuk om stage te lopen bij het CPB en ze informeerde bij Zalm wat de mogelijk-
heden waren.  

“Toen zei hij, ‘nou je moet eens wat onderwerpen op een rijtje zetten waarnaar je 
onderzoek zou willen doen’. Toen had ik een heel lijstje met onderwerpen en daar 
zat ook effecten van immigratie bij. … Daar waren ze toen heel erg in geïnteres-
seerd omdat ze toen net die scenario’s hadden gemaakt voor Nederland in drie-
voud [CPB 1992]. Ze hadden er ook immigratie ingezet, in het ene [scenario] heel 
hoog, in het andere heel laag. Volgens mij wilden ze gewoon voor die scenario’s 
weten hoe die [allochtone] beroepsbevolking eruit zou zien. Dat hadden ze zelf 
nog niet gedaan en dat heb ik toen gedaan, gewoon mechanisch aannames [van de 
scenario’s] doorrekenen in Excel”.595  

De stage van Bernardt kwam dus in het licht te staan van Nederland in drievoud, een 
toekomstverkenning waarin het CPB drie verschillende scenario’s doorrekende.596 Ze 
kwam terecht bij de afdeling arbeidsmarkt waarvan Hans Roodenburg – die prominent 
figureert in Periode IV (zie §9.3) – vanaf 1992 hoofd was. Haar afstudeerscriptie her-
schreef ze uiteindelijk tot het CPB-memorandum dat hier onderwerp van studie is. 

Uit de tekst van het onderzoeksmemorandum kan men de volgende vier vragen 
destilleren (Bernardt 1993: 1):  

� Wat is de invloed van migratie op de economie?  
� Welke factoren spelen een rol?  
� Wat is de sociaal-economische positie van migranten?  
� Wat zijn de toekomstige ontwikkelingen? 

Bernardt rekent twee van de scenario’s uit Nederland in drievoud (CPB 1992) door, 
namelijk “Balanced Growth” (BG) en “Global Shift” (GS). In het BG-scenario worden 
er “cruciale veranderingen” (Bernardt 1993: 46) in de verzorgingsstaat aangebracht, is 
de arbeidsparticipatie van immigranten gelijk aan die van autochtonen en ontwikkelt 

Het door Van den Klinkenberg gesignaleerde taboe592 hangt onder meer samen met de vrees 
extreemrechts in de kaart te spelen. De Centrum Democraten maken inderdaad dankbaar gebruik 
van haar uitspraken in een televisie-uitzending voor politieke partijen, maar dat weerhoudt haar er 
niet van de problemen aan te kaarten: “‘Zij [de Centrum Democraten] kunnen mij er niet van 
weerhouden dingen te zeggen die ik waar vind’”.593 

Opvallend is dat sommigen juist menen dat er helemaal geen sprake is van een taboe: Den 
Hartogh van Stichting Vluchtelingenwerk Amsterdam stelt bijvoorbeeld: 

 “‘Iedere vluchteling draagt een andere geschiedenis met zich mee. … Het zijn stuk voor 
stuk schrijnende verhalen, daar zijn we de hele dag mee bezig. … Als ik haar kritiek op 
asielzoekers hoor, denk ik: waar gaat dat eigenlijk over?’ Van den Klinkenberg wilde een 
taboe doorbreken, maar volgens Den Hartogh is er geen taboe, al ligt de kwestie onmis-
kenbaar gevoelig”.594 
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het opleidingsniveau zich substantieel in de richting van autochtonen. Er is sprake van 
een flexibele en snelgroeiende economie. In het GS-scenario blijft alles min of meer 
zoals het op dat moment was. 

De twee scenario’s leidden tot duidelijk verschillende uitkomsten met betrekking 
tot de economische bijdrage van immigranten. In het BG-scenario dragen immigranten 
door hun hogere arbeidsparticipatie en opleidingsniveau bij aan de economische groei. 
In het GS-scenario is de immigratie hoger en de werkloosheid onder de overwegend 
laag opgeleide immigranten ook. “Een restrictiever beleid ten aanzien van immigratie 
zou de werkloosheid verlagen en wellicht ook de maatschappelijke spanningen die 
ongetwijfeld ontstaan, maar de oorzaken van de problemen worden daardoor uiteraard 
niet weggenomen” (Bernardt 1993: 44). Het GS-scenario leidt dan ook tot een ‘uit-
drukkelijk andere conclusie’ dan het BG-scenario. Let op de formulering: de Bernardt 
schrijft niet dat immigranten in het BG-scenario niet bijdragen aan de economische 
groei.  

Uiteraard heeft een onderzoeksmemorandum niet de status van een rapport, maar 
toch is deze publicatie van belang omdat Bernardt ingaat op de normatieve aspecten 
van kennisproductie: 

“Migratie en de problematiek van de allochtone bevolking zijn politiek beladen 
onderwerpen, reden waarom onderzoek naar bijvoorbeeld economische gevolgen 
van immigratie niet veel aandacht heeft. Stilzwijgend wordt aangenomen dat de 
bijdrage van allochtonen kleiner is dan de kosten die immigratie voor de samenle-
ving opleveren, en dat nieuwe immigranten vanuit economisch oogpunt beter ge-
weerd kunnen worden. Dit gaat in tegen resultaten van verschillende onderzoeken 
buiten Nederland, waarin geconcludeerd wordt dat immigranten juist positief aan 
de economie van een land bijdragen, in die zin dat het Bruto Nationaal Product 
per hoofd van de bevolking toeneemt. Deze conclusies zijn gebaseerd op een aan-
tal kenmerken van immigranten, namelijk dat ze gemiddeld jonger zijn dan de rest 
van de bevolking, dat ze een hogere arbeidsparticipatiegraad bezitten en hoger 
opgeleid zijn. In Nederland is alleen sprake van een jongere gemiddelde leeftijd 
en zijn participatiegraad en opleidingsniveau lager dan gemiddeld” (Bernardt 
1993: 48). 

Bernardt brengt de geringe kennisproductie hier dus rechtstreeks in verband met 
de ‘politieke beladenheid’ van het onderwerp. Om hier meer duidelijkheid over te krij-
gen, interview ik Bernardt op het Ministerie van OCW waar ze thans werkzaam is. Het 
werd een kort, maar prettig gesprek dat erg to the point was. Enige tijd voor het inter-
view had ik haar een excerpt uit haar onderzoeksmemorandum gestuurd voorzien van 
uitleg over mijn proefschrift en een aantal concrete vragen. Veel van die vragen wer-
den opgeroepen door het feit dat Bernardt enerzijds geen kosten-batenanalyse uitvoert, 
maar anderzijds wel stelt dat het saldo negatief zou zijn als men er wél een zou uitvoe-
ren. Het interview draait dan ook voor een belangrijk deel om de vraag waarom binnen 
het CPB een dergelijke kosten-batenanalyse niet werd uitgevoerd en meer in het bij-
zonder in hoeverre dat verklaard kan worden uit de normatieve aspecten. Om dat te 
begrijpen laten we Bernardt zelf aan het woord:  

“Ze [het CPB] wilden niet per se een kostenbaten analyse, dat niet. Toen ik hier 
mee bezig was, toen gingen mensen ineens zeggen: ‘ja, eigenlijk zou je een kos-
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ten-batenanalyse moeten hebben’, of ‘je zou eens moeten kijken in de literatuur’. 
Want dat berekenen [van de ontwikkeling van de allochtone beroepsbevolking 
binnen de scenario’s van Nederland in drievoud] was maar één deel van het hele 
verhaal. Daar omheen had ik heel veel literatuuronderzoek gedaan. Van ja, ‘wat is 
er nou eigenlijk op dit terrein’. En toen kwam ik op allerlei internationale litera-
tuur waaruit dus blijkt dat allochtonen juist vaak heel goed voor de economische 
groei zijn. Dat had ik opgeschreven en ook dat er voor Nederland dus niet zoiets 
te vinden was. En toen zeiden mensen [binnen het CPB] van ‘dat zou je eigenlijk 
eens moeten proberen’ en ‘kun je niets vinden’. En toen ben ik eens met wat men-
sen gaan bellen [‘die het al eerder gedaan hadden’], ook [een professor in de eco-
nomie, naam weggelaten] aan de UvA. … En toen zeiden allemaal mensen van 
‘dat moet je helemaal niet willen’, ‘waarom zou je dat in godsnaam willen we-
ten?’. Maar ik had ook in mijn hoofd dat het in andere landen juist positief was. 
… Maar ja, dat was op dat moment helemaal niet realistisch, dat er in Nederland 
iets positiefs uit zou komen”.597 

Gaandeweg raakte Bernardt er van overtuigd dat voor Nederland het saldo negatief 
zou zijn: “Dat kreeg ik terug van iedereen die ik erover sprak”, aldus Bernardt.598 Ber-
nardt licht desgevraagd toe waarom de mensen die ze destijds belde vonden dat men 
een kosten-batenanalyse ‘helemaal niet zou moeten willen’: 

“Omdat het toen heel duidelijk was – het was net in de periode dat de arbeidson-
geschiktheidsuitkeringen heel hoog waren – dat alle uitkeringen aan hun top za-
ten. Het idee was steeds meer aan ‘t groeien dat het beleid veel harder moest wor-
den, ook op het gebied van immigratie. Immigratie was toen heel hoog, dat was 
ook een van de redenen dat ik dat onderwerp zo interessant vond. … Dus als je 
daar ook nog negatieve kosten aan gaat verbinden, van ‘het kost de samenleving 
zoveel geld per jaar’, ja dan speel je natuurlijk wel echt in op sentimenten waarop 
je liever niet zou willen inspelen, dat is wel duidelijk”.599 

Concreet noemt Bernardt de voorman van de Centrum Democraten, Hans Janmaat: 
“Dat soort dingen zouden [door hem] meteen worden uitvergroot” (vergelijk Box 
8.1).600 In eerste instantie was Bernardt “helemaal niet mee bezig hoe gevoelig dat lag 
in die dagen, ik had dat eigenlijk niet zo door”.601 Ze had zich met jeugdig enthousi-
asme op het onderzoek gestort en pas gaandeweg begrepen hoe politiek gevoelig deze 
materie wel niet was, voor een deel uit wat ze ‘terugkreeg van andere mensen’, maar 
“ook wel uit de politieke sfeer die toen hing”.602 Opvallend is dat in haar perceptie een 
dergelijke gevoeligheid binnen het CPB zelf veel minder leefde:  

“Binnen het CPB waren er geen mensen die zeiden dat moet je niet doen of zo. 
Die wilde wel graag dat [die informatie beschikbaar zou komen]. Toen ik dit af 
had hebben ze wel gedacht: ‘hier moeten we later nog eens op terugkomen’, ‘dit 
moet wel op de agenda blijven’. … Maar het heeft lang geduurd, [waarschijnlijk 
omdat ze de gegevens niet hadden]”.603 

Behalve politieke gevoeligheid en eventueel misbruik door extreemrechts leefden er 
onder de mensen buiten het CPB die ze consulteerde twee andere argumenten tegen 
het uitvoeren van een kosten-batenanalyse. Het eerste was dat de data daarvoor een-
voudigweg ontbrak, waardoor de uitkomsten erg onzeker zouden zijn. Het tweede ar-
gument was dat het uitvoeren van een kosten-batenanalyse met zich meebrengt dat 
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men een waarde moet toekennen aan allerlei zaken die eigenlijk niet in geld zijn uit te 
drukken. Voor een deel was dat terug te voeren op disciplinaire verschillen in benade-
ring en methode. Desgevraagd stelt Bernardt: 

“[Er was] vooral het verschil tussen het CPB en mensen daarbuiten. Dat je daar-
buiten veel meer het gevoel had dat mensen met de politieke kant bezig waren en 
‘die economen’ [zoals de buitenwereld ze zag] veel minder. Dat die veel meer be-
zig waren met het feitelijke uitrekenen en ook dachten dat dat wel kon, dat uitre-
kenen. Dat anderen vonden van: ‘er zijn nog veel meer dingen die je moet mee-
nemen, niet alleen de dingen die je in geld kunt uitdrukken’. En dat ‘die econo-
men’ [van het CPB] daarover veel makkelijker dachten van: ‘dat kun je wel in 
geld uitdrukken, of als dat niet kan, dan neem je dat gewoon niet mee en dan is 
dat ook niet zo relevant’”.604 

Het ging hierbij vooral om uitgaven aan veiligheid en gezondheidszorg of om externe 
effecten zoals de vermeende positieve effecten van culturele diversiteit op bijvoor-
beeld de innovativiteit. Bernardt benadrukt overigens dat er binnen het CPB wel dege-
lijk aandacht was voor niet-kwantificeerbare aspecten.  

Een mogelijke strategie om politieke stekeligheden te omzeilen was geweest om 
de kosten-batenanalyse uit te voeren binnen de hypothetische scenario’s van Neder-
land in drievoud. Een dergelijke aanpak had de angel grotendeels uit de kosten-
batenkwestie kunnen halen: 

“Waarom het misschien wel had gekund [is] als je je helemaal vasthoudt aan die 
toekomstscenario’s [van Nederland in drievoud]. Dat zijn natuurlijk helemaal vast 
omschreven wereldbeelden. Daar had je het misschien wel in kunnen doen, omdat 
je dan gewoon allerlei dingen veronderstelt en dat zeg je ook eerlijk hè: ‘we ver-
onderstellen dat hier de migratie vooral uit Afrika komt en in dat scenario komt de 
migratie vooral uit Aziatische landen waar ze hoger zijn opgeleid en zo’. Dus dan 
maak je er aparte werelden van. Dus dan had je het nog wel wat cleaner kunnen 
doen … zonder allerlei dingen te veronderstellen [aangaande de echte wereld], 
want die veronderstellingen horen gewoon bij het scenario. Dus wat dat betreft 
had je het daarin misschien wel wat beter kunnen doen. … [Als strategie] was dat 
veiliger geweest, want dan was er ook zeker één scenario bij geweest waarbij de 
uitkomsten heel positief waren. Want er was ook een scenario waarin het in de 
rest van de wereld heel goed zou gaan en de groei heel hoog zou zijn. … Waarin 
ook weinig migranten uit arme landen hier naar toe zouden komen omdat het 
overal beter zou gaan, dus dan kun je er van uitgaan dat het hier ook gewoon al-
leen tot positieve effecten zou leiden als er hoogopgeleide mensen binnenko-
men”.605 

Een dergelijke strategie werd ook voorgestaan door de CPB-ers die haar destijds aan-
moedigden om op zoek te gaan naar aanvullende informatie en literatuur en om haar 
afstudeeronderzoek breder te trekken dan alleen de scenario’s van Nederland in drie-
voud. 

Zoals gezegd voert Bernardt uiteindelijk geen kosten-batenanalyse uit, deels om-
dat ze meende dat ze het niet zou kunnen vanwege de complexiteit en het gebrek aan 
data (bijvoorbeeld ten aanzien van het uitkeringsgebruik van allochtonen, zie Bernardt 
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1993: 37). Voor een ander deel had die terughoudendheid ook te maken met een bij 
haar destijds groeiend besef van de grote impact die CPB-publicaties kunnen hebben: 

“Dat CPB rapport wat er later kwam [het memorandum] dat werd heel goed ver-
kocht. Later werkte ik nog bij het CPB en dan werd elk jaar de top tien van best 
verkopende publicaties in de jaarlijkse toespraak genoemd en deze stond heel lang 
[bovenin die ranglijst] … ook omdat het onderwerp blijkbaar heel erg aansprak. 
Maar dat had ik toen [aanvankelijk] helemaal niet in de gaten. Ik dacht ‘het is 
maar een scriptie, wie kan dat wat schelen’. Dat had ik helemaal niet door, hoe-
veel dat kan oproepen en pas toen ik daar een tijdje werkte kreeg ik dat door dat 
wat het CPB roept, dat dat heilig verklaard kan worden, dat dat dus politiek heel 
gevoelig kan liggen”.606 

Ze geeft een voorbeeld van de manier waarop een bepaald onderzoek waaraan zij bij 
het CPB werkte in ambtelijke en politieke kring gebruikt werd en voegt er aan toe: 
“Wat dat betreft was ik het wel eens met de mensen die zeiden: ‘het kan heel gevaar-
lijk zijn om dat onderzoek [naar de kosten en baten van immigratie] te gaan doen’. Bij 
het CPB wilden ze daar wel wat meer van weten, maar ik had ook echt het idee dat ik 
niet zou kunnen, daarom was ik er ook niet aan begonnen”.607  

Ook nu nog meent ze dat voorzichtigheid geboden is. Ze verwijst naar een publi-
catie in ESB (Kotan 2007) waarin de kosten-batenanalyse van het CPB-rapport Immi-
gration and the Dutch Economy (Roodenburg et al. 2003) wordt bekritiseerd. Kotan 
valt met name over de bewering in dat rapport dat een niet-westers immigrantengezin 
over de levensloop 230 duizend euro kosten voor de schatkist met zich mee brengt (zie 
voor details §9.3.2). Deze uitspraak werd politiek gebruikt, onder meer door de VVD 
en het Vlaams Belang (voorheen Vlaams Blok) in België. “Enerzijds is het goed om 
het allemaal te weten zodat je daar je beleid op kan richten” meent Bernardt, maar an-
derzijds “geeft het aan dat het dus heel gevaarlijk is, dat zo’n getal een eigen leven 
gaat leiden”:  

“Je moet het eigenlijk wel weten, om er iets aan te doen. Maar aan de andere kant, 
zonder dat bedrag van 230 duizend euro weet je ook wel waar de problemen zit-
ten. Als je weet dat het aandeel uitkeringstrekkers veel hoger is bij niet-westerse 
allochtonen, dan weet je toch ook al genoeg. Dan hoef je ook niet te weten wat dat 
over de levensloop kost. Je kunt dan ook gaan zorgen dat je dan inzet op scholing 
van die mensen of op hulp bij sollicitaties. … Dus of je dat echt moet berekenen, 
ik weet niet of dat zo handig is. Dus wat je voor beleid nodig hebt zijn misschien 
andere dingen. Je moet dan veel meer weten wat effectief is om die mensen wel 
aan het werk te krijgen of uit de uitkering te halen in plaats van wat het nou kost 
of zo. Je hebt er misschien meer aan om te weten waarom sommige het wel goed 
doen op de arbeidsmarkt en andere niet. Waarom sommigen wel doorstromen en 
anderen niet. … Om het succes te versterken, dat zou mooier zijn. … Ik vind het 
wel erg dat [die 230 duizend euro] zo gebruikt wordt eigenlijk. … Het CPB heeft 
daar toch wel verantwoordelijkheid, omdat ze weten dat de dingen die zij zeggen 
door iedereen heel serieus genomen worden meestal. … Je weet wel, in die rap-
porten schrijven ze het allemaal heel genuanceerd op, daar staat natuurlijk alles er 
omheen, alle voorbehouden staan er omheen. Maar wat er uit gehaald wordt is dat 
ene getal en dat weten ze ook van te voren. Dus misschien moeten ze dan niet 
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zo’n getal noemen, maar gewoon een range waarbinnen iets valt, dat is al weer 
moeilijker te citeren, zeg maar”.608 

Zo weerhielden de complexiteit van het vraagstuk, het gebrek aan data en norma-
tieve beperkingen (blaming the victim en extreemrechts in de kaart spelen) Bernardt 
van het opstellen van een kosten-batenanalyse. Die normatieve beperkingen had Ber-
nardt (aanvankelijk) niet geïnternaliseerd: het werd haar pas geleidelijk duidelijk hoe 
omstreden dit onderwerp was. Met name de experts die ze consulteerde – minderhe-
denonderzoekers en tenminste één academisch econoom – raden het af (‘dat moet je 
niet willen’). Vanuit het CPB had ze echter volop steun. De bij haar stage betrokken 
CPB-ers initieerden echter niet zelf een kosten-batenanalyse of iets dergelijks, ondanks 
het feit dat ze concrete ideeën hadden hoe dat vormgegeven zou kunnen worden op 
een manier die de angel er goeddeels uithaalde. In weerwil van de interesse binnen het 
CPB en het streven het issue op de agenda te houden zou het nog tien jaar duren voor-
dat het met een kosten-batenanalyse zou komen (zie §9.3).  

8.5 De economische betekenis van minderheden voor de arbeidsmarkt
Het rapport De economische betekenis van minderheden voor de arbeidsmarkt (BEA 
1994) werd opgesteld in opdracht van de Directie Coördinatie Minderhedenbeleid van 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het onderzoek werd uitgevoerd door het Bu-
reau voor Economische Argumentatie (BEA), een dochteronderneming van KPMG. 
Twee bekenden uit het migratieonderzoek – Philip Muus en Justus Veenman – maak-
ten deel uit van de begeleidingscommissie. Beiden waren op normatieve gronden te-
genstander van een kosten-batenanalyse met betrekking tot immigratie (zie §8.1 & 
§8.3). De vraagstelling van het onderzoek luidt als volgt: 

 “Breng in kaart welke economische betekenis minderheden voor de arbeidsmarkt 
hebben. Daarbij dient expliciet aandacht te worden besteed aan de omvang en 
kwaliteit van de toekomstige arbeidsmarkt (in het jaar 2015) en de grootstedelijke 
problematiek. Geef vervolgens aan onder welke randvoorwaarden de toekomstige 
betekenis van minderheden voor de arbeidsmarkt verder kan worden vergroot” 
(BEA 1994: i). 

In deze vraagstelling wordt met “economische betekenis” de baten van immigratie be-
doeld. In het onderzoek werden de kosten die minderheden met zich meebrengen niet 
geanalyseerd. Het betreft dus uitsluitend een batenanalyse en dat wordt door BEA zelf 
ook als een beperking gezien (BEA 1994: ii). In het voorwoord gaan de auteurs in op 
de ontstaansachtergrond van het rapport:  

“In de publiciteit wordt er momenteel zeer veel aandacht besteed aan de invloed 
van minderheden op de economie. Dit is onder meer ingegeven door de slechte 
positie van minderheden op de arbeidsmarkt en de sterk stijgende aantallen immi-
granten. Het accent in de huidige aandacht ligt vooral op de kosten en de lasten 
van de minderheden voor de arbeidsmarkt. De kosten die gepaard gaan met de 
omvangrijke werkloosheidsproblematiek onder minderheden mogen inderdaad 
niet gebagatelliseerd worden. Vergeten wordt echter dat een groot gedeelte van de 
personen uit minderhedengroepen werkt en dus wel degelijk een bijdrage levert 
aan de economie en de maatschappij. Deze bijdrage leveren zij als werknemers, 
ondernemers en consumenten. In dit onderzoek staat nu juist de bijdrage van de 
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werkzame minderheden centraal. Uit dit onderzoek komt naar voren dat dit per-
spectief in de toekomst sterk aan betekenis zal winnen. Met name in de grote ste-
den zal in de komende jaren een zeer groot gedeelte van de instroom van school-
verlaters op de arbeidsmarkt uit minderheden bestaan. Veel branches, sectoren en 
bedrijfstakken zullen in belangrijke mate afhankelijk zijn van werknemers uit 
minderheidsgroeperingen” (BEA 1994: 0). 

Met dit onderzoek naar de baten van immigratie moest dus tegenwicht geboden wor-
den aan de aandacht die er is voor de kosten van immigratie. Het onderzoek dient 
hiermee primair een politiek doel. 

BEA concludeert over de economische betekenis van minderheden het volgende. 
Allereerst is er de economische betekenis die minderheden hebben als werknemer: 
ruim 250 duizend personen uit de minderheden (inclusief ongeveer 16 duizend onder-
nemers) werken (op een totaal van ruim 1 miljoen). Dit levert volgens BEA twee 
voordelen op. In de eerste plaats kan de “jonge bevolkingsopbouw” van immigranten 
helpen om de gevolgen op te vangen van de veroudering van de beroepsbevolking. Het 
tweede voordeel zijn de lage loonkosten. Veel immigranten doen laaggeschoold werk 
en als daar autochtonen voor geworven zouden moeten worden zou dit leiden tot hoge-
re loonkosten, extra investeringen in machines om de laaggeschoolde arbeid van min-
derheden te vervangen en tenslotte het gedeeltelijk verdwijnen van bepaalde bedrijfs-
takken. Door de aanwezigheid van minderheden kunnen bedrijven in economische 
sectoren met veel moeilijk vervulbare vacatures groeipotentieel realiseren waardoor de 
participatie van minderheden leidt tot additionele werkgelegenheid in toeleverende 
bedrijfstakken (BEA 1994: Bijlage 3). Merk op dat de visie die BEA hier ontvouwt 
een echo is van de argumenten voor gastarbeid die tot de eerste oliecrisis werden ge-
bruikt (vergelijk §5.3.2), zonder overigens aandacht te besteden aan het toen gangbare 
tegenargument dat immigratie van laaggeschoolden de innovatie kan remmen en daar-
om juist nadelig kan zijn voor de ontvangende samenleving. 

Voorts berekent BEA de volgende ‘uitstralingseffecten’ van de ‘werkende min-
derheden’:  

“De kwantificeerbare invloed van minderheden op de omvang van de werkgele-
genheid is 420.000 arbeidsplaatsen, ruim 7 procent van de totale werkgelegen-
heid. … Daarvan bezetten minderheden zelf 250.000 arbeidsplaatsen. Daarnaast 
zijn er ongeveer 170.000 additionele arbeidsplaatsen voor autochtonen [te weten] 
in de toeleverende bedrijfstakken [50.000], bij ondernemers uit minderheidscate-
gorieën [50.000] en de consumptieve bestedingen van minderheden [70.000]” 
(BEA 1994: v-vi). 

Het bewijs voor deze 170 duizend additionele arbeidsplaatsen is niet overtuigend en 
deels onjuist. Omdat een aanzienlijk deel van de 50 duizend personeelsleden die in 
dienst zijn van ‘etnische ondernemers’ zelf tot de minderheden behoort is hier sprake 
van een forse dubbeltelling. Dat vermelden de auteurs weliswaar in een voetnoot, maar 
ze corrigeren er niet voor. Verder suggereert BEA onder verwijzing naar Duits en 
(oud) Nederlands onderzoek (CPB 1972; Heijke 1979) dat de minderheden meer dan 
hun eigen werkgelegenheid zouden creëren. Dit geldt ongetwijfeld voor een groot aan-
tal van de etnische ondernemers, maar is gezien de lage arbeidsparticipatie uiterst on-
waarschijnlijk voor de minderheden als geheel.  
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Het meest opmerkelijk is het opvoeren van de 70 duizend arbeidsplaatsen die ge-
creëerd zouden worden door de consumptieve bestedingen. Dit is gebaseerd op een 
drogredenering. De onjuistheid van deze redenering blijkt als men hem toepast op de 
totale (Nederlandse) beroepsbevolking. We krijgen dan dat de kwantificeerbare in-
vloed van de Nederlandse beroepsbevolking gelijk is aan de omvang van de Neder-
landse beroepsbevolking vermeerderd met het aantal door consumptie gecreëerde ar-
beidsplaatsen. Telt men de arbeidsplaatsen die gecreëerd worden door de consumptie-
ve bestedingen van de totale bevolking zonder meer op bij de beroepsbevolking, dan 
volgt dat de totale beroepsbevolking even groot is als de totale beroepsbevolking ver-
meerderd met het aantal door consumptie gecreëerde arbeidsplaatsen. Dat kan alleen 
als het aantal door consumptie gecreëerde arbeidsplaatsen gelijk is aan nul óf als de 
totale beroepsbevolking groter is dan de totale beroepsbevolking. Met andere woor-
den: óf er is géén consumptie-effect, óf de redenering leidt tot een tegenstrijdigheid. 
De auteurs begaan hier een vrij basale denkfout die men niet zou verwachten van het 
Bureau voor Economische Argumentatie. Men zou bijvoorbeeld nog wel kunnen stel-
len dat geldt: totaal aantal arbeidsplaatsen = aantal arbeidsplaatsen gecreëerd door 
consumptie, overheidsbestedingen en bedrijfsinvesteringen, maar men mag de groot-
heden aan beide zijden van het isgelijkteken in ieder geval niet bij elkaar optellen en 
dat is precies wat BEA doet. Op vergelijkbare wijze is ook de creatie van 50 duizend 
arbeidsplaatsen in toeleverende bedrijfstakken twijfelachtig.609 BEA schetst hier een 
wel erg rooskleurig beeld van de ‘economische betekenis van minderheden voor de 
arbeidsmarkt’. In dit licht is het opmerkelijk dat BEA zonder veel commentaar een 
uitgebreide samenvatting geeft van het hiervoor besproken werk (Bernardt 1993) dat 
juist tamelijk negatief is over de economische betekenis van de immigranten in de 
toenmalige situatie.610 

BEA doet tenslotte ook een aantal aanbevelingen. Men moet tijdig investeren in 
de participatie van minderheden want op het moment van schrijven is er nog voldoen-
de aanbod van gekwalificeerd personeel, maar in de toekomst wordt dat door de ver-
grijzing minder. Om de economische betekenis van minderheden te vergroten moet de 
overheid verder (a) draagvlak voor de minderheden creëren (b) zorgen voor voldoende 
banen en (c) belemmeringen voor hun inschakeling wegnemen (BEA 1994: xiii-xv). 

Wat betreft de receptie van het rapport is allereerst opmerkelijk dat een aantal 
van de economen die ik voor dit onderzoek interviewde (spontaan) het BEA-rapport 
noemden als voorbeeld van zeer slecht migratie-economisch onderzoek. Daarbij wer-
den uitspraken gedaan als ‘om te huilen’, ‘niet serieus te nemen vanuit economisch 
oogpunt’ en (spottend over het consumptie-effect): ‘je geeft iemand een zak met geld 
en wordt er zelf beter van’.611 Maatschappelijk gezien lijkt het rapport veel positiever 
te zijn ontvangen: “De publicatie van het rapport scoorde het beoogde effect: BEA-
directeur Hans Kamps haalde [de actualiteitenrubriek] Nova [op televisie] met een 
goed-nieuwsverhaal. … Het rapport, zegt Kamps ‘werd door velen omhelsd. Minder-
heden hebben er meer zelfvertrouwen door gekregen. Binnenlandse Zaken was wel 
gelukkig met de uitkomst’”.612 

Opmerkelijk is tenslotte dat BEA-directeur Kamps zelf een verband legt tussen 
enerzijds de opzet van het onderzoek (een analyse van alleen de baten) en anderzijds 
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de vrees voor misbruik van het onderzoek als ook de kosten in de analyse zouden zijn 
meegenomen: 

 “Niet alleen het slechte onderzoek en de positieve pers zijn zo karakteristiek, in 
de totstandkoming van het BEA–rapport speelde ook de politieke gevoeligheid 
een rol. BEA directeur Kamps benaderde top-ambtenaar Hugo Fernandes Mendes 
van Binnenlandse Zaken met zijn idee om, in navolging van Duits onderzoek, een 
kosten-baten analyse te maken. ‘We hebben er lang over gepraat,’ zegt Kamps. 
‘Binnenlandse Zaken kan niet met een onderzoek naar buiten komen waaruit 
blijkt dat de economische waarde van minderheden negatief is. Dat is voer voor 
rechts, lieden die vinden dat immigranten geweerd moeten worden’. Kamps vindt 
het ‘moedig’ van Fernandes Mendes dat hij uiteindelijk besloot een onderzoek te 
laten doen. Het is dan wel geen kosten-baten analyse geworden, ‘maar onze con-
clusie had ook kunnen luiden dat de Nederlandse arbeidsmarkt het uitstekend kan 
stellen zonder allochtonen. Die conclusie had hij ook moeten accepteren’. In dat 
geval had ‘het ministerie een probleem gehad. Die uitkomst had voorzichtig ge-
communiceerd moeten worden’. Toevallig viel de conclusie positief uit – wat een 
geluk toch. Wie de onderzoeksopzet bekijkt, weet: de mogelijkheid van een nega-
tieve uitkomst is bij voorbaat geëlimineerd”.613 

Het BEA-rapport illustreert wederom hoe in de jaren negentig de kennisproductie 
werd beïnvloed door de angst om ‘extreemrechts in de kaart te spelen’ in combinatie 
met de (stilzwijgende) aanname ‘dat de kosten van immigratie de baten overtreffen’. 
De primaire doelstelling die BiZa lijkt te hebben gehad met het onderzoek was het 
bieden van een positief tegenwicht aan de negatieve beeldvorming over allochtonen en 
BEA heeft daaraan voldaan. Teneinde een zo groot mogelijk positief resultaat te ver-
krijgen wat betreft de zogenaamde ‘uitstralingseffecten’ werden de meest basale eco-
nomische principes geschonden.  

8.6 Goudmijn of bodemloze put
Het rapport Goudmijn of bodemloze put? – Over de kosten en opbrengsten van etni-
sche minderheden voor de Nederlandse staat (Delphiconsult 1995) wordt in 1995 door 
onderzoeksbureau Delphiconsult vervaardigd in opdracht van VNU-Dagbladen. Feite-
lijk is de ontstaansgeschiedenis iets complexer:  

“Deze studie is een geactualiseerde bewerking van het onderzoeksrapport [afstu-
deerscriptie] ‘Zand of smeerolie; een kosten-baten analyse van de bijdrage van 
etnische minderheden aan de Nederlandse samenleving, opgesteld in 1993 door 
de Amsterdamse advocaat mr. Nazmi Türkkol in samenwerking met het onder-
zoeksbureau Delphiconsult. De actualisatiestudie is uitgevoerd in opdracht van de 
VNU-Dagbladen” (Delphiconsult 1995: 1).  

De doelstelling van het rapport is “om aan de hand van de meest recente cijfers na te 
gaan of de – gematigd optimistische – conclusies die Türkkol destijds getrokken heeft 
ook nu nog altijd geldig zijn” (Delphiconsult 1995: 1). De studie is opgedragen aan 
Borjas, Entzinger en Türkkol. De onderzoeksvraag luidt:614 

“Wat heeft de immigratie van de huidige etnische minderheden de Nederlands 
staat gekost of opgeleverd en op welke manier kan de balans van kosten en baten 
het beste zichtbaar worden gemaakt? (a) Wat betreft de extra kosten die direct met 
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de aanwezigheid van etnische minderheden samenhangen. (b) Wat betreft de tota-
le overheidsuitgaven, waar iedere Nederlander naar evenredigheid aan bijdraagt” 
(Delphiconsult 1995: 5). 

In de inleidende hoofdstukken van het rapport geven de auteurs er op tal van 
plaatsen blijk van zich terdege bewust te zijn van de politieke en maatschappelijke im-
plicaties van hun onderzoek. Net als BEA 1994 gaan zijn uitgebreid in op het negatie-
ve imago van immigranten: 

“Etnische minderheden worden in Nederland doorgaans als probleemgroep afge-
schilderd. Hen wordt verweten dat zij de Nederlandse maatschappij alleen maar 
tot last zijn. Zo worden de problemen rond de werkloosheid, sociale uitkeringen 
en criminaliteit voor een onevenredig deel toegeschreven aan de etnische minder-
heden; ‘blaming the victim’, waarbij het slachtoffer zelf als oorzaak van de ellen-
de wordt aangemerkt. De etnische minderheden worden ervan beticht een ade-
quaat arbeidsethos te missen. Op grote schaal gebruik of misbruik te maken van 
de sociale voorzieningen en zo de staat tot last te zijn. Dat de ‘gastarbeiders’ eer-
tijds veel voor de Nederlandse economie hebben betekend wordt door niemand 
meer ontkend. Het economisch belang van buitenlandse werknemers bleek onder 
andere uit het onderzoek van Muus615 in 1968: in 80% van de onderzochte bedrij-
ven zou een ernstige stagnatie optreden als de toen werkzame buitenlandse werk-
nemers niet meer ter beschikking waren” (Delphiconsult 1995: 6). 

Verder buigen zij zich over de legitimiteit van een onderzoek naar de kosten en 
baten van immigratie. Ze gaan in op de overweging van Muus (1992, zie §8.3) dat het 
uitvoeren van een kosten-batenanalyse kan bijdragen tot ‘polariserend wij-zij denken’, 
maar verwerpen dit argument: “Die waarschuwing zou relevant zijn als men er van uit 
kon gaan dat er op dit moment geen wij-zij denken zou bestaan. Dat denken bestaat 
echter al jaren, onevenwichtig of niet, en is hoofdzakelijk negatief. Juist om te kijken 
of deze negatieve vooroordelen terecht zijn is zo’n onderzoek zeer relevant” 
(Delphiconsult 1995: 7). De auteurs vervolgen: 

“Een kosten-baten analyse geeft uiteraard geen uitsluitsel over het wel of niet ge-
wenst zijn van de beschouwde groep. Maar ook om andere, wat minder geladen 
redenen is het relevant om na te gaan wat de bijdrage van de minderheden is ge-
weest aan de extra kosten van de staat voor hun aanwezigheid in Nederland. Al 
was het maar omdat de algemene verwachting is dat een grondige en objectieve 
kosten-baten analyse over de hele linie niet anders dan negatief kan uitvallen” 
(Delphiconsult 1995: 8).616 

De auteurs plaatsen het negatieve denken over immigratie in een bredere ontwikke-
ling: “Sinds de jaren ‘90 tekent zich in Nederland een mentaliteitswijziging af in de 
politiek, in de richting van meer radicale ingrepen in het stelsel van sociale zekerheid 
en een andere veel zakelijker houding tegenover etnische minderheden” 
(Delphiconsult 1995: 11).  

Evenals BEA lijkt Delphiconsult met haar onderzoek tegenwicht te willen bieden 
aan deze negatieve aandacht voor immigranten in de media en de politiek: 

“Door sommige media en de niet altijd door feiten gestaafde uitspraken van be-
vlogen politici wordt het gevoel gevoed dat etnische minderheden onevenredig 
profiteren van de Nederlandse verzorgingsstaat, zonder dat zij hiervoor voldoende 
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terugleveren. De politiek beschouwt etnische minderheden steeds vaker als een 
kostenfactor, zonder zich voldoende te realiseren dat zij ook een belangrijke bij-
drage leveren aan deze samenleving. Dit constateerde ook de Wetenschappelijk[e] 
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), zij het in uiterst voorzichtige termen. De 
Raad stelt dat leden van etnische minderheidsgroepen ‘… te weinig worden ge-
zien als mensen die potentieel zelfstandig een belangrijke bijdrage kunnen leveren 
aan de vormgeving van de Nederlandse samenleving’. Daarom zal dit onderzoek 
de bijdrage van de etnische minderheden in Nederland nadrukkelijk naar voren 
halen in relatie tot de ‘kostenfactor’” (Delphiconsult 1995: 5). 

Aan het bovenstaande citaat vallen twee zaken op. In de eerste plaats is dat het opmer-
kelijke gebruik van het citaat uit het WRR rapport Allochtonenbeleid. De WRR maak-
te zich in 1989 juist zorgen om de marginale positie van de allochtonen die zich uitte 
in “hoge werkloosheid, hoge uitval in het onderwijs, relatief hoge criminaliteit, afhan-
kelijkheid van de sociale zekerheid en de sociale voorzieningen” waardoor ze “te wei-
nig in staat [zijn] bij te dragen aan de ontwikkeling van de Nederlandse samenleving” 
(WRR 1989: 20). De WRR constateerde dus dat de allochtonen te weinig bijdroegen 
en zag als een van de onderliggende oorzaken dat het beleid te weinig oog had voor 
hun economisch potentieel. Het tweede opvallende aspect aan bovenstaand citaat uit 
het rapport van Delphiconsult is dat de auteurs positie lijken te kiezen: ze willen de 
baten van immigratie ‘naar voren halen’ ten opzichte van de kosten. Zoals we dadelijk 
zullen zien, komen ze ook met een batig saldo. Ook op andere plaatsen blijkt een voor-
ingenomen houding: De auteurs spreken in de inleiding bijvoorbeeld van een hoge 
‘uitbuitingsgraad’ van minderheden die eigenlijk in de kosten-batenanalyse verdiscon-
teerd zou moeten worden (Delphiconsult 1995: 4). 

Een zekere vooringenomenheid blijkt ook uit hun behandeling van “verwante 
analyses”. Een van die andere analyses die de revue passeren is de SCP-notitie van 
Van Praag (1988) waarin een negatief saldo van 4 miljard gulden op jaarbasis werd 
becijferd (zie §7.2). De auteurs wekken de schijn dat ze de SCP analyse in diskrediet 
willen brengen. Zo schrijven ze: “Het planbureau komt tot de conclusie dat de minder-
heden in de periode van 1987 tot 2000 – uitgaande van een werkloosheidspercentage 
van 50% – zo’n vier miljard gulden per jaar zullen kosten” [cursief in origineel] 
(Delphiconsult 1995: 7). Het SCP schrijft echter: “de situatie van de etnische groepen 
… is op het ogenblik vrij ongunstig. De werkloosheid loopt op tot 50% per groep” 
(Van Praag 1988: 5), met andere woorden, de werkloosheid verschilt van groep tot 
groep en bedraagt maximaal 50%. Verder schrijven ze:  

De beperkingen van deze analyse zijn door het SCP zelf aangegeven: alleen de 
kostenkant is geanalyseerd617 en de opbrengstenkant is buiten beschouwing gela-
ten; het betreft een indicatie op basis van een berekening die grof en provisorisch 
is; kenmerken van de onderzochte groep zijn in de tijd gelijk gehouden, terwijl dit 
ongetwijfeld een onjuiste aanname is” (Delphiconsult 1995: 7). 

Het echter onduidelijk of de schrijvers van Goudmijn of bodemloze put het stuk van 
Van Praag (1988) zelf gelezen hebben. Het overzicht van ‘verwante studies’ dat zij 
geven, bestaat voor een belangrijk deel uit parafraseringen of zelfs letterlijke citaten 
van (Muus 1992) zonder dat ze dat vermelden. Het bovenstaande citaat is bijvoorbeeld 
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vrijwel letterlijk overgenomen uit (Muus 1992: 32) inclusief de onjuiste bewering dat 
het SCP alleen de kostenkant analyseerde.618  

Delphiconsult concludeert dat de minderheden er over de gehele onderzochte pe-
riode 1960-1993 ongeveer 27 miljard gulden hebben bijgedragen aan de staatskas. In 
de periode 1960-1980 was het saldo elk jaar positief en droegen de minderheden in 
totaal 36 miljard gulden bij en de periode 1981-1993 was het saldo elk jaar negatief en 
kostten de minderheden in totaal 9 miljard gulden: 

“Toch blijkt de balans van kosten en baten voor de staatskas nog tot 1980 positief 
te zijn. De weloverwogen investering in etnische minderheden heeft aan de Ne-
derlandse staatskas tussen 1960 en 1980 ongeveer 36 miljard gulden bijgedragen 
en vervolgens een kleine 9 miljard gekost, uitsluitend in de jaren tachtig en ne-
gentig” (Delphiconsult 1995: 37). 

Bij deze berekening kunnen echter een aantal kanttekeningen worden geplaatst. 
Ten eerste worden de kosten voor de AOW niet meegenomen in de berekening, met 
als argument dat er sprake is van onderconsumptie door allochtonen (Delphiconsult 
1995: 17).619 Onderconsumptie is echter geen valide argument om de hele post dan 
maar weg te laten. Hier wreekt zich ook de methodologische aanpak van Delphicon-
sult. Vanuit een generational accounting perspectief (zie §3.7.2) is direct duidelijk dat 
voorzover de huidige onderconsumptie veroorzaakt wordt door de relatief lage gemid-
delde leeftijd van minderheden, dit gepaard gaat met relatief grote toekomstige kos-
ten.620 Ook de kosten voor de WAO en AAW worden niet meegenomen in de bereke-
ning met als argument dat deze “rechtstreeks uit de premieopbrengsten bekostigd” 
worden en “strikt genomen niet op deze balans thuis” horen (Delphiconsult 1995: 18). 
Opvallend is verder dat de overconsumptie van de ABW door immigranten op 8% ge-
schat (Delphiconsult 1995: 20). Deze schatting is – voorzichtig geformuleerd – tame-
lijk laag; op basis van de cijfers die Delphiconsult zelf gebruikt zou de overconsumptie 
eerder rond de 155% moeten liggen.621  

De vier genoemde regelingen die hier geheel (AOW, WAO & AAW) of vrijwel 
geheel (ABW) buiten beschouwing worden gelaten, vormen echter een aanzienlijk 
deel van de kosten waardoor het resultaat sterk in positieve zin wordt vertekend. Ver-
gelijken we de gegevens van Delphiconsult met die van het Ministerie van Financiën 
(Min. Fin. 1988: 28, Bijlage 11) dan ligt de onderschatting van de kosten die veroor-
zaakt wordt door het weglaten van genoemde posten rond 1990 in de orde van grootte 
van miljarden guldens per jaar. Over de periode 1974-1993 moet het totale effect van 
deze onderschatting derhalve in de orde van grootte van tientallen miljarden guldens 
liggen.  

Aan de batenkant telt Delphiconsult het immigratiesurplus (zie Box 3.1) zonder 
meer op bij de baten. Het gaat om aanzienlijke bedragen, oplopend tot 470 miljoen 
gulden in 1993. Over de periode 1965-1993 gaat het totaal om ongeveer 4,5 miljard 
gulden.622 Het immigratiesurplus is echter een theoretische winst die empirisch alleen 
gerealiseerd zal worden als aan een aantal voorwaarden is voldaan, waaronder een 
voldoende hoge participatiegraad. Gezien de lage participatiegraad van bepaalde min-
derheidsgroepen is het uiterst twijfelachtig of er in het geval van Nederland daadwer-
kelijk een dergelijke immigratiewinst geboekt is (vergelijk: Van Dalen 2001c: 103). 
Ook gaat Delphiconsult voorbij aan bepaalde kanttekeningen die in de literatuur wor-
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den gemaakt. Zo is er alleen een immigratiesurplus als de lonen van autochtonen 
daadwerkelijk dalen (zie Box 3.1, vergelijk: Borjas 1995), hetgeen gezien het beschik-
bare empirische bewijs twijfelachtig is (zie §3.7.3 en voor het Nederlandse geval bij-
voorbeeld: Zorlu 2002).623 Afgezien daarvan hoort de post ‘immigratiesurplus’ hele-
maal niet thuis op een balans van fiscale kosten en baten. Het immigratiesurplus is 
niets anders dan dat deel van de door immigratie veroorzaakte toename in het natio-
naal inkomen dat niet toevalt aan de immigranten in de vorm van loon. Een fiscale 
balans verkrijgt men door elke gulden of euro te turven die de schatkist in een bepaald 
jaar ingaat of uitgaat. Dat deel van het immigratiesurplus dat eventueel in de schatkist 
terecht komt (of er minder uitgaat) is daar uiteraard al bij inbegrepen en mag niet nog 
een keer geteld worden. Opvoeren leidt dus tot dubbeltelling en wat dat betreft lijdt 
Goudmijn of bodemloze put dus aan hetzelfde manco als het BEA-rapport. 

Figuur 8.1 Netto saldo van de kosten en baten van immigratie in de jaren 1965, 1970, 
1972, 1980, 1987, 1990 & 1993 (trendlijn toegevoegd624)

Wat betreft de receptie in de media had Goudmijn of bodemloze put een voor-
sprong omdat VNU-uitgevers de opdrachtgever was. Kalshoven stelt dat de “gerecy-
clede versie van Türkkols scriptie als hard (en goed) nieuws gebracht [werd] door de 
regionale dagbladen van VNU”.625 Maar ook vijf jaar later – bij de ophef naar aanlei-
ding van de publicatie van Lakemans Binnen zonder kloppen (zie §8.7) – werden de 
conclusies uit Goudmijn of bodemloze put als serieus tegenargument gebruikt: 

 “Tegenover de berekeningen van Lakeman, die hem in economisch-
wetenschappelijke kring veel kritiek opleverden, staan andere geluiden. Zo kwam 
het Amsterdamse onderzoeksbureau Delphiconsult in 1995 met het rapport 
Goudmijn of bodemloze put? waarin juist werd betoogd dat de staat aan belastin-
gen en premies veel meer binnenkreeg dan aan minderheden werd besteed in de 
vorm van vooral sociale zekerheid, sociale voorzieningen, onderwijs en gezond-
heidszorg”.626 
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Gezien hun stellingname in de inleiding lijkt de primaire doelstelling van de au-
teurs van Goudmijn of bodemloze put? om een positief beeld te schetsen van de eco-
nomische bijdrage van minderheden. Dat is tot op zekere hoogte gelukt. In tegenstel-
ling tot BEA (1994) doen ze dat niet door alleen de baten te analyseren. Wel laten ze 
een aantal cruciale kostenposten weg en tellen ze ten onterechte het migratiesurplus 
bij. Dat levert een forse overschatting op, vooral in de tweede helft van de door hen 
onderzochte periode. Zo komen ze uit op een flink positief saldo. In de inleiding be-
loven de auteurs van Goudmijn of bodemloze put om in hun “onderzoek de bijdrage 
van de etnische minderheden in Nederland nadrukkelijk naar voren [te] halen in relatie 
tot de ‘kostenfactor’” (Delphiconsult 1995: 5). Er kan niet anders gezegd worden dan 
dat zij hun belofte gestand hebben gedaan. Ondanks de positieve vertekening blijkt uit 
hun resultaten echter duidelijk een negatieve trend. Vanaf 1980 is het saldo elk jaar 
negatief en er treedt vanaf 1990 bovendien een versnelling op in de toename van het 
negatieve saldo (zie Figuur 8.1). Zo bezien lijkt de “weloverwogen investering in etni-
sche minderheden” (Delphiconsult 1995: 37) vooral een investering voor de korte ter-
mijn te zijn geweest. 

8.7 Binnen zonder kloppen
Binnen zonder kloppen (Lakeman 1999) bestaat uit twee min of meer gescheiden ge-
deelten. Het eerste deel is een reconstructie van de naoorlogse geschiedenis van emi-
gratie en immigratie in Nederland. Het tweede deel betreft een analyse van de kosten 
en baten van immigratie. Het eerste deel was aanvankelijk bedoeld als inleiding tot het 
tweede deel, maar Lakeman vond het onderwerp dermate interessant dat het uitgroeide 
tot een min of meer zelfstandig deel van het boek.627 De algemene doelstelling van het 
boek is om aan te tonen dat het naoorlogse emigratie- en immigratiebeleid een groot 
economisch fiasco is geweest. De conclusies die Lakeman trekt over het Nederlandse 
migratiebeleid zijn tamelijk negatief. Waar Nederland in de jaren vijftig (goede) ar-
beidskrachten stimuleerde om te emigreren, haalde het in de jaren zestig gastarbeiders 
binnen die in de jaren zeventig al weer grotendeels overtollig bleken te zijn. Het be-
drijfsleven profiteerde korte tijd, maar uiteindelijk werden de kosten op de verzor-
gingsstaat afgewenteld, aldus Lakeman (1999). De hoofddoelstelling van Binnen zon-
der kloppen is het geven van een analyse van de kosten en baten van de immigratie 
van asielzoekers en van Turkse en Marokkaanse gastarbeiders. De totale kosten van 
immigratie schat Lakeman (1999: 133) voor het jaar 1999 op 13,7 miljard gulden (€6,2 
miljard), oftewel 1,6% van het toenmalige BBP.628 De cumulatieve kosten van de im-
migratie van Turkse en Marokkaanse gastarbeiders schat hij over de periode 1974 tot 
1999 op tenminste 70 miljard gulden (€32 miljard) en inclusief rente het dubbele daar-
van. De additionele bedrijfswinsten bedroegen over de periode 1960-1972 ongeveer 
1,1 miljard euro (Lakeman 1999: 200). 

Lakemans positie binnen het Nederlandse migratie-economisch onderzoek is 
opmerkelijk. Die positie kan het best omschreven worden als die van de ‘volkomen 
buitenstaander’. Lakeman is niet verbonden aan een van de relevante kennisinstituten, 
noch aan het minderhedenonderzoek of een relevante tak van economisch onderzoek. 
Ook schreef hij Binnen zonder kloppen op eigen initiatief en niet in opdracht van een 
belanghebbende partij. In het dagelijks leven strijdt Lakeman als voorzitter van de 
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Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) tegen misstanden in het bedrijfsleven. 
Daarbij neemt het nietige SOBI het op tegen de giganten van het internationale be-
drijfsleven, zoals in de geruchtmakende boekhoudfraudezaak tegen Ahold.629 Lakeman 
wordt soms omschreven als ‘de luis in de pels van het Nederlandse bedrijfsleven’ en 
heeft diverse boeken over mistanden in dat bedrijfsleven op zijn naam staan. 

Ik interview Lakeman in zijn werkkamer op het SOBI dat op een bijzonder idyl-
lische plek gevestigd blijkt te zijn en uitkijkt op de Vecht die vredig voorbij stroomt. 
Ik word vriendelijk ontvangen en Lakeman maakt geen enkel voorbehoud ten aanzien 
van het gebruik van het interview. Lakeman omschrijft zichzelf als iemand die zeer 
onafhankelijk denkt en die indruk maakt hij tijdens het gesprek inderdaad. Hij is niet 
iemand die zijn woorden op een goudschaaltje weegt en hecht er aan de dingen te zeg-
gen zoals hij ze ziet. Tijdens het interview en op verschillende plaatsen in Binnen zon-
der kloppen630 blijkt dat hij zich enerzijds wel bewust is van de emotionele en norma-
tieve connotaties van sommige woorden die hij kiest, maar dat hij anderzijds weinig 
behoefte heeft om zijn boodschap te verhullen. Sterker nog, hij lijkt in woord en ge-
schrift een voorkeur te hebben voor een scherpe, soms wat provocatieve toon.  

Ook ten aanzien van de ontstaansachtergrond van Binnen zonder kloppen speelt 
dat laatste mee: uit het interview blijkt dat het boek deels bedoeld is als ‘een knuppel 
in het hoenderhok’, maar daarnaast speelt ook mee dat Lakeman aanvoelde dat hij met 
het onderwerp ‘kon scoren’.631 In het voorwoord zegt hij het volgende over de ont-
staansachtergrond:  

“De constatering [van de Tijdelijke Wetenschappelijk Commissie Minderheden-
beleid] dat de discussies [over migratie] vaak gekenmerkt worden door gebrek aan 
adequate informatie, is helaas juist. Bij de bestudering van immigratievraagstuk-
ken wordt overwegend aandacht geschonken aan sociale en culturele aspecten. In 
Nederland zijn de economische effecten van immigratie zelfs nooit berekend. … 
Naar aanleiding van mijn kritisch volgen van het Nederlandse bedrijfsleven, is mij 
meermalen verzocht ook het overheidsoptreden te onderzoeken. Dat vond ik over-
bodig gezien het grote aantal personen dat zich beroepshalve met de overheid be-
zighoudt. Toen echter duidelijk werd dat niemand in de door de Wetenschappelij-
ke Commissie gesignaleerde leemte voorzag, besloot ik dat alsnog te doen. De 
immigratie-economie is een aantrekkelijk studiegebied omdat de immigratie een 
belangrijk economisch verschijnsel is en desondanks een onontgonnen onder-
zoeksterrein vormt. De link met mijn eerdere studies over het bedrijfsleven is dat 
ook de immigratie-economie zich op het grensvlak van economie en recht af-
speelt. Ik heb weinig aandacht besteed aan de culturele en sociale aspecten van 
immigratie. Niet omdat die zonder belang zijn, maar omdat op dat gebied wel vele 
boeken en studies bestaan” (Lakeman 1999: 8). 

Lakemans werkwijze laat zich het beste illustreren aan de hand van een citaat. In 
de volgende passage rekent hij voor wat de kosten en baten zijn van een ‘asiel-
echtpaar met 3 kinderen’: 

“Voor asiel-immigranten is op dezelfde wijze een macro-economische kosten-
batenanalyse op te stellen als voor alle immigranten. De opvang van asiel-
immigranten kostte in 1998 ruim twee miljard gulden. Deze kosten hebben alleen 
betrekking op de directe opvang, voedsel, tolken, ambtenarensalarissen, zakgeld 
voor de bewoners van de asielcentra, huur van opvangcentra enzovoort. Vele toe-
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gelaten asiel-immigranten komen, ondanks hun opleidingsniveau, nooit aan de 
slag. Niet alleen de voormalige IND-directeur mr. H. Nawijn beklemtoonde dat op 
23 januari 1999 in een Telegraaf-interview, maar uit de CBS-cijfers komt hetzelf-
de beeld naar voren. Een van de oorzaken is dat juist kennis van hoogopgeleiden 
snel veroudert wanneer men die niet bijhoudt. En van bijhouden van kennis is 
geen sprake in de opvangcentra, waar men twee of drie jaar opgeborgen wordt al-
vorens men te horen krijgt of men tot Nederland wordt toegelaten. Volgens het 
CBS ontving een echtpaar met drie kinderen en een bijstanduitkering in 1997 van 
de overheid netto ruim 29.000 gulden. Wanneer men de kosten van medische 
voorzieningen daarbij optelt (3.300 gulden per persoon) komt men op 45.000 gul-
den. Inclusief woonsubsidies komt men op 51.000. Na vijftien jaar zijn de kinde-
ren de deur uit. Dan vallen de kosten terug tot 26.000. Na veertig jaar (inclusief 
AOW-jaren) zijn de kosten dan 1.415.000 gulden. Dan heeft men het alleen over 
directe steun en niet over onderwijs, justitie, of externe maatschappelijke kosten. 
Wanneer deze laatste zeer voorzichtig op gemiddeld vijfentwintig procent per jaar 
worden geschat, komt men op een totaal van 1.769.000 gulden voor een asiel-
echtpaar met drie kinderen dat naar Nederland komt, dertig jaar niet werkt en dan 
zeven jaar van de AOW geniet. Als de helft van de asiel-immigranten in eigen 
onderhoud zou voorzien, hetgeen een optimistische veronderstelling lijkt, en de 
andere helft niets kost, kost zo’n asiel-echtpaar gemiddeld de helft van 1.769.000 
ofwel ruim 884.000 gulden. De immigratie van 10.000 asiel-echtparen kost dus 
meer dan acht miljard gulden over hun resterende leven” (Lakeman 1999: 153-
154). 

Er is behoorlijk wat kritiek geweest op de uitvoering en formulering van Lakemans 
kosten-batenanalyse die een hoog ‘sigarendoosjesgehalte’ zou hebben (zie De Lange et 
al. 2002: 147 voor een beknopt overzicht van deze kritiek). Muus schrijft bijvoorbeeld 
een opiniestuk met de titel Kosten van migratie niet bewezen waarin hij stelt dat La-
keman er zich “bij het onderbouwen van zijn aannames met een Jantje van Leiden af-
maakt”.632 Voor een deel is deze kritiek terug te voeren op de populair-
wetenschappelijke opzet van het boek. Het zou – met name voor collega-economen – 
wellicht overtuigender zijn geweest als de econometrist Lakeman zich (methodolo-
gisch) had gebaseerd op de bestaande migratie-economische literatuur, desnoods weg-
gestopt in bijlagen of in het notenapparaat om de toegankelijkheid voor een breder pu-
bliek niet in het geding te brengen.633 Overigens is de uitkomst van bovenstaande re-
kenexercitie – een negatief saldo van circa 400 duizend euro voor het genoemde gezin 
asielmigranten – in vergelijking met recenter onderzoek zeker niet onrealistisch te 
noemen.634 

Voor Lakeman vormt de stijl van formuleren zoals in bovenstaand citaat juist een 
bewuste keuze die hij maakte met het oog op de kritiek die hij verwachte: “Ik wilde 
gewoon simpel sommetjes neer leggen, … heel compact en bescheiden” en zo “kaal 
mogelijk historisch en economisch” verslag doen “om weinig aangrijpingspunten te 
geven voor kritiek”, juist omdat het onderwerp destijds “nog zo hot” was.635 Daarom 
gaf hij geen adviezen en nam hij geen scenario’s of voorspellingen op, want daarmee 
“maak je je juist kwetsbaar”.636 Verder hield hij bewust “alle cultuur er uit” – “dat 
geeft maar onnodige fricties” – en heeft hij in het “boek geen buitenlander beschul-
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digd” om er aan toe te voegen: “die zijn niet schuldig … de meesten zijn … uitdrukke-
lijk uitgenodigd”.637 

Lakeman mag dan de immigranten niet direct aanvallen, maar hij overtreedt wel 
het lange tijd in het minderhedenonderzoek vigerende verbod op blaming the victim, 
door de kosten van immigranten direct in verband te brengen met een relatieve verar-
ming van Nederland in het algemeen en de verlaging van het inkomen van ambtenaren 
en uitkeringsgerechtigden in het bijzonder (Lakeman 1999: 133). In het interview be-
nadrukt Lakeman dat het negatieve macro-economische effect van immigratie beslist 
niet onderschat moet worden. “Wanneer men de hulp aan immigranten meeneemt be-
steedt Nederland jaarlijks 4 miljard aan immigratie”.638 Mede door immigratie is Ne-
derland nu armer als het had kunnen zijn. Bij de oprichting van de EEG was Nederland 
het rijkste lidstaat van de zes landen en ondanks de aardgasbel en de sterk gestegen 
vrouwenparticipatie is Nederland in de rangorde flink gedaald. “Dat komt omdat Ne-
derland alleen maar mensen heeft geïmporteerd – veel meer dan andere landen – die te 
weinig kunnen bijdragen”.639 Hij contrasteert de Nederlandse situatie met die in Frank-
rijk, waar veel immigranten bij binnenkomst al Frans spreken. Verder wijst hij op de 
VS die al decennia lang hoogopgeleiden weet aan te trekken. “Dan wordt je wel beter 
van die immigratie” stelt Lakeman, om er aan toe te voegen: “maar dat is een uiterst 
asociale selectie, die … overigens ook in Europa een [klein] beetje gaat opkomen”.640 

Binnen zonder kloppen is de eerste kosten-batenanalyse met een negatief saldo 
sinds 1988. In de jaren negentig werd echter algemeen aangenomen dat de netto-
bijdrage van minderheden aan de economie negatief zou zijn.641 Dat roept drie vragen 
op: (i) is het werkelijk zo duidelijk dat een kosten-batenanalyse een negatief resultaat 
zal hebben, (ii) waarom kwam dan niet eerder iemand met een kosten-batenanalyse 
met een negatief saldo en (iii) waarom kwam Lakeman daar in 1999 juist wel mee. 
Over de eerste vraag is Lakeman heel duidelijk: 

“Ik denk dat iedere econoom die daar een dagje naar kijkt … ogenblikkelijk ziet 
dat het een verliesgevende business is. … Kijk, … er zijn twee basisgegevens, 
daaraan kun je het ogenblikkelijk zien. Ten eerste de arbeidsparticipatie en ten 
tweede het genoten inkomen, want dat bepaalt dus het nut voor de maatschappij 
van een immigrant. Nou ja, dat is ver beneden het gemiddelde. [Wat betreft] de 
economische gevolgen van migratie kun je twee facetten onderscheiden. Ten eer-
ste voor het bedrijfsleven … en voor bedrijfsleven heb ik aangetoond: er is inder-
daad een positief effect, niet bijzonder groot, maar toch. … Maar daarna [was er] 
een veel groter negatief effect voor de overheid. … Afgezien van begrotingsover-
schotten en tekorten kun je zeggen: ‘de rijksoverheid speelt quitte op iedereen bij 
elkaar’. Dus met het gemiddelde inkomen en met de gemiddelde arbeidsparticipa-
tie heeft de overheid een nulresultaat. Dus als je dan een bevolkingsgroep binnen-
haalt met een arbeidsparticipatie niet van 80%, maar van 40%, nou dan gaat het er 
alleen maar om hoe groot zou het effect zijn. Maar iedere econoom ziet echt ge-
woon direct dat het een verliesgevende business is. Lijkt mij hoor”.642 

Dat er een negatief saldo was volgens Lakeman al vanaf de jaren zeventig evident: “als 
mensen niet meer werken en door de staat ondersteund worden. Dat is toch zo simpel 
als wat”.643 Het ging wat hem betreft vooral om de grootte van het effect.  
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Toen Lakeman bezig was met de voorbereidingen voor Binnen zonder kloppen 
vroeg hij aan een aantal economen die hij kende uit zijn privé-kring “hoeveel denk jij 
dat immigratie kost?”644 De antwoorden varieerden, maar vertelt Lakeman: “iedereen 
zat te laag, waanzinnig veel te laag … ik had het aanvankelijk ook niet in de gaten 
hoeveel het eigenlijk kostte, het was voor mij aanvankelijk ook wel een verassing”.645 
Echter, niet iedereen die hij het vroeg was die mening toegedaan: “Een aantal econo-
men zei: ‘dat kost niks, dat brengt wat op’ … sommige economen zeiden ‘ze werken 
hier toch en iemand die werkt is automatisch positief’. Dus zo simpel werd er wel ge-
dacht”.646  

Dat brengt ons bij de volgende vraag: als het dan voor zoveel mensen al zo lang 
duidelijk is dat het saldo negatief is, waarom bracht dan niemand die boodschap eer-
der? Voor een deel wijt Lakeman dat aan het politieke klimaat. In de jaren vijftig en 
zestig speelde economische argumenten een belangrijke rol bij het wervingsbeleid dat 
“zuiver werkgeversgericht” was: “goedkope arbeiders aantrekken en de lonen van 
aanwezige arbeiders drukken”.647 Door de oliecrises verviel die economische basis 
echter, aldus Lakeman. Daarna brak echter een periode aan die hij aanduidt met de 
term ‘post-Hitler tijdperk’: “in heel Europa was in de jaren tachtig en negentig een 
positieve sfeer tegenover immigratie die niet op economische dingen gebaseerd 
was”.648 Die houding verklaart hij uit de “ongelooflijke diepe psychologisch nasleep” 
van de Tweede Wereldoorlog, die mensen het gevoel gaf “we mogen nooit meer vij-
andig doen … tegenover mensen die het moeilijk hebben of die hier willen komen”.649 
De internationale verdragen zoals het Vluchtelingen verdrag zijn eveneens “een vrucht 
van het post-Hitler tijdperk”.650 Het leidde ook tot “een soort McCarthyism”.651 Een 
kosten-batenanalyse produceren met een negatief saldo kon in dat klimaat niet: “je 
werd als een fascist, een racist, een crimineel en zo afgeschilderd door iedereen als je 
dus zei ‘dit is allemaal verliesgevend deze zaak, we kunnen beter het geld in de Hoog-
ovens verstoken of gewoon naar die landen brengen’”.652  

Daarnaast speelde volgens Lakeman ook een breed gedeeld solidariteitsdenken. 
Dat verklaart hij voor een belangrijk deel uit de vanaf de jaren zestig door aardgasba-
ten en economische groei sterk gestegen welvaart: “In maatschappelijke discussies 
kwam je dat regelmatig tegen, die enorme welvaart. … Dat gaf allemaal een goede 
voedingsbodem [voor een gevoel van] … ‘het kan niet op’. En als het niet opkan heb 
je vanzelf meer solidariteit dan wanneer je tekort komt”.653 Dat solidariteitsgevoel 
“speelde niet alleen in de immigratie-industrie”, maar had een “brede maatschappelijk 
basis”.654 Lakeman spreekt ook van een “zieligheidsgevoel’ dat een “sterke variant is 
van het solidariteitsgevoel”.655 Ook dat solidariteitsgevoel verzette zich tegen het uit-
voeren van een kosten-batenanalyse. De redenering luidde dan “het zijn toch zielige 
mensen, die hebben onze hulp nodig” en “je mag niet egoïstisch zijn”.656 

Toch zou men denken dat er twee academische velden zijn – economie en min-
derhedenstudies – waar mensen – net als Lakeman zelf – gemotiveerd hadden kunnen 
raken door het feit dat migratie-economisch onderzoek in Nederland braakliggend ter-
rein was. Dat gold in het bijzonder voor kosten-batenanalyses. Juist zo’n normatief 
omstreden terrein biedt ook mogelijkheden tot profilering, maar Lakeman meent dat de 
normatieve restricties toch te sterk waren: 
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 “Een jonge [academische] econoom die na een paar dagen praten of lezen weet 
dat de zaak verliesgevend is, nou die denkt ‘Weet je wat? Ik ga carrière maken, 
wetenschappelijk mezelf profileren met een studie. Ik ga eens uitrekenen hoeveel 
dat is’. Maar wáár wil hij zich profileren? Een wetenschappelijk ambitieus per-
soon kijkt denk ik ook wel wat voor functies hij kan krijgen met de studies die hij 
doet. … Nou, dan kom je tot de conclusie: … ‘hier maak ik me niet populair 
mee’”.657 

Vanuit het minderhedenonderzoek was ook weinig te verwachten. In de eerste 
plaats werd dat “gedaan werd door sociologen, antropologen en juristen, … economen 
deden geen onderzoekingen”.658 Belangrijker was echter dat minderhedenonderzoekers 
belangen hadden. Vanaf de jaren zeventig was er een “hele immigratie-industrie” ont-
staan waarin veel advocaten, ambtenaren en wetenschappers emplooi hadden.659 Het 
algemene klimaat was “zeker niet kritisch tegenover immigratie. In zo’n omgeving 
gaan de mensen die in dat wereldje horen en zich bewegen en daar ook hun geld ver-
dienen, niet een kritische studie entameren, want ja, wie moet dat betalen? Daar krijg 
je geen subsidie voor denk ik”.660 Maar behalve subsidie ging het ook om eigenbelang, 
aldus Lakeman. Over een vooraanstaand minderhedenonderzoeker zegt Lakeman bij-
voorbeeld: “die leeft van de mensenhandel, zeg maar eventjes. … Die gaat daar na-
tuurlijk niet kritisch tegen aan, want dan is ie op zijn minst de helft van zijn klanten 
kwijt. … Hij is hoogleraar, maar ik zie hem meer als een adviseur dan als een hoogle-
raar … en ik ben niet de enige die hem zo ziet”.661 Dus, besluit Lakeman, “iedereen die 
vanuit zijn beroep bemoeienis had met immigratie”, die was automatisch pro-
immigratie. … Ik zie het niet als een complot hoor, het zijn gewoon natuurlijke ten-
densen”.662  

Die perceptie van de ‘immigratie-industrie verklaart ook waarom Lakeman soms 
zo ongemeen fel uithaalt naar het minderhedenonderzoek: “Ik heb in mijn boek die 
immigratie-industrie … wel duidelijk willen afbranden en ik geloof ook wel dat dat 
gelukt is”.663 Dat was “een strategisch bewuste keuze”:664  

“Het was wel duidelijk dat die [‘immigratie-industrie’] mij zou gaan aanvallen 
dus … ik wilde duidelijk maken welke belangen dit in de hand hebben gewerkt en 
dit willen handhaven. Dus die belangengroepen heb ik al bij voorbaat duidelijk 
willen maken voor de lezer die straks geconfronteerd wordt met kritiek op mijn 
boek. [Het was een] beetje een tactische invalshoek. Dus een soort preverdediging 
tegen aanvallen waarvan ik zeker was dat ze zouden komen”.665 

Lakeman contrasteert de positie van de academische econoom en de minderhe-
denonderzoeker met zijn eigen positie van “volkomen buitenstaander in dat hele im-
migratiegebeuren”.666 Hij had qua inkomen of carrière niets te winnen of te verliezen 
bij Binnen zonder kloppen en het onderwerp bevond zich helemaal buiten zijn normale 
werkveld en beroepsgroep. Dat wil niet zeggen dat Lakeman belangeloos was: “Ik had 
eigenlijk maar één belang: dat ik niet door de pers als geheel zou worden afgebrand als 
een knuppel die een wanprestatie neerzet”.667 Daarnaast had hij ook een “maatschap-
pelijk doel” voor ogen, namelijk dat er minder immigranten zouden komen; Lakeman 
wilde “dat de zaak eens een beetje zichtbaar werd [en] … dat er [politiek] wat mee 
gedaan werd, … dat het boek een beetje invloed zou hebben”.668 Dat heeft het ook ge-
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had volgens Lakeman. Hij noemt een aantal prominente politici die het bij zijn weten 
gelezen hebben, waaronder Pim Fortuyn. 

Lakemans boek kon op een gemengde reactie rekenen.669 Aan de ene kant was er 
grote verontwaardiging. “Hoe durft hij immigranten een verliespost te noemen voor de 
Nederlandse samenleving. Leveren ze niet heel veel op voor de Nederlandse econo-
mie?” vraagt Van Aurich van Forum, het instituut voor multiculturele ontwikkeling 
zich af.670 “Als Lakeman zijn uitspraken in het boek niet gefundeerd onderbouwt, moet 
hij ze terugtrekken. Doet hij dat niet, dan overwegen wij hem daar in kort geding toe te 
dwingen” dreigt Akel van het Nederlands Centrum Buitenlanders.671 Anderen plaatsen 
vraagtekens bij het nut van de hele exercitie: “Wat wil hij ermee? Met ‘harde cijfers’ 
aantonen dat de migranten hier niet horen? Met even harde cijfers zou je kunnen aan-
tonen dat ouderen of gehandicapten de samenleving meer kosten dan ze opbrengen? 
Wat heeft zoiets voor zin?”.672 Deze auteurs lijken het uitvoeren van een kosten-
batenanalyse en het openbaar maken van de uitkomsten op zich zelf al verwerpelijk te 
vinden. Lakeman meent om die reden dat hij niet veel serieuze aanvallen heeft gehad 
op zijn boek. De meeste aanvallen kwamen “uit de hoek van de immigratieprofessio-
nals” en hadden de strekking “het financieel nut van een mens mag je niet berekenen” 
want “een mens is een mens”.673 Lakeman vond dat “gewoon lachwekkend; dan kun je 
de bedrijfseconomie wel afschaffen, natuurlijk. Dat kwam uit de niet-economische 
hoek. Het feit dat ik dit ging bestuderen, dat was al een schande”.674  

Daarnaast is er economisch-inhoudelijke kritiek. Keuzenkamp, de toenmalige 
hoofdredacteur van Economisch Statistische Berichten schrijft een redactioneel com-
mentaar met de veelzeggende titel Exit Lakeman. Daarin verwelkomt hij het idee om 
de economische effecten van immigratie te onderzoeken, maar stelt hij dat de analyse 
van Lakeman juist op economisch vlak te kort schiet. Hij wijst erop dat Lakeman geen 
welvaartsanalyse toepast. “Wat een immigrant verdient is slechts een deel van zijn 
welvaartsbijdrage. Een ander deel is de waardecreatie voor zijn werkgever. En dan 
zwijgen we nog over begrippen zoals consumenten- en producentensurplus” 
(Keuzenkamp 1999: 381). Hij concludeert: 

“Nederland is tegen wil en dank een immigratieland. Lakeman vindt het een 
schande, mij lijkt het meer een feit. Gegeven de migratie is het zaak om de maat-
schappelijke waarde van migranten zo groot mogelijk te maken. … Lakeman 
biedt daarvoor geen aanknopingspunten. De economische gevolgen van de Neder-
landse immigratiepolitiek verdienen een betere analyse” (Keuzenkamp 1999: 
381). 

Merk op dat Keuzenkamp het idee om de economische effecten van immigratie te on-
derzoeken zonder meer verwelkomt en zijn pijlen louter richt op de uitvoering. 

Er is echter ook bijval, bijvoorbeeld van Volkskrant-journalist Frank Kalshoven, 
die zich al eerder675 verbaasde over het gebrek aan Nederlands migratie-economisch 
onderzoek: 

“Het zou geen enkele moeite kosten over dit boek een bijterig stukje te schrijven. 
Het makkelijkste is een moreel verontwaardigde verhandeling met als motto: im-
migranten zijn mensen en over mensen mag je ten principale geen kosten-baten-
analyse maken. Niet veel moeilijker is het ridiculiseren van de economische ana-
lyse zelf: Lakeman rekent op de achterkant van de sigarendoos en dat komt de ac-
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curatesse natuurlijk niet ten goede. Het is zelfs wel mogelijk om de schrijver, aan 
de hand van uit verband gerukte citaten, uit te maken voor vreemdelingenhater – 
klaar ben je. Maar zo’n stukje verdient dit boek helemaal niet. Lakeman consta-
teert in zijn voorwoord terecht dat het debat over immigratie en asielzoekers 
wordt gedomineerd door culturele en sociale verhandelingen. Economische aspec-
ten van immigratie zijn stelselmatig verwaarloosd. En Lakeman doet een heldhaf-
tige poging om in deze leemte te voorzien. Heel goed”.676 

Kalshoven vat hier de belangrijkste potentiële bezwaren tegen het boek samen: men 
mag niet in termen van nut en noodzaak over mensen en in het bijzonder immigranten 
denken, de auteur is een racist677 en het rekenwerk is onvoldoende.678 Alleen het laats-
te argument onderschrijft hij, maar dat weegt niet op tegen het in zijn ogen positieve 
feit dát er eindelijk eens over de economische effecten van immigratie geschreven 
wordt. Ook in meer algemene zin was er ten tijde van het verschijnen van Binnen zon-
der kloppen steun voor onderzoek naar de kosten en baten immigratie. Zo stelt NRC-
redacteur Huygen “net als in Amerika zou het parlement in hoorzittingen nuchter de 
kosten en baten van immigratie moeten afwegen in plaats van elke discussie te smoren 
met ‘Auschwitz’”.679 

Ook in de overige media bleef Binnen zonder kloppen niet onopgemerkt en kon 
het op een gemengde ontvangst rekenen. Lakeman trad herhaaldelijk op in discussie-
programma’s op de televisie. Geruime tijd was hij “een soort vaste spreker” voor het 
onderwerp immigratie en tijdens die periode merkte hij dat het boek invloed begon te 
krijgen:  

“Gedurende die tijd zag ik al duidelijk de meningen veranderen. Eerst werd ik als 
een halve fascist in die debatten behandeld. … In die korte tijd merkte ik toch al 
dat ik [weliswaar werd gezien] als een zeer ongewenste standpuntenvertolker, … 
maar toch wel als standpuntenvertolker … en niet als een gruwelijke kerel waar je 
met rotte tomaten naar mag gooien – overdrachtelijk gesproken. … Daar kon ik 
eigenlijk ook al aan afleiden dat mijn boek al een zekere invloed had”.680  

Opvallend is dat de normatieve afkeuring die Lakeman soms ten deel viel bij dit 
soort televisieoptredens hem niet lijkt te hebben gedeerd. Als ik Lakeman vraag “was 
u een vaste spreker of een kop van jut?” antwoord hij “nou, ik ben een beetje bot, dus 
het kan wel alle twee zijn geweest, dat ik het niet door had”.681 Als ik vraag of hij zich 
ooit “boos heeft gevoeld of onheus bejegend” antwoordt Lakeman ontkennend. Hij 
verklaart de reacties van de mensen uit de “immigratie-industrie” uit het feit dat hij 
“aan hun boterham komt”.682 Bovendien wist hij zich gesterkt door het veranderende 
opinieklimaat. Hij refereert aan een interview met GroenLinks-prominent Femke Hal-
sema bij het televisieprogramma Buitenhof683 waar hij vooral aangevallen werd op de 
normatieve aspecten van het boek en werd beschuldigd van het voeren van een “dub-
bele agenda” (te weten: immigratiebeperking). Halsema had volgens hem “het gevoel 
dat ze de Nederlandse bevolking achter zich had … en dat was niet zo. Ik had het ge-
voel dat ik de Nederlandse bevolking achter mij had en uiteindelijk bleek ik dat ook 
wel te hebben, maar zij leefde nog een beetje [in het verleden]. Dat was eigenlijk een 
… oude emotie in Nederland”.684 Lakeman “bleef uitnodigingen ontvangen” voor der-
gelijke optredens, maar sloeg die op een gegeven moment af, maar niet omdat hij te-



 
319

veel weerwoord kreeg. Het ging “teveel tijd kosten” en “met al die praatjes verdien je 
natuurlijk geen cent”.685 

Vergelijking tussen Lakeman en Van Praag (§7.2) maakt duidelijk hoe belangrijk 
de persoonlijke instelling en normatieve opvattingen van de kennisproducent kunnen 
zijn. Er zijn enkele overeenkomsten. Beiden wisten dat een kosten-batenanalyse nor-
matief omstreden was en dat ze op morele afkeuring konden rekenen, met name van 
minderhedendeskundigen. Maar de verschillen zijn interessanter. Ze dekten zich alle-
bei vooraf in tegen kritiek, maar elk wel op een heel andere wijze. Van Praag nam de 
suggestie van de directeur van het SCP over en presenteerde de kosten-batenanalyse 
als een begrotingsraming. Lakeman koos voor de voorwaartse verdediging en probeer-
de de “immigratie-industrie” op voorhand in diskrediet te brengen als een belangheb-
bende partij. Het belangrijkste verschil zit echter in de subjectieve beleving. Van Praag 
was zelf een minderhedenonderzoeker. Ook al was hij een onafhankelijk denker en 
altijd enigszins in de contramine, ook al verzette hij zich tegen de overmatige identifi-
catie van minderhedenonderzoekers met hun onderzoeksobject en het verbod op bla-
ming the victim, tot op zeker hoogte had hij het gedeelde normatieve kader van het 
minderhedenonderzoek van destijds geïnternaliseerd. Hij voelde zich zelf bezwaard en 
de morele afkeuring van sommige collega’s raakte hem persoonlijk. Lakeman lijkt 
daarentegen helemaal niet geraakt door inhoudelijke kritiek en morele afkeuring die 
hem ten deel valt. Vanwege de “overwogen opzet” van het boek is er in zijn optiek 
geen enkele “reële aanval geweest” op de inhoud.686 De kritiek die er was noemt hij 
‘lachwekkend’. Ze komt voort uit ‘politieke correctheid’ of is ingegeven door geves-
tigde belangen. Hij lijkt erop dat hij zich ook nauwelijks moreel aangevallen kán voe-
len, simpelweg omdat hij de normatieve kaders van zijn criticasters totaal niet deelt. 
Het is in deze veelbetekenend dat hij over de invloed van Binnen zonder kloppen zegt: 
“ik denk dat iedereen wel heeft gezien dat ik niet afgebrand ben na dit boek en dat 
heeft enorm veel mensen moed gegeven”.687  

8.8 Verklaring kennisproductie periode III 
Om de invloed van de negen onafhankelijke variabelen op de kennisproductie in Peri-
ode III te duiden gaan we als volgt te werk. Eerst trekken we de in §7.3 geschetste 
ontwikkeling van de twee in Periode II dominante probleemdefinities door in Periode 
III en relateren deze aan de ontwikkeling van de variabelen minderhedenonderzoek, 
science-policy nexus en migratiebeleid. Ook bezien we hoe een aantal trends in het 
economisch beleid uit die periode worden doorgezet in de jaren negentig. Vervolgens 
richten we ons op de kerndocumenten. Eerst bespreken we het Preadvies van Hartog 
en Teulings en vervolgens in onderlinge samenhang de vijf kosten-batenanalyses die 
in dit hoofdstuk zijn behandeld.  

We brengen in herinnering dat een groot deel van de jaren tachtig het minderhe-
denperspectief domineerde, maar dat eind jaren tachtig het integratieperspectief als 
succesvolle concurrerende probleemdefinitie opkwam (§7.3). Deze hing samen met 
een fundamentele herdefiniëring van de science-policy nexus. Er was begin jaren ne-
gentig een einde gekomen aan de tamelijk overzichtelijke verhouding tussen het min-
derhedenbeleid en het minderhedenonderzoek die de jaren tachtig had gekenmerkt. De 
WRR had zich ten koste van de ACOM geprofileerd als dominante adviseur aangaan-
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de minderhedenzaken, vooral omdat ze beter aanvoelde aan welk type advies het be-
leid behoefte had. In die omwenteling speelde Entzinger een centrale rol. Dat ging ge-
paard met een soms persoonlijke demarcatiestrijd tussen Entzinger en een aantal 
ACOM-leden en andere prominente minderhedenonderzoekers. Door de opheffing van 
de ACOM in 1992, de institutionalisering van het minderhedenonderzoek en het ver-
leggen van geldstromen naar onder meer NWO en de EU raakten minderhedenonder-
zoek en migratiebeleid ontvlochten. Dat leidde enerzijds tot een internationalisering 
van het minderhedenonderzoek en meer onafhankelijkheid van de overheid, maar an-
derzijds ook tot een verminderde invloed van het minderhedenonderzoek op het beleid.  

Het integratieperspectief zoals gepropageerd in Allochtonenbeleid stuitte niet al-
leen op weerstand in de wereld van het minderhedenonderzoek, maar werd slechts ge-
leidelijk geabsorbeerd in het migratiebeleid. Pas in de Contourennota van 1994 wordt 
gesproken van een integratiebeleid en wordt er gekozen voor een individuele benade-
ring. De aanbevelingen van de WRR om te komen tot een dwingende en gesanctio-
neerde inburgering worden ook slechts ten dele overgenomen. Met name binnen DCM 
blijft het minderhedenperspectief lange tijd domineren. De toenmalige directeur-
generaal Molleman meende in 1990 dat er helemaal geen behoefte was aan een nieuw 
beleid om het minderhedenbeleid te vervangen; het minderhedenbeleid was in zijn 
ogen niet mislukt, het was alleen nog niet geslaagd (Scholten 2007: 152). Ook zijn 
opvolger, voormalig ACOM-lid Hugo Fernandes Mendes meende dat Nederland met 
wat geduld vanzelf de economische vruchten van de immigratie zou plukken:  

“De vestiging van nieuwe bevolkingsgroepen in de Nederlandse samenleving is 
een verschijnsel dat ons land vanaf zijn eerste begin heeft gekend. Vaak was daar 
verzet tegen vanuit de gezeten burgerij, maar telkens weer bleek na verloop van 
tijd dat die samenleving er in economische, maar ook in sociale en culturele zin 
door verijkt was. Dat zegt niet alleen iets over de talenten die die nieuwe mede-
bewoners van de Lage Landen inbrachten; het is ook een aanwijzing voor de dy-
namiek van de Nederlandse samenleving als geheel, die die nieuwe potenties 
steeds weer wist in te passen en productief te maken. Steeds weer schrikt een sa-
menleving bij in het oog lopende immigratiebewegingen. Vanuit de collectieve 
ervaringen met dat soort fenomenen mag die primaire reactie gerelativeerd wor-
den door het vertrouwen dat we er met ons allen, inclusief de nieuwe landgenoten, 
op den duur beter van bleken te zijn geworden. Dat gaat niet vanzelf. Allen en ie-
der in onze samenleving, ook de nieuw-gekomenen, zullen de tijd mogen nemen 
om aan de nieuwe situatie te wennen” (Muus 1994: i). 

Merk op dat Fernandes Mendes hier voorbij gaat aan het cruciale feit dat de verzor-
gingsstaat vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw enorm is uitgebreid. Dit historisch 
perspectief688 ontvouwt Fernandes Mendes in het voorwoord van een preadvies van de 
hand van Philip Muus waarin niet de relatie tussen immigratie en verzorgingsstaat 
wordt geproblematiseerd, maar juist het feit dat de verzorgingsstaat inkrimpt.689 De in 
§7.3 geconstateerde divergentie tussen de probleemdefinitie van de regering, de WRR 
en Entzinger enerzijds (integratieperspectief) en DCM, de ACOM en het mainstream 
minderhedenonderzoek anderzijds (minderhedenperspectief) blijft dus ook onder het 
kabinet Lubbers III in stand. Hierbij moet opgemerkt worden dat de rol van de minis-
ter van BiZa (als lid van de regering en verantwoordelijk bewindspersoon voor DCM) 
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nogal ambigu is, een situatie die nog versterkt wordt door de personele wisselingen690 
die rond 1994 plaatsvonden. 

Ook wat betreft het economisch beleid zijn een aantal ontwikkelingen uit de pe-
riode Lubbers II (1986-1989) betreffende het arbeidsmarktbeleid en de verzorgings-
staat direct door te trekken naar de periode Lubbers III (1989-1994). De nadruk bleef 
op een meer activerend arbeidsmarktbeleid en voortgaande herziening van de sociale 
zekerheid met het oog op de kostenbeheersing. Bovendien kwam er onder invloed van 
de Commissie-Buurmeijer (1993) een meer economische visie op de sociale zekerheid 
dat meer werd gezien als een systeem van gedragsprikkels die calculerend gedrag van 
burgers en organisaties kunnen uitlokken. De nadruk kwam zo steeds meer te liggen 
op eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven. Een tweede parallel met de 
periode Lubbers II is dat de kosten van immigratie geproblematiseerd werden. In 1994 
werden de (directe) kosten geraamd van de opvang van asielzoekers wier aanvragen in 
dat jaar piekten op ruim 50 duizend (Geelhoed 1994: 11).691 Ook werd in opdracht van 
de ministeries van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Welzijn & Sport onderzoek 
gedaan naar de bijstandsafhankelijkheid van asielmigranten (Hueber et al. 1995). 

Teneinde de kennisproductie te verklaren laten we eerst de in de inleiding be-
schreven studies de revue passeren. Het werk van Ritzen, Van Dalen en Niesing et al. 
weerspiegelt de internationalisering van de Nederlandse economiebeoefening; de na-
druk ligt op de theoretische en methodologische bijdrage aan de wetenschappelijke 
literatuur. Opmerkelijk is dat de studie van Niesing et al. steun geeft aan de hypothese 
dat voor (laaggeschoolde) immigranten een additionele moral hazard uitgaat van de 
verzorgingsstaat, immers, de onderzochte allochtonen hebben niet alleen veel vaker 
geringere baankansen, maar zien er ook veel vaker van af om werk te zoeken, ondanks 
een relatief geringer armoedevaleffect. In die zin is de studie ook beleidsrelevant. De 
dissertaties van Kee en Niesing over arbeidsmarktperformance en discriminatie van 
immigranten zijn hoogst relevant, maar borduren methodologisch en theoretisch verder 
op eerder buitenlands onderzoek. Verder passen deze studies in het minderhedenper-
spectief met zijn nadruk op discriminatie en racisme. De studies van Kee en vooral van 
Niesing en Niesing et al. laten zien dat het vrijkomen van nieuwe datasets (met name 
de SPVA-survey) een directe stimulans voor nieuw onderzoek kan vormen. De publi-
catie van Heijke is opmerkelijk omdat het argument van ‘economische verarming’ ge-
steld wordt naast het in het multiculturele minderhedenperspectief gangbare argument 
van culturele verrijking. 

Dat Entzinger en Van der Zwan het initiatief tot het advies Beleidsopvolging 
minderhedendebat namen is goed te begrijpen vanuit hun ongeduld met de langzame 
herijking van het migratiebeleid in de richting van het integratieperspectief. In dit ad-
vies wordt een oplossing gezocht voor de spanning tussen immigratie en verzorgings-
staat. De status quo – immigratie toestaan op basis van internationale verdragen en de 
nieuwkomers directe toegang geven tot de verzorgingsstaat – wordt onhoudbaar ge-
acht. Ook een substantiële reductie van de verdragsmigratie wordt onhaalbaar geacht 
vanwege de beperkte-stuurbaarheidsassumptie, een wezenlijk uitgangspunt van het 
integratieperspectief – in ieder geval voor Entzinger, want naar achteraf zal blijken 
vinden Van der Zwan, Teulings en Hartog (nu) wel degelijk dat er ingegrepen moet 
worden op de (uitvoering van de) verdragen. Daarom werd gekozen voor tijdelijke 
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uitsluiting van (nieuwe) immigranten uit de sociale zekerheid, met andere woorden, 
het gelijkheidsbeginsel zou niet meer onverkort worden toegepast op allen die zich 
legaal op het territorium bevinden. Voor het beleid was dat echter een brug te ver, met 
name voor Hans Dijkstal die als minister van BiZa in Paars I daar invulling aan moest 
geven. De wijze waarop Hartog en Teulings vanuit de economische theorie invulling 
geven aan het Preadvies arbeidsmarktaspecten – de nadruk op prikkels voor de inbur-
geraars en de legitimatie van tijdelijke uitsluiting op basis van Borjas’ zelfselectiehy-
pothese – past goed in de veranderende visie op de verzorgingstaat die rond die tijd 
zijn beslag kreeg en met name ook het concept van de ‘activerende arbeidsmarkt’ dat 
binnen de WRR in zwang kwam.692 In dezelfde tijd werd de spanning tussen immigra-
tie en verzorgingsstaat door economen ook in een aantal andere publicaties naar voren 
gebracht.693 

Tenslotte behandelen we de vijf kosten-batenanalyses. Allereerst valt op dat deze 
een ontwikkeling in een bepaalde richting laten zien. Muus (1992) wordt door de SER 
gevraagd om een kosten-batenanalyse te doen, maar doet dat niet. Bernardt (1993) 
wordt bij het CPB gestimuleerd om haar oorspronkelijke scriptieopzet uit te breiden 
met zo’n analyse, maar ziet daar bij nader inzien van af. BEA (1994) vervaardigt in 
opdracht van BiZa een batenanalyse. Delphiconsult komt een jaar later (1995) met een 
(onvolledige) kosten-batenanalyse met batig saldo. Tenslotte komt Lakeman (1999) 
met een kosten-batenanalyse met een negatief saldo.  

Verder blijkt uit de vijf (kosten)batenanalyses hoe groot in de jaren negentig de 
invloed is van het minderhedenonderzoek (als bestaande kennisvoorraad) op de ken-
nisproductie. Allereerst zijn minderhedenonderzoekers kennelijk de aangewezen ex-
perts als het gaat om minderheden, ook als het gaat om een bij uitstek economisch on-
derwerp als een kosten-batenanalyse. Het is in die zin tekenend dat de Sociaal-
Economische Raad – waar zowel Veenman als Penninx in de migratiecommissie zaten 
– bij sociaal-geograaf Muus aanklopt met een dergelijke opdracht. Verder waren min-
derhedenonderzoekers Muus en Veenman vertegenwoordigd in de begeleidingscom-
missie van het BEA-onderzoek. Consultatie van (minderheden)experts vormde voor 
Bernardt (1993) één van de redenen om af te zien van het uitvoeren van een kosten-
batenanalyse. En het was Fernandes Mendes – voormalig ACOM-lid en directeur van 
DCM – die uiteindelijk bepaalde dat BEA géén kosten-batenanalyse kon uitvoeren. 
Doorslaggevend hierbij waren steeds normatieve belemmeringen als blaming the vic-
tim en extreemrechts in de kaart spelen die typerend waren voor het minderhedenper-
spectief. Omgekeerd verwachte Lakeman op voorhand de grootste weerstand vanuit 
“de immigratie-industrie” en ziet hij zijn positie als buitenstaander in die wereld als 
voorwaardelijk voor het schrijven van Binnen zonder kloppen. Tenslotte fungeerde 
minderhedenonderzoeker Veenman als poortwachter tot een heel belangrijke dataset 
(de SPVA-survey) en Veenman was zoals eerder gememoreerd op normatieve gronden 
tegen het uitvoeren van kosten-batenanalyses. 

Verder gaat Bernardt op een heel andere manier om met bovenstaande normatie-
ve belemmeringen dan de opdrachtonderzoekers. De laatsten proberen – elk op geheel 
eigen wijze – een zo positief mogelijk beeld te schetsen van de (netto) economische 
bijdrage van immigranten. Muus doet dat door (on)bewust bevestiging te zoeken van 
de politieke consensus en BEA en Delphiconsult door tegenwicht te bieden aan nega-
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tieve berichtgeving over immigranten zonder acht te slaan op de meest basale econo-
mische principes. Bernardt doet dit alles niet; ze ziet af van de kosten-batenanalyse, 
maar gaat geen wetenschappelijk product van bedenkelijk niveau afleveren. Iets soort-
gelijks geldt voor het gebruik van de migratie-economische literatuur. De opdrachton-
derzoekers passen de positieve resultaten gevonden in buitenlands onderzoek zonder 
meer toe op Nederland, terwijl economen als Van der Geest (1991), Bernardt (1993) 
en Roodenburg (2000) (zie §9.3) er op wijzen dat dit vanwege de lage arbeidspartici-
patie en hoge werkloosheid onder immigranten niet zomaar mag.  

Kennelijk worden deze economen op koers gehouden door de tweede orde nor-
matieve en empirische uitgangspunten van de economische discipline. Ze zijn – om 
het in de woorden van Bourdieu (2004) te zeggen – zuinig op hun ‘wetenschappelijke 
kapitaal’ en willen geen reputatieschade oplopen door ondeugdelijk werk af te leveren. 
Bij de opdrachtonderzoekers staat daarentegen klantgerichtheid hoog in het vaandel, of 
zoals één van de deelnemers aan de workshop het enigszins cynisch onder woorden 
brengt: “BEA zegt tegen de opdrachtgever: ‘wat is uw probleem, dan zoeken wij de 
economische argumenten erbij. Het heet niet voor niets het Bureau voor Economische 
Argumentatie! Vraag het maar aan Henk Kamps, hij zal het beamen en er nog trots op 
zijn ook!’”694 Een andere deelnemer trekt in dit verband een parallel met de werkwijze 
van juristen: ‘als je een advocaat (van de duivel) nodig hebt, ga je naar BEA’.695 

Daarnaast is de invloed van het minderhedenonderzoek op de kennisproductie 
gerelateerd aan de (wederzijdse beeldvorming over) disciplinaire verschillen tussen 
economen enerzijds en sociale wetenschappers anderzijds. Het gaat te ver om hier op 
alle ontologische en epistemologische verschillen in te gaan, temeer daar er ook sub-
stantiële verschillen bestaan tussen bijvoorbeeld sociologie en antropologie, maar de 
belangrijkste verschillen betreffen het mens- en maatschappijbeeld en de rol van we-
tenschap. Enigszins stereotiep geformuleerd komt het er op neer dat economen het 
beeld hebben dat (sociaal-wetenschappelijk geschoolde) minderhedenonderzoekers 
overmatig geëngageerd zijn en middels social engineering de maatschappij willen ver-
anderen. Andersom lijken veel sociale wetenschappers te vinden dat de (modelmatige) 
benadering van de gemiddelde econoom de gecompliceerde sociale werkelijkheid te 
veel versimpelt, onder meer omdat er (impliciet) wordt uitgegaan van de mens als ra-
tional actor. Sabatier & Weible spreken van “the classic conflict between sociologists 
and economists”, een conflict dat is terug te voeren op de verschillen tussen “two sys-
tems of normative reasoning: a ‘logic of appropriateness’, in which right behavior 
means following rules, and a ‘logic of consequences’, in which right behavior involves 
maximizing good consequences” (2007: 194). Disciplinaire verschillen worden in de 
interviews herhaaldelijk genoemd in uiteenlopende bewoordingen en we zullen er ook 
in het volgende hoofdstuk nog voorbeelden van tegen komen.696 

Ik wil benadrukken dat het hier geschetste beeld op verschillende manieren ge-
nuanceerd kan worden. Zo is er in de ‘weinig amicale verhouding’ tussen de sociolo-
gie en economie de afgelopen decennia volgens sommigen een verbetering te bespeu-
ren en is er meer interdisciplinaire samenwerking (Stone & Wade 2007). Vanuit de 
sociologie en de politieke wetenschappen is er sinds de jaren zeventig een steeds ope-
ner houding te bespeuren jegens de economische wetenschap, in die zin dat een fors 
percentage van de artikelen (in high ranking journals) in deze disciplines verwijzingen 
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naar economische artikelen (in high ranking journals) bevatten (Zuckerman 2003) (al 
is dat andersom veel minder). Verder kan gewezen worden op het feit dat binnen de 
sociologie een (weliswaar omstreden) stroming is die rational-choice als uitgangspunt 
neemt (Hedström & Stern).697 Ook won de psycholoog Daniel Kahneman in 2002 de 
Nobelprijs698 voor de economie met werk dat omschreven kan worden als ‘behavioris-
tische economie’. Het gaat derhalve deels wellicht vooral om wederzijdse beeldvor-
ming tussen economen en andere sociale wetenschappers, maar desalniettemin kan 
zeker gesproken worden van een vaak forse epistemologische, ontologische en metho-
dologische afstand tussen beide disciplines. 

De (percepties van de) disciplinaire verschillen worden in verband gebracht met 
de geringe rol van economen in het minderhedenonderzoek. Bernard van Praag dong 
als SEO-directeur een paar keer mee naar onderzoeksopdrachten op het gebied van 
immigratie en integratie, maar dat bleek bijna onmogelijk. “Die opdrachten gingen 
allemaal naar het IMES” en andere minderhedenonderzoekers, aldus Van Praag: 

“Bij BiZa waren ze als de dood voor economen, … omdat ze te kritisch zouden 
zijn [en] er te rationeel tegen aan zouden gaan. … Er was natuurlijk een soort [so-
ciologenbolwerk], een soort algemeen idee van: ‘De economen snappen niks van 
menselijke gevoelens’. ‘Hen gaat het alleen om geld; het zijn pure rekenaars’. ‘Ze 
zijn niet geïnteresseerd in mensen en kunnen geen surveys doen’. Kortom, als je 
bij een ministerie kwam als econoom om daar geld voor te vragen dan moest je 
van zeer goede huize komen want je werd door elke socioloog – die zaten altijd 
op die afdelingen – [gewantrouwd]. Als je het niet minstens samendeed met een 
socioloog of zo, dan kwam je er helemaal niet over de drempel, omdat er een 
diepgeworteld vooroordeel bestond dat economen dit soort problematiek … hele-
maal niet doorgrondden, … dan ook nog afgezien van het resultaat dat het onder-
zoek opleverde”.699 

Het lukte niet om onderzoeksopdrachten binnen te slepen, vanwege de sociologische 
bias aan de opdrachtkant, maar ook omdat daar het idee bestond dat minderhedenon-
derzoekers “tot de [politiek]correcte resultaten zouden komen”.700 Pogingen tot sa-
menwerking met sociale wetenschappers op terreinen anders dan het minderhedenon-
derzoek strandde eveneens op die wederzijdse disciplinaire vooroordelen.701 Tenslotte 
wordt ook in de workshop naar voren gebracht dat “economen er niet tussen kwamen 
[omdat er] een soort ideologische congruentie [bestond] tussen … de belangstelling en 
de aanpak van sociologische onderzoekers [in het algemeen] en wat men bij het beleid 
opportuun achtte in de sfeer van politieke correctheid”.702 Het is in dit licht wellicht 
niet verwonderlijk dat de economisch geschoolde Veenman wel regelmatig samen-
werkt(e) met economen als Jan van Ours en Bernard van Praag.  

Een al te simpele voorstelling van zaken moet hier echter vermeden worden. Het 
is zeker zo dat er sprake is van een zekere onverenigbaarheid tussen enerzijds een eco-
nomische benadering van het verschijnsel immigratie en anderzijds de normatieve uit-
gangspunten van de doorsnee sociale wetenschapper. Echter, een deel van de Neder-
landse economengemeenschap had die normatieve uitgangspunten tot op zekere hoog-
te zelf geïnternaliseerd.703 Meer in het algemeen geldt dat Nederlandse economen link-
ser stemmen dan het Nederlands gemiddelde (Van Dalen & Klamer 1996) en dat er 
sprake is van een “dominantie van PvdA-leden in economische kringen” (Van Dalen 
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& Klamer 2005), terwijl juist ter linkerzijde van het politieke spectrum het langst werd 
vastgehouden aan een ‘politiek correcte’ benadering van immigratie. 

Behalve normatieve en disciplinaire aspecten, was er ook gewoon een gebrek aan 
belangstelling vanuit de overheid, ook vanuit de ministeries van Economische Zaken 
en Sociale Zaken waar wel veel economen werkzaam zijn.704 De overheid nam geen 
noemenswaardige initiatieven tot migratie-economisch onderzoek. Dat geldt overigens 
ook voor de twee grote rapporten van de WRR en het CPB die in het volgende hoofd-
stuk behandeld zullen worden. Beleidsmakers maakten zich weliswaar zorgen over de 
kosten van (asiel)immigratie en de spanning tussen immigratie en verzorgingsstaat705, 
maar van een enigszins coherente economische visie op immigratie was geen sprake. 
Dat komt omdat de ‘diepe kern’ van het integratieperspectief zoals verwoord in Al-
lochtonenbeleid aanvankelijk nauwelijks ingang vindt bij het beleid. De aanbeveling 
om door middel van financiële prikkels (zoals korten op de uitkering) sociaal-
economische integratie van werkloze nieuwkomers af te dwingen wordt bijvoorbeeld 
niet overgenomen. De regering bewijst verder in haar reactie op Allochtonenbeleid wel 
lippendienst aan het idee dat immigranten menselijk kapitaal vertegenwoordigen dat 
aangeboord dient te worden, maar het de facto asielbeleid lijkt eerder een grootschali-
ge vernietiging van menselijk kapitaal te zijn (zie §5.6, vergelijk: Zwiers 1993). Pas 
rond de eeuwwisseling gaat het nationaal economisch eigenbelang weer een (bij)rol 
spelen in de debatten over vergrijzing en arbeidsmigratie. 

Een limiterende factor was voorts de beperkte databeschikbaarheid. De norma-
tieve en wettelijke belemmeringen voor dataverzameling waren mede door het Besluit 
Gevoelige Gegevens (1993) wel weggenomen, maar een substantiële toename van de 
databeschikbaarheid liet tot eind jaren negentig op zich wachten. Verschillende eco-
nomen steken de hand in eigen boezem en wijzen op de traditionele ‘luiheid’ van eco-
nomen om zelf data te verzamelen.706 De gegevens die wél bestonden, waren verza-
meld met het oog op de vraagstellingen van het minderhedenonderzoek en beleid en 
daardoor soms minder geschikt voor andersoortig onderzoek.707 Daarnaast maakte de 
heterogeniteit van de niet-westerse allochtonen uitsplitsing naar deelgroepen noodza-
kelijk, waardoor men op basis van de bestaande datasets snel met (te) kleine subpopu-
laties kwam te zitten.708 Tenslotte maakt een onderzoeker zich kwetsbaar als hij of zij 
op basis van gebrekkige gegevens onderzoek doet naar ‘politiek incorrecte’ onderwer-
pen. 

Tot slot rest de vraag of er in de jaren negentig sprake was van een hiaat in de 
kennisproductie. In dit verband zijn tenminste twee typen onderzoek belangrijk. De 
eerste is onderzoek naar de relatie tussen immigratie en verzorgingsstaat, omdat dit 
zowel zeer beleidsrelevant was alsook hoogst interessant vanuit academisch oogpunt 
gezien de ontwikkelingen in de migratie-economische literatuur. Het tweede betreft de 
kosten-batenanalyse, voornamelijk vanwege de maatschappelijke interesse voor dit 
onderwerp. Daarnaast kan men zich voorstellen dat economen die kennisnamen van 
bijvoorbeeld de rapporten van BEA en Delphiconsult de behoefte voelen om te reage-
ren op de daarin gehanteerde onderzoeksmethoden. Er lijkt dus wel een hiaat te zijn. 
Dat komt in retroperspectief ook naar voren uit verschillende (zelf)rapportages over 
het CPB waarin immigratieonderzoek wordt aangemerkt als ‘blinde vlek’ (Commissie-
Bakker 2001: 7; Commissie-Borstlap 2007: 21; vergelijk: CPB 2003: 75). Een gebrek 
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aan data, een geringe interesse van beleidsmakers en de langdurige doorwerking van 
het minderhedenonderzoek ‘als bestaande kennisvoorraad’ kunnen aangewezen wor-
den als belangrijke oorzaken. Tenslotte speelde ook ‘politieke correctheid’ een grote 
rol, zoals in dit hoofdstuk op verschillende plaatsen naar voren is gekomen. In de in-
terviews wordt herhaaldelijk een parallel getrokken met andere politiek en normatief 
omstreden onderwerpen zoals het misbruik van de sociale zekerheid (door immigran-
ten of in algemene zin) en criminaliteit onder immigranten (vergelijk §2.5.1 en Box 
8.1).709 
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9 Kennisproductie Periode IV (2000-2005)  

9.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk bespreken we een drietal publicaties die verschenen in de periode 
2000-2005. De eerste publicatie is het WRR-rapport Nederland als Immigratiesamen-
leving (2001). Dit rapport kan gezien worden als een opvolger van Etnische minderhe-
den (1979) en Allochtonenbeleid (1989), maar bevat in tegenstelling tot de eerdere 
WRR-rapporten een hoofdstuk over de economische gevolgen van immigratie (Van 
Dalen 2001c: 73-81). Daarnaast bespreken we het CPB-rapport Immigration and the 
Dutch Economy (2003). Dit is de eerste brede analyse van de economische effecten 
van immigratie naar Nederland door het CPB sinds het CPB-rapport van 1972 (zie 
§6.3). Het laatste kerndocument dat we in dit proefschrift bespreken heeft betrekking 
op de externe effecten van immigratie die veroorzaakt worden door bevolkingsgroei 
(Hartog 2002c).  

Zoals altijd geven we een overzicht van de niet-geselecteerde publicaties tenein-
de een evenwichtig beeld te geven van de kennisproductie in deze periode, die zich 
onderscheidt van de voorgaande periode door een flinke groei in het aantal publicaties. 
Voor een deel betreft dit spin-off van het CPB-rapport uit 2003, in de vorm van rappor-
ten over deelaspecten (Euwals & Nieuwenhuis 2003; Euwals & Roodenburg 2003; Ter 
Rele 2003; Nieuwenhuis 2003) en publicaties over de bevindingen in nationale (Ewijk 
& Ter Rele 1999) en internationale tijdschriften (Roodenburg & Euwals 2004; Rood-
enburg et al. 2004). Iets soortgelijks geldt voor het WRR-rapport uit 2001, dat direct 
(Van Dalen 2001a) en indirect (Van Dalen 2001b) aanleiding gaf voor een aantal pu-
blicaties. Tot slot zien we dat economen zich vanaf de eeuwwisseling wat uitdrukke-
lijker mengen in het publieke debat over immigratie en integratie (De Beer & Beetsma 
1999; Keuzenkamp 1999; Leers 2000; Dunnewijk 2001; Smit 2001b; Ter Rele & 
Roodenburg 2001; Schilder 2002; Hartog 2002a; Van Dalen 2002a; Hartog 2002d; 
Van Dalen & Teulings 2003; Hartog 2005b). 

Van belang is de dissertatie van Aslan Zorlu, een promovendus van Joop Hartog 
en minderhedenonderzoeker Rinus Penninx. Absorption of Immigrants in European 
Labour Markets van Zorlu is na Heijke (1979) de eerste dissertatie die voor een be-
langrijk deel gewijd is aan de gevolgen van immigratie voor het ontvangende land. 
Onder de commissieleden bevinden zich Hans Heijke en Jan van Ours, evenals de 
Zweedse populatie-econome Gustafsson. Zorlu migreerde van Turkije naar Nederland 
en die achtergrond speelt mee in de ontstaansgeschiedenis van de dissertatie: 

“Over the last decade, I have been increasingly fascinated by both the mechanism 
behind the individual decision to migrate and the consequences of migration for 
host countries and immigrants themselves. It is hard to identify whether my inter-
est in this topic is determined by a simple random process or by the comparative 
advantage related to my own personal experiences as a ‘persistent’ immigrant. 
This book satisfies part of this curiosity and is the outcome of my PhD research 
conducted in the last four years” (Zorlu 2002: vii). 

Het overkoepelende thema is de (arbeidsmarkt)absorptie van immigranten, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van data uit Nederland, Noorwegen en het Verenigd Konink-
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rijk. Daarbinnen komen drie subthema’s aan bod. Het eerste thema zijn de looneffec-
ten van immigratie. Deze blijken klein te zijn, zeker in vergelijking met de effecten 
gevonden in studies voor landen als Duitsland en de VS, al zijn de effecten op de lo-
nen van (andere) immigranten wat groter. Bovendien zijn de tekens vaak tegengesteld, 
waardoor Zorlu meent dat substitueerbaarheid van immigranten en ingezetenen met 
vergelijkbaar menselijk kapitaal slechts een beperkte verklarende kracht heeft en dat 
veeleer gekeken moet worden naar gastlandspecifiek menselijk kapitaal, taalvaardig-
heid en de beeldvorming over immigrantengroepen. (Zorlu 2002: 175-176). Het twee-
de thema is het effect van de karakteristieken gender en etniciteit op de loonvorming. 
Hier wordt gevonden dat een deel van de loonvorming niet kan worden verklaard uit 
de productieve kenmerken van de werknemer en moet worden toegeschreven aan dis-
criminatie op etniciteit en in mindere mate op sekse. De effecten verschillen echter 
sterk tussen bevolkingsgroepen. Het laatste thema is de absorptie van immigranten in 
de Amsterdamse arbeidsmarkt. Hier wordt gevonden dat jobupgrading en een grote 
instroom van laaggeschoolde migranten een belangrijke verklaring vormen voor de 
hoge werkloosheid en lage participatie van migranten in Amsterdam (Zorlu 2002: 290-
291). Opvallend is tenslotte dat de reikwijdte van Zorlu’s promotieonderzoek op een 
aantal punten bepaald is door de beperkte beschikbaarheid van gegevens in Nederland 
(Zorlu 2002: 266, 290). 

De dissertatie van (Zorlu 2002) geeft aanleiding tot een flink aantal publicaties 
(Hartog & Zorlu 1999; 2002; Zorlu & Hartog 2000; 2002; 2005). Doordat Zorlu zich 
ook na zijn promotie toelegde op migratie-economisch onderzoek, lijkt er een pril be-
gin van schoolvorming te ontstaan aan de UvA. Het onderzoek van Hartog en Zorlu 
krijgt een extra stimulans (Zorlu et al. 2004; Nicolaas et al. 2004; 2005) doordat er op 
initiatief van Hartog in samenwerking met het CBS een nieuw microdatabestand wordt 
opgezet (Hartog et al. 2003). Dit bestand maakt het mogelijk om cohorten immigran-
ten door de tijd te volgen en biedt zo onder andere inzicht in de manier waarop immi-
granten ingroeien in de sociale zekerheid en arbeidsmarkt. Op basis van deze dataset 
kan inzicht verkregen worden in de zelfselectieprocessen ten aanzien van (re-
tour)migratie zoals beschreven door Borjas. Zo blijken huursubsidieontvangers minder 
vaak te remigreren dan overige migranten, een indicatie dat de verzorgingsstaat deze 
categorie immigranten in Nederland houdt (Zorlu et al. 2004). 

9.2 Participatie van immigranten, de economische dimensie
In 2001 verschijnt het derde grote WRR-rapport over migratie: Nederland als immi-
gratiesamenleving (WRR 2001), dat zich in meerdere opzichten onderscheidt van de 
eerste twee rapporten. Waar Etnische minderheden (zie §5.5.2) en Allochtonenbeleid 
(zie §5.6.3) vooral een nationaal perspectief op immigratie en integratie ontvouwden, 
hanteert Nederland als immigratiesamenleving een meer internationaal perspectief. De 
probleemdefinitie is geïnformeerd door recente ontwikkelingen in wat we gemakshal-
ve het minderhedenonderzoek noemen, met name aangaande processen van internatio-
nalisering, de onderkenning van hybride identiteiten en de opkomst van transnationale 
gemeenschappen. Scholten (2007: 209) spreekt van een transnationalistisch perspec-
tief op immigratie, een term waar we in §9.4 op terug zullen grijpen. Daarnaast bevat 
Nederland als immigratiesamenleving in tegenstelling tot de voorgaande rapporten een 
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hoofdstuk over de economische effecten van immigratie (Van Dalen 2001c). Dit 
hoofdstuk is onderwerp van studie in deze paragraaf, maar voordat we daartoe over-
gaan analyseren we eerst een aantal empirische en normatieve uitgangspunten van het 
rapport.  

9.2.1 Nederland als immigratiesamenleving
Het WRR-rapport heeft een dubbelzinnige houding ten aanzien van de aanname dat 
immigratie beperkt stuurbaar is, die reeds naar voren werd gebracht in Allochtonenbe-
leid en de Contourennota (zie §5.6). Aan de ene kant presenteert de Raad immigratie 
als een voldongen feit. De eerste zin van het rapport luidt: “Nederland kenmerkt zich 
door een relatief hoog niveau van immigratie. Dit zal ook in de toekomst het geval 
zijn” (WRR 2001: 9).710 Grondreden van die beperkte stuurbaarheid is de plicht tot het 
naleven van internationale verdragen zoals het VN Vluchtelingenverdrag en het 
EVRM. Door die verdragsverplichtingen zijn “de grenzen van Nederland … poreus 
geworden en het is de vraag of een op nationale regels berustend toelatings-
/vreemdelingenbeleid nog mogelijk en wenselijk is” (WRR 2001: 30).  

Aan de andere kant zinspeelt de Raad ook op het nationale eigenbelang als uit-
gangspunt van het te voeren beleid. De Raad wil met Nederland als immigratiesamen-
leving “een benadering bieden om immigratie in Nederland zo positief mogelijk te la-
ten uitpakken, voor de Nederlandse samenleving en voor de nieuwkomers zelf” (WRR 
2001: 9). De Raad constateert dat “een duidelijke inhoudelijke beleidsvisie op het mi-
gratieverschijnsel ontbreekt, [waardoor vaak wordt] volstaan met een verwijzing naar 
bestaande internationale verdragsverplichtingen” (WRR 2001: 20). Daardoor is er 
sprake van  

“een reactief beleid dat zich richt op opvang/wering van degenen die zich melden 
aan de poort. Er is tot dusver echter weinig aandacht voor vragen als: wie zijn 
goed te gebruiken, wie hebben we nodig? Evenmin lijkt het proces van voort-
gaande gezinsvorming met partners uit herkomstlanden een apart punt van aan-
dacht te zijn, terwijl juist dit het risico met zich meebrengt dat achterstanden (in 
opleiding, taal) en afhankelijkheden over de generaties heen worden gereprodu-
ceerd” (WRR 2001: 20). 

Hier wordt het nationaal eigenbelang geplaatst tegenover de verdragsverplichtingen. 
Het interessante is dat de WRR een heroverweging van de verdragen zelf voor het 
voetlicht brengt. Onder het kopje ‘Veranderen binnen de verdragen versus het veran-
deren van de verdragen’ stelt de Raad: 

“De aanscherpingen van het beleid die de afgelopen twee decennia hebben plaats-
gevonden in Nederland en op het niveau van de Europese Unie, zijn wel binnen 
de letter van de internationale verdragen gebleven. Met alle aanscherpingen van 
definities en het inbrengen van extra voorwaarden in het weringsbeleid kan echter 
de vraag worden gesteld in hoeverre nog recht wordt gedaan aan de geest van die 
verdragen. De huidige praktijk heeft tot gevolg dat de huidige interpretatie van de 
verdragen nauwelijks meer een bescherming biedt voor degenen voor wie zij toen-
tertijd zijn bedoeld. De keuze om de verdragen zelf ter discussie te stellen, is ech-
ter moeilijk te maken. Het gevaar is immers groot dat het – in het licht van de hui-
dige asielstroom – nauwelijks mogelijk zal zijn om overeenstemming te krijgen 
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over een nieuw verdrag. Toch lijkt het onvermijdelijk om, in het licht van de grote 
veranderingen in migratiepatronen en de huidige en de te verwachten instroom 
van asielzoekers, de aandacht op de verdragen zelf te richten” (WRR 2001: 89).  

Het blijft echter bij suggesties, er wordt niet geadviseerd de internationale verdragen 
op te zeggen of de uitvoering ervan op te schorten. Op dit punt van het nastreven van 
het nationaal eigenbelang versus het handhaven van de internationale verdragen is het 
rapport tamelijk inconsistent.  

Ook wat betreft de relatie tussen immigratie en verzorgingsstaat is Nederland als 
immigratiesamenleving inconsistent. Aan de ene kant wordt deze relatie – net als in 
Allochtonenbeleid – expliciet geproblematiseerd; een van de deelvragen luidt: “Hoe 
verloopt het proces van immigratie en welke gevolgen heeft dit verloop voor de kan-
sen op integratie en voor de (houdbaarheid van) de bestaande verzorgingsstaatarran-
gementen?” (WRR 2001: 23-24). Aan de andere kant wordt deze vraag in het rapport 
nauwelijks uitgewerkt vanuit een economisch perspectief. Dat is des te opvallender 
omdat Van Dalen de relatie tussen immigratie en verzorgingsstaat als één van de meest 
wezenlijke kwesties beschouwde, een kwestie die hij bovendien in een aantal andere 
publicaties uit dezelfde periode wel aan de orde stelde. Aan de hand van het interview 
met Van Dalen zullen we proberen deze tegenstrijdige gang van zaken op te helderen, 
maar eerst beschrijven we op hoofdlijnen het economische hoofdstuk van zijn hand. 

9.2.2 Hoofdpunten Participatie van immigranten, de economische dimensie
Het eerste dat opvalt aan Van Dalens hoofdstuk is de brede opzet. Een groot aantal 
onderwerpen wordt behandeld en we bekijken ze hier even in vogelvlucht. De externe 
effecten worden behandeld, maar wegens een gebrek aan empirische gegevens niet 
gekwantificeerd. Van Dalen waarschuwt in dit kader dat “een kundig doch malicieus 
econoom … het verwaarloosbare immigratiesurplus of verlies [zou] kunnen opblazen 
tot astronomische proporties” (Van Dalen 2001c: 111). Daarnaast waagt Van Dalen 
zich aan een kwalitatieve analyse van de economische effecten van (etnische) diversi-
teit. Afhankelijk van het type diversiteit en de additionele condities kan diversiteit bin-
nen een organisatie een nadeel zijn indien het leidt tot disfunctionele (interpersoonlij-
ke) conflicten. Leidt diversiteit tot functionele (taakgerichte) conflicten dan kan het 
juist bijdragen aan de creativiteit en innovatie binnen de organisatie.711  

Vervolgens geeft Van Dalen een model vergelijkbaar met dat in Box 3.1. Met dit 
model bepaalt hij het zogenaamde immigratiesurplus (zie Box 3.1) als gevolg van de 
aanwezigheid van immigranten (totaal 9,4% van de bevolking) op 0,15% van het BNP, 
ofwel €0,5 miljard.712 Van Dalen benadrukt dat het immigratiesurplus een theoretische 
winst is die alleen gerealiseerd kan worden als de immigranten na binnenkomst direct 
aan de slag gaan en hun menselijk kapitaal aansluit bij de arbeidsvraag. Aan deze twee 
voorwaarden is in de Nederlandse praktijk zeker niet voldaan en dat blijkt ook uit de 
schets die hij geeft van de arbeidsmarktperformance en de uitkeringsafhankelijkheid 
van (niet-westerse) immigranten.713 Daarna geeft Van Dalen een model met drie pro-
ductiefactoren; hoog- en laaggeschoolde arbeid en kapitaal (vergelijk Box 3.2). Na een 
schatting van de onderlinge elasticiteiten van de factoren, berekent hij het immigratie-
surplus voor verschillende verhoudingen van hoog- en laaggeschoolde immigranten. 
Het immigratiesurplus is gering en onder bepaalde aannamen714 zelfs negatief als de 
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immigranten voor een belangrijk deel laaggeschoold zijn. Echt substantiële winsten 
zijn alleen te behalen als het merendeel van de immigranten hooggeschoold is. De her-
verdelingseffecten zijn echter wel substantieel ten gunste van de factor kapitaal en het 
type arbeid dat complement is voor de immigranten (zie §3.7.3).  

Verder onderzoekt Van Dalen de mogelijkheden om arbeidsmigratie in te zetten 
als instrument van economische politiek. Daarmee haakt hij aan bij de toen actuele 
discussie over arbeidsmigratie (zie §5.7.4). Ten aanzien van hoogopgeleiden geldt dat 
een braindrain een besparing oplevert van opleidingskosten, maar daar tegenover 
staan de aanpassingskosten en de investeringen die nodig zijn om hun menselijk kapi-
taal in Nederland doelmatig in te zetten. Ten aanzien van laagopgeleiden “is er zeker 
geen winstsituatie als men ook nog het eventuele beroep op het stelsel van sociale ze-
kerheid er bij betrekt” (Van Dalen 2001c: 130). Onder verwijzing naar Teulings (1995, 
zie §8.2) bespreekt Van Dalen hier de problematiek van averechtse selectie: Nederland 
trekt als gevolg van de egalitaire inkomenspolitiek en de uitgebreide mate van sociale 
zekerheid “indirect immigranten [aan] die de solidariteit ondermijnen die ten grond-
slag ligt aan de welvaartstaat” (Van Dalen 2001c: 130). Wil men de sociale zekerheid 
in stand houden, dan is uitsluiting van bepaalde categorieën immigranten onvermijde-
lijk: “De noodzaak van uitsluiting zal ook voor Nederland in de toekomst steeds na-
drukkelijker op de voorgrond treden. Een overheid die de solidariteit binnen een royaal 
en omvangrijk sociaal zekerheidssysteem wil handhaven in de context van vrij verkeer 
van arbeid ontkomt er daarom niet aan om eisen te stellen aan nieuwkomers” (Van 
Dalen 2001c: 130). Tot slot bespreekt Van Dalen de mogelijkheid om conjuncturele 
arbeidstekorten op te lossen met tijdelijke arbeidsmigratie. Ook dat is geen echt goede 
oplossing. De historische ervaringen in Nederland laten zien dat tijdelijke immigranten 
vaak toch blijven. Verder hebben immigranten die tijdelijk (menen) te zijn weinig 
prikkels om te investeren in gastlandspecifiek menselijk kapitaal. Gezien de geringe en 
onzekere rendementen acht Van Dalen immigratie dan ook geen doelmatig instrument 
om binnenlandse economische problemen op te lossen. Beter is het om in te zetten op 
alternatieve oplossingen zoals het aanspreken van de stille arbeidsreserve en de indi-
recte import van arbeid via goederenhandel (Van Dalen 2001c: 131-132). 

Intrigerend is het verschil tussen de nogal sombere analyse van Van Dalen en de 
eindconclusie van het hoofdstuk, waarin hij een tamelijk positieve toon weet te vin-
den:715  

“Dit hoofdstuk biedt een schatting van wat immigranten voor Nederland kunnen 
betekenen, gegeven de bestaande patronen van participatie. Bij het trekken van 
conclusies keren we terug naar de samenhang tussen immigratie, participatie en de 
institutionele arrangementen van de verzorgingsstaat. Uit dit hoofdstuk blijkt dat 
de welvaartswinsten van immigratie voor de Nederlandse economie beperkt zijn 
en dat deze relatief meer profiteert van hooggeschoolde migranten dan van laag- 
of ongeschoolde migranten” [onderstreping toegevoegd] (WRR 2001: 133-134). 

Ook de spanning tussen immigratie en verzorgingsstaat die Van Dalen in de hoofdtekst 
signaleert, komt in de eindconclusies nauwelijks terug. Van Dalen is zelf niet tevreden 
over de bijdrage die hij aan het WRR-rapport heeft kunnen leveren. Uit onvrede ver-
laat hij de WRR. Volkskrant-journalist Ferry Haan schrijft over zijn vertrek: “Van Da-
len liep bij de WRR aan tegen de onwil om op basis van een economische analyse tot 
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aanbevelingen voor migratiebeleid te komen. Het rapport was volgens Van Dalen een 
goede analyse van het probleem, maar als beleidsrapport een gemiste kans. Er stond 
niet in wat Nederland nu moet doen”.716 In het interview nuanceert Van Dalen dit. Zijn 
vertrek had zeker niet alleen met Nederland als immigratiesamenleving te maken, 
maar vooral met het feit dat de WRR indertijd “een slecht functionerend instituut 
was”.717 Ook was hij “op een gegeven moment de stroperigheid van het schrijven van 
rapporten zat en wilde hij weer terug naar het wetenschappelijk onderzoek”.718 

9.2.3 Migratie, vloek of zegen voor de Nederlandse economie?
Uit onvrede met de in zijn ogen onvolledige economische analyse van het WRR-
rapport publiceert Van Dalen een artikel in Bevolking en Gezin719 met de titel Immi-
gratie: vloek of zegen voor de Nederlandse economie? Grote delen van dit artikel ko-
men letterlijk overeen met het economische hoofdstuk van het WRR-rapport, maar er 
zijn twee belangrijke verschillen. In de eerste plaats gaat Van Dalen uitgebreid in op 
de normatieve aspecten van het doen van migratie-economisch onderzoek: 

 “[De groeiende en voortdurend immigratie] vragen om een oordeel over het be-
lang van immigratie en de integratie van diezelfde immigranten voor de Neder-
landse economie. Er bestaat namelijk grote onenigheid over de vraag of de komst 
van immigranten de economie nu versterkt of verzwakt en het woord immigratie-
politiek is een zeer beladen term. Standpunten zijn sterk ideologisch gekleurd en 
men moet van goeden huize komen om die politiek gepolariseerde standpunten te 
kunnen overbruggen. In dat opzicht kan men spreken van een paradoxale situatie 
dat in een land als Nederland waar het cijferfetisjisme hoogtij viert zo weinig eco-
nomisch onderzoek wordt verricht naar de kosten en baten van immigratie. Blijk-
baar zijn de vooroordelen zo groot dat het geen zin heeft om een rationele discus-
sie over immigratie op te zetten, een cultuur die juist weer gelegenheid geeft om 
pamflettistische geschriften af te leveren” (Van Dalen 2001a). 

In de conclusies van Immigratie: vloek of zegen gaat Van Dalen verder uitgebreid in 
op de vraag hoe Nederlandse beleidsmakers met het oog op de houdbaarheid van de 
verzorgingsstaat om moeten gaan met immigratie: 

“Als er een overheidsbeleid ten aanzien van immigratie geformuleerd moet wor-
den dan schuilt dat eerder in het formuleren van (spel)regels waarmee wederzijds 
voordeel kan worden gehaald uit arbeidsmobiliteit. Er zijn op dat vlak twee pro-
blemen die menig Europese welvaartsstaat, en zeker de Nederlandse, onder ogen 
moet zien: (1) de nationale arbeidsmarkten zijn vaak niet erg flexibel waardoor 
hun vermogen om zich aan te passen aan (grootschalige) immigratie meer pro-
blemen oproept dan het oplost; en (2) de sterk herverdelende werking van sociale 
zekerheid en publieke goederen en diensten (zoals onderwijs en zorg) creëren 
kunstmatige prikkels om te migreren die voor Nederland niet welvaartsverhogend 
werken. Ter Rele en Roodenburg (2001) [zie §9.3] hebben op overtuigende wijze 
laten zien hoe de imperfecte integratie van niet-westerse allochtonen een forse 
aderlating betekent voor de Nederlandse schatkist. Op het eerste punt zou lering 
getrokken kunnen worden uit de ervaringen van klassieke immigratielanden. De 
klassieke immigratielanden kunnen echter op het tweede punt geen aanknopings-
punten voor beleid bieden omdat de welvaartsstaat aldaar niet de omvang bezit die 
het in menig Europees land heeft. Europese welvaartsstaten, zoals Nederland, zul-
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len een eigen koers moeten ontwikkelen om (interne) solidariteit en migratie met 
elkaar te verenigen. Op dit punt zou men kunnen experimenteren met de tijdelijke 
uitsluiting van sociaal zekerheidsgebruik zoals bepleit in Duitsland. … Men zou 
ook de fiscale balans meer in evenwicht kunnen brengen door meer gebruik te 
maken van financiële prikkels waarbij migratie en integratie aan elkaar zijn ge-
koppeld” [onderstreping toegevoegd] (Van Dalen 2001a: 32-33). 

Waarom kon Van Dalen het bovenstaand beleidsadvies – dat een logisch vervolg 
lijkt van zijn analyse in Hoofdstuk 4 van Nederland als immigratiesamenleving – niet 
kwijt in dat rapport? Waarom was de relatie tussen verzorgingsstaat en immigratie 
binnen de WRR zo’n heikel punt? Om dat te achterhalen heb ik Harry van Dalen geïn-
terviewd op het NIDI, zijn huidige werkgever. Van Dalen is iemand die frank en vrij 
spreekt en zeker niet elk woord op een goudschaaltje weegt en ook niet altijd even 
precies formuleert. Hij omschrijft zichzelf als iemand die houdt van puzzelen en graag 
over maatschappelijk relevante problemen schrijft. We laten hem aan het woord over 
het WRR-rapport: 

“Ik kan zeggen hoe het bij de WRR toeging. De projectgroep was tijdenlang bezig 
met een migratierapport en dat project zat eigenlijk muurvast. … Er was geen hel-
dere blik. Er werd veel gepraat over ‘wat nu werkelijk het probleem van Neder-
land als immigratieland was’ en daar kwam men maar niet uit. … En toen wilde 
men uiteindelijk ook de economische kant belichten. Ik was toen staflid en werd 
er bij gehaald om de economenvisie te vertolken. Nou, toen begon ik daar gewoon 
eens wat berekeningetjes te maken van ‘ja wat levert migratie op’ en ‘waar zitten 
nou de pijnpunten’. … Al die stukken komen natuurlijk op een vergadering terug 
… en men was toch wel een beetje geschrokken. Ja, economen hebben de naam 
om een beetje bot te zijn, maar je probeert gewoon zo goed en zo kwaad als het 
kan met de [gegevens] die je hebt het probleem in kaart te brengen. We pakken de 
cijfers er bij en vragen ‘wat zou het nou opleveren’ en ‘wat zijn de zwakke punten 
van zo’n model’. Al dat soort vragen. Dat is gewoon een hele andere manier van 
kijken dan die men toen gewend was. … Ik wilde gewoon recht toe recht aan het 
probleem van migratie en integratie analyseren. … Wat mij wel eens interessant 
leek was het verband tussen immigratie en de verzorgingsstaat. Dat werd al rede-
lijk snel veel te pijnlijk gevonden. … Men was bang … dat immigranten dan de 
schuld zouden krijgen van alle hervormingen in de verzorgingsstaat. Ik vond dat 
toentertijd eigenlijk grote onzin. … Het ís een probleem. Je ziet het … in de inter-
nationale literatuur [en in] … die generatierekeningen van Hans Roodenburg [et 
al. 2003, zie §9.3]. … Dat rapport was nog niet bekend, maar er werd binnen het 
CPB wel op gezinspeeld. Het leek mij toentertijd – toen ik bij de WRR zat – wel 
een zinnige exercitie om daar gewoon eens naar te kijken. Je zag gewoon wel heel 
duidelijk uit de SCP-studies dat niet-geïntegreerde allochtonen veel meer gebruik 
maakten van sociale zekerheid dan autochtonen of Surinamers of Indonesiërs en 
dat vond ik wel een interessant gegeven. Zeker als je dan naar landen als … Ame-
rika en Canada [kijkt] waar de integratie veel meer via de arbeidsmarkt verliep en 
je die verschillen in sociale zekerheidsgebruik eigenlijk niet zag. En dat gegeven 
hebben we niet verder uitgediept … bij de WRR”.720 

In de kern was het normatieve bezwaar waar Van Dalen binnen de WRR op stuitte het 
verbod op blaming the victim. Dat probleem werd nog verergerd omdat men op basis 
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van de beschikbare gegevens “een donkerbruin vermoeden” had dat de uitkomsten niet 
positief zouden zijn.721 Van Dalen vertelt hoe het concreet in zijn werk ging: 

“Tijdens projectvergaderingen komen allerlei onderwerpen of hoofdstukken naar 
voren en daar geef je commentaar op, maar je brengt ook ideeën naar voren: ‘mij 
lijkt het relevant dat je over de relatie tussen verzorgingsstaat en migratie … een 
stuk onderzoek doet of een hoofdstuk er aan wijdt’. Nou ja, als dat dan redelijk 
snel van tafel geveegd wordt dan houdt het redelijk snel op. Tenminste, iemand 
moet dat werk doen en als het niet relevant gevonden wordt in een groep van [acht 
of tien mensen], … als je dan de enige bent, dan verlies je het pleit om daar iets 
over te schrijven. Het kwam in mijn herinnering herhaaldelijk terug, bijvoorbeeld 
bij de bespreking van mijn hoofdstuk. Ik vond die relatie tussen migratie en ver-
zorgingsstaat in de meest brede zin van het begrip een gemiste kans van het rap-
port. Maar dan was wel het voornaamste argument van ‘ja maar … dan worden al 
die migranten toch in een slecht daglicht gesteld of dan krijgen ze de schuld van al 
die hervormingen’. Ikzelf vond dat het heel sterk afhankelijk is van hoe je dat 
soort dingen brengt. In Duitsland wordt over dat soort dingen ook veel onderzoek 
gedaan. … Ik heb toen wel ingebracht dat er in Amerika soortgelijk onderzoek 
was. Maar het algemeen gevoel was: ‘je schuift via een dergelijke analyse snel de 
schuldvraag richting migranten’. … Die weg wilde men niet inslaan, dus ja, daar 
heb ik het bij gelaten. Ik dacht van ‘als niemand daar belangstelling voor heeft 
dan zij het zo’”.722 

Van Dalen vond het “jammer voor de WRR: … je bent toch een agendazettend insti-
tuut en je hebt de luxe om die dingen aan te pakken dus waarom dat er dan niet bij ge-
pakt”.723 

Van Dalen voert verschillende redenen op waarom dat zo was. Allereerst is dat 
het verschil in benadering tussen economen en andere sociale wetenschappers. Dat 
blijkt bijvoorbeeld uit het conflict dat ontstond tussen Van Dalen en de projectleiding 
naar aanleiding van een (beoogd) krantenartikel, dat later in gewijzigde vorm onder de 
titel Nederland en het dilemma van de barmhartige Samaritaan in Socialisme en De-
mocratie verscheen (Van Dalen 2001b). Dit stuk handelt in feite over de paradox tus-
sen interne en externe solidariteit. Met name de nadruk op de gedragsaspecten – die in 
het Preadvies van Hartog en Teulings (zie §8.2) ook prominent aanwezig waren – 
stuitte bij de projectleiding op grote weerstand: 

“De grootste miscommunicatie die tussen mij en de projectgroep ontstond, is meer 
de wijze waarop een econoom tegen dingen aankijkt. Dat wordt door veel weten-
schappers uit aanpalende sociale disciplines [niet gewaardeerd]. Sommige dingen 
kun je absoluut niet zo zeggen. … De wijze waarop ik [in dat stuk over de Barm-
hartige Samaritaan] het gedrag van mensen analyseer via bijvoorbeeld een spel-
theoretisch modelletje, ja dat werd als ‘het slechte in de mens zien’ beschouwd. 
… Je bent als econoom snel geneigd dingen op een bepaalde manier te zien en ac-
toren bepaalde motieven te geven”.724

Het beoogde stuk dat hij voor de Volkskrant had geschreven “werd absoluut niet goed-
gekeurd door de projectleiding. … Het werd mij verboden om dat naar buiten te bren-
gen, want … het was allemaal not done om zo over migratie te schrijven”.725 Van Da-
len verklaart één en ander uit disciplinaire verschillen. Onder economen kan er over 
omstreden “taboezaken” als (externe) kosten en baten van immigratie “gewoon ge-
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praat” worden, terwijl men “in andere disciplines dan heel snel de Fortuyn-signatuur 
opgeplakt krijgt”.726 Hij duidt het als “het imperialistische karakter van de economie. 
… Economen vatten onderwerpen bij de kop die eigenlijk traditioneel in andere vak-
gebieden horen … en hebben dan eigenlijk geen ontzag voor heilige huisjes”:727 

“Als [je als] econoom een kosten-batenanalyse doet … betreed je soms gebieden 
waar mensen van zeggen ‘daar moet je buiten blijven’. Vragen als ‘wat is het le-
ven waard van een mens’ … zoals binnen de gezondheidseconomie [worden ge-
steld] of ‘wat zijn de kosten en baten van een veiligheidsmaatregel in het verkeer’. 
Het zijn redelijk natuurlijke, maar soms ook heel pijnlijke uitkomsten en ik denk 
dat je als econoom hebt van ‘je kunt beter weten wat er aan de hand is, dan dat je 
het niet onderzoekt’”.728 

Op zich zelf zijn dit soort verschillen er natuurlijk altijd in een multidisciplinair team, 
maar wat de doorslag gaf is dat volgens Van Dalen de positie van economen binnen de 
WRR eigenlijk heel zwak was. “Het gevaar van multidisciplinariteit is dat je geen 
ruimte geeft voor de scherpte van bepaalde disciplines, waardoor een uiteindelijke ana-
lyse “vlees noch vis” is en dat allemaal omwille van de zogenaamde ‘multidisciplinari-
teit’”.729  

Een tweede reden waarom de programmaleiding zaken als een kosten-
batenanalyse weerden, was de sterke polarisatie van het publieke debat over immigra-
tie tijdens de totstandkoming van het Nederland als immigratiesamenleving. “Voor de 
een was het een multicultureel feest met alle hosannageluiden die er om heen horen. 
Voor de ander was het echt het einde van de Nederlandse samenleving”.730 Het was 
erg moeilijk om “tussen die twee stromingen door te laveren; … het is gewoon super-
gevoelig materiaal”.731 Op een gegeven moment gingen er zelfs geruchten dat “een 
raadsadviseur had gesuggereerd om het uitbrengen van het rapport over de verkiezin-
gen heen te tillen. Dat werd natuurlijk door de WRR genegeerd, maar het tekent wel 
die tijd”.732 De druk die uitging van de publieke opinie en ook van migrantenorganisa-
ties werd binnen de WRR sterk gevoeld, aldus Van Dalen. De projectleiding “liep op 
kousenvoeten door immigratieland”.733 “Ik weet nog dat een van de voorstudies, die 
van Dagevos (SCP), in de pers door vertegenwoordigers van migrantengroepen door 
het slijk werd gehaald, terwijl het gewoon een degelijke studie was”.734 Er was grote 
behoefte aan een genuanceerd verhaal en er waren veel discussies over de vraag of 
“het glas nu half vol of half leeg was”.735 De mensen die het project leidden “opereer-
den op een terrein dat voor hen vreemd was en dat maakte dat ze niet altijd even zeker 
van hun zaak waren. Dat zal ongetwijfeld ook hebben gegolden voor de relatie tussen 
migratie en verzorgingsstaat”.736  

Daarnaast had de projectgroep ook geen heldere visie op het probleem: “Er werd 
af en toe meer over ‘het multiculturele drama’ van Paul Scheffer [(2000)] gepraat dan 
dat we bezig waren om een eigen visie te ontwikkelen”.737 Feitelijk was de hoofdvraag 
tot kort voor het verschijnen van het rapport nog niet duidelijk, wat onder andere leid-
de tot het “doen van vooronderzoek waar later nauwelijks gebruik van is gemaakt”.738  

Een en ander contrasteert sterk met de schets die Van Dalen geeft van zijn eigen 
positie. Van Dalen had zelf vrij snel zijn probleemdefinitie duidelijk. De kern van het 
probleem is volgens hem dat Nederland en meer in het algemeen Europa  
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“immigratiestromen op zich af ziet komen die kwalitatief niet aansluiten op de 
behoeften van het ontvangende land, althans in grote lijnen. Dat is eigenlijk iets 
dat … Borjas ook al voor Amerika constateert … maar Europa [heeft] dat in ster-
kere mate dan Amerika waar je toch meer een selectie hebt van … kwalitatief 
hoogwaardige [immigranten]”.739  

Zelf voelde Van Dalen totaal geen normatieve druk. Het enige waar hij zich in het al-
gemeen druk over maakt is de vraag of zijn onderzoek economisch-inhoudelijk goed in 
elkaar steekt: 

 “Als ik een verhaal vertel, dan moet het gewoon goed in elkaar zitten. De cijfers 
en zo die ik gebruik moeten naar eer en geweten – hoe wankel ook – bij elkaar ge-
raapt zijn. Dan hoef ik me nergens voor te schamen. … Dat is over het algemeen 
mijn instelling. … Ik heb zoiets van ‘laat iemand anders dan maar het tegendeel 
bewijzen, ik heb gewoon uit het economisch onderzoek en de gegevens die er zijn 
het beste er van gemaakt en dit is beeld wat ik schets’”.740 

Wel poogde Van Dalen te voorkomen dat hij in dat gepolariseerde debat in het ene of 
andere ‘kamp’ gegooid zou worden. Dat bleek erg moeilijk te zijn. “Rond economisch 
gepraat over immigranten hing een verkeerde geur” aldus Van Dalen.741 “Voor je het 
wist” werd je geassocieerd met de “columns van Fortuyn in de Elsevier”, of met de 
“superrechtse praatjes” van Wim Bosboom die in zijn televisiecolumn “berekeningen 
op de vingers van één hand” deed over wat “immigranten allemaal kunnen betekenen 
of juist niet”; daar kom je dan “als serieuze econoom achter aan en ga je dezelfde 
sommetjes zitten doen als Lakeman”.742 

De derde reden die Van Dalen geeft – als het specifiek gaat om het niet doorvoe-
ren van een kosten-batenanalyse – is opvallend genoeg databeschikbaarheid. Instituten 
als het CPB of SCP beschikken over 

“een heel goede data-infrastructuur. Bij de WRR bestaat geen onderzoekstraditie – 
het is praktisch allemaal desk research – en wie toentertijd onderzoek wilde doen 
moest roeien met de riemen die hij had. Een extra nadeel is dat je vaak aangewe-
zen bent op je eigen oordeel en van collega’s niet het ‘ambachtelijke’ commentaar 
krijgt dat je bij onderzoek nodig hebt”.743  

Van Dalen had in termen van tijd en geld zeer beperkte mogelijkheden. Zeker op het 
terrein van immigratie had Nederland geen lange onderzoekstraditie en om integratie 
goed te kunnen bestuderen heb je toch longitudinale data nodig.  

Dennis Broeders – die bij de totstandkoming van het WRR-rapport betrokken 
was – noemt het gebrek aan data zelfs één van de belangrijkste oorzaken waarom de 
WRR afzag van een brede analyse van de (kosten en baten in relatie tot de) interactie 
tussen immigratie en verzorgingsstaat. Datagebrek zou niet alleen de uitkomsten onze-
ker maken, maar maakte het ook onmogelijk om alle relevante factoren mee te nemen 
in de analyse: “in geen van die modellen zie je bijvoorbeeld terug wat het de Neder-
landse economie had gekost als je geen gastarbeiders had gehad [en] dat is natuurlijk 
wel relevant”.744 Ook zouden economische modellen gauw te ingewikkeld worden als 
de institutionele context er in verwerkt zou worden, bijvoorbeeld aangaande de door-
werking van de institutionele geschiedenis van asielzoekers op hun arbeidsmarktpres-
taties na toelating.745 
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Van Dalen verwijst tenslotte ook naar de traditie van economen om met bestaan-
de databestanden te werken, 

“waardoor je in feite [werkt] met data die verzameld zijn met een ander doel of 
een heel algemeen doel. … Het is natuurlijk altijd te prefereren om zelf de onder-
zoeksopzet te bepalen en data te verzamelen die het antwoord geven op je vragen. 
Of om het anders te formuleren: je bent net als de dronkeman die zijn sleutels in 
de nacht heeft verloren gedwongen om je sleutels bij de lantarenpaal te zoeken 
omdat het daar zo licht is. Een verstandig mens zoekt ook in het donker, maar 
daar is vaak wel veel meer tijd en geld mee gemoeid”.746  

Hij bespeurt overigens wel een tendens om ook zelf data te genereren en zelf is hij in-
middels ook begonnen met het uitzetten van survey-onderzoek.  

Van Dalen krijgt het dus niet voor elkaar een uitgebreide economische analyse 
opgenomen te krijgen in het WRR-rapport. Vooral het punt hoe de Nederlandse ver-
zorgingsstaat immigranten moet absorberen blijft onderbelicht. Een heel belangrijke 
reden is een specifieke variant van blaming the victim: immigranten zouden de schuld 
kunnen krijgen van hervormingen van die verzorgingsstaat. Daarnaast speelt ook een 
verschil in visie; Van Dalen legt in zijn analyse meer dan de WRR de nadruk op het 
belang van de nationale economie. De Raad heeft in het rapport weliswaar oog voor 
het nationaal eigenbelang en de feitelijk belemmerende rol van internationale verdra-
gen bij het nastreven ervan, maar maakt geen duidelijke keuzes in deze. Ook een ge-
brek aan data vormde een belemmering om tot een meer volledige analyse te komen. 
Tenslotte speelden ook disciplinaire verschillen binnen de WRR een rol (en vooral het 
onvermogen om deze verschillen te overbruggen) en hadden economen binnen de 
Raad een zwakke positie.747 

9.3 Immigration and the Dutch economy
Het CPB-rapport Immigration and the Dutch economy (Roodenburg et al. 2003) is fei-
telijk de eerste systematische CPB-studie naar de economische effecten van immigra-
tie sinds 1972. De vraagstelling van het rapport is als volgt samen te vatten: Wat zijn 
de economische gevolgen van immigratie en welke economische mechanismen wor-
den door immigratie in gang gezet, in het bijzonder met betrekking tot de arbeids-
markt, de publieke sector en de natuurlijke omgeving. Het rapport heeft een vrij lange 
ontstaansgeschiedenis die gereconstrueerd wordt aan de hand van twee eerdere, ver-
wante publicaties (Roodenburg 2000; Ter Rele & Roodenburg 2001). Verder zijn twee 
van de drie auteurs geïnterviewd, Hans Roodenburg met betrekking tot alle drie de 
genoemde publicaties en Euwals vooral met betrekking tot (de receptie van) het CPB-
rapport Immigration and the Dutch economy. 

9.3.1 Hoofdpunten Immigration and the Dutch economy
Het rapport is opgebouwd rond de drie eerder genoemde gebieden arbeidsmarkt, pu-
blieke sector en natuurlijke omgeving en in deze bespreking houden we deze indeling 
aan. Voorafgaand aan de behandeling van deze drie gebieden geven de auteurs een 
schets van de sociaal-economische positie van immigranten. Het is een somber beeld. 
Ten opzichte van de gemiddelde Nederlander hebben niet-westerse immigranten over 
het algemeen een laag opleidingsniveau en een lage arbeidsparticipatie, terwijl de 
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werkloosheid relatief hoog is. In combinatie met de uitgebreide welvaartsstaat levert 
dat een hoge uitkeringsafhankelijkheid op; de zogenaamde dependency ratio is voor 
sommige groepen erg hoog, waarbij Marokkanen de kroon spannen: tegenover elke 5 
werkende leden van de potentiële Marokkaanse beroepsbevolking (15-64 jaar) staan 4 
uitkeringsontvangers (Roodenburg et al. 2003: 21-39). 

Wat betreft de arbeidsmarkteffecten rekent het CPB twee modellen door. Het 
eerste model noemen de auteurs het stylized model en dat komt ruwweg overeen met 
het hetgeen in Box 3.1 en Box 3.2 besproken is. Evenals Van Dalen (zie §9.2) schatten 
ze het immigratiesurplus en komen op een surplus van ‘ten hoogste’ 0,1% van het 
BNP, ofwel €25 per ingezetene (Roodenburg et al. 2003: 48).748 Het tweede model is 
gebaseerd op een bestaand algemeen evenwichtsmodel, het zogenaamde MIMIC (zie 
§4.8). De conclusies zijn dat er voor de reeds aanwezige bevolking een klein en moge-
lijk zelfs negatief inkomenseffect zal zijn. Kapitaal profiteert, maar dat effect ebt naar 
verloop van tijd weg. Achter de geringe overall effecten gaan echter relatief forse her-
verdelingseffecten schuil. Deze zijn groter naarmate de opleidingsverdeling van immi-
granten meer afwijkt van die van ingezetenen (Roodenburg et al. 2003: 11-14, 41-57). 
“Ingezetenen met kennis en vaardigheden die vergelijkbaar en dus concurrerend zijn 
met die van de immigranten zullen er op achteruit gaan” (Roodenburg et al. 2003: 12). 
Daarentegen zullen ingezetenen met kennis en vaardigheden die een aanvulling vor-
men op de kennis en vaardigheden van de immigranten … er op lange termijn op 
vooruit gaan” (Roodenburg et al. 2003: 12). En – waarschuwen de auteurs – “als ge-
volg van imperfecties op de arbeidsmarkt kunnen negatieve effecten voor werkende 
ingezetenen ook de vorm aannemen van werkloosheid in plaats van een loondaling” 
(Roodenburg et al. 2003: 12). 

Wat betreft de publieke sector is de aanpak gebaseerd op de toentertijd betrekke-
lijk nieuwe techniek van generatierekeningen (generational accounting, zie §3.7.2.). 
Daarbij wordt voor een individu een leeftijdsprofiel opgesteld van de netto afdrachten 
aan de publieke sector. Dit profiel ontstaat door voor elke leeftijd de ontvangsten aan 
belastingen en premies voor dit individu te verminderen met de uitgaven aan uitkerin-
gen, pensioenen, subsidies en andere collectieve kosten die ten bate van dit individu 
gemaakt zijn. De auteurs stellen een dergelijk profiel op voor drie ideaaltypische im-
migranten. De eerste twee zijn gebaseerd op statistische gegevens van de ‘gemiddelde 
niet-westerse immigrant’ en de ‘gemiddelde Nederlander’. Het derde profiel is een 
puur hypothetisch profiel van een highly performing immigrant. Voor elk profiel wordt 
de netto bijdrage berekend als functie van de leeftijd bij binnenkomst (van 0 tot 50 
jaar, zie Figuur 9.1). De hoogste netto bijdrage wordt bij elk profiel geleverd als de 
immigrant bij binnenkomst ongeveer 25 jaar oud is. Voor de hypothetische highly per-
forming immigrant geldt dat de netto bijdrage aan de collectieve middelen voor vrijwel 
elke leeftijd bij binnenkomst positief is. Voor immigranten met de karakteristieken van 
de niet-westerse immigrant is de netto bijdrage negatief, ongeacht de leeftijd bij bin-
nenkomst. Immigranten met de karakteristieken van de gemiddelde Nederlander zitten 
daar tussenin (Roodenburg et al. 2003: 59-81). De auteurs maken de netto bijdrage die 
immigranten met verschillende karakteristieken kunnen leveren inzichtelijk door een 
aantal concrete voorbeelden door te rekenen: 
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“The first example is a family with a husband and wife aged 25 and the character-
istics of the non-Western immigrants. The family has two children, aged 0 and 5, 
whose characteristics correspond to the average of those the Dutch and non-
Western residents. It can be calculated from the data in figure [9.1] that the family 
carries a negative net contribution of 230,000 Euros (minus 43,000 Euros for each 
of both parents and minus 68,000 Euros for the 0 year old child and minus 76,000 
Euros for the 5 year old child) and thus forms a substantial burden to public fi-
nances. Even if the parents have the average of the non-Western and Dutch char-
acteristics, and the children have the ‘Dutch’ characteristics the total lifetime con-
tribution is negative (minus 48,000 Euros). A positive contribution requires that 
the social and economic characteristics of the family of immigrants almost fully 
equal those of the average Dutch residents. If all members of the family have the 
Dutch characteristics the total lifetime contribution amounts to 76,000 Euros, and 
if the parents are ‘highly performing’, the contribution rises to 226,000 Euros” 
(Roodenburg et al. 2003: 70). 

Aan het eind van het hoofdstuk over de publieke sector geven de auteurs een vrij uit-
gebreide vergelijking met resultaten uit de internationale literatuur, die vaak tot posi-
tievere conclusies leiden en verklaren ze de verschillen. Daarnaast voeren ze een ge-
voeligheidsanalyse uit met betrekking tot veronderstellingen aangaande retourmigratie 
en de rentestand (Roodenburg et al. 2003: 70). 

De behandeling van de effecten op de fysieke omgeving blijft meer dan de ande-
re twee punten in de verkennende sfeer steken. Dat is wellicht te wijten aan het gebrek 
aan internationale literatuur en de intrinsieke complexiteit van het probleem. Feitelijk 
spitst de behandeling zich toe op de externe effecten van bevolkingsgroei. Een grotere 
bevolkingsdichtheid kan schaalvoordelen bieden, maar vanaf een zekere dichtheid 
kunnen de nadelen gaan overheersen. De auteurs waarschuwen daarbij voor niet-
lineaire effecten: een relatief geringe toename van de bevolkingsdichtheid zou tot een 
sterke toename van de negatieve externe effecten kunnen leiden. Bij wijze van voor-
beeld verwijzen ze naar verkeerskundige theorieën waaruit volgt dat de reistijd ver-
sneld toeneemt als het aantal auto’s op een weg de wegcapaciteit nadert. Ze voeren 
ook een bron op waaruit blijkt dat de marginale externe kosten van 1000 additionele 
reizigerskilometers in de stedelijke gebieden in Europa op €113 geraamd worden. 
Roodenburg et al. gaan er echter niet toe over om op basis van dergelijke inzichten en 
bronnen een concrete schatting van deze en andere externe kosten (of baten) te maken. 
Wel concluderen ze: “naarmate de bevolkingsdichtheid toeneemt wordt de kans groter 
dat schaalvoordelen niet opwegen tegen negatieve externe effecten die samenhangen 
met verkeerscongestie, belasting van het milieu en verlies van open ruimte en natuur” 
(Roodenburg et al. 2003: 13). Doordat land bij bevolkingsgroei (door immigratie) rela-
tief schaarser wordt, neemt het inkomen van landeigenaren toe (hier geldt het mecha-
nisme van Box 3.1, maar dan met land in de plaats van kapitaal). Omdat het voor de 
hand ligt te veronderstellen dat de landeigenaren zich onder de reeds ingezetenen be-
vinden, bestaat de mogelijkheid dat bevolkingsgroei die het gevolg is van immigratie 
leidt tot een daling van het inkomen per hoofd en tegelijkertijd een stijging van het 
inkomen van de reeds aanwezige bevolking (Roodenburg et al. 2003: 83-87). 
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Figuur 9.1 Netto fiscale bijdrage over het gehele leven van drie categorieën ideaalty-
pische immigranten naar leeftijd bij binnenkomst 

Bron: Vrij naar Roodenburg et al. 2003:70.
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9.3.2 Ontstaansgeschiedenis Immigration and the Dutch economy 
We zijn nu toegekomen aan de ontstaansgeschiedenis van Immigration and the Dutch 
economy die we vertellen aan de hand van het interview met Hans Roodenburg. Bij het 
interview blijkt Roodenburg deze ontstaansgeschiedenis voor zichzelf tot in detail ge-
reconstrueerd heeft en hij hecht er aan om het integraal en in chronologische volgorde 
aan mij te vertellen. Roodenburg is iemand die op een hele rustige manier zijn gedach-
ten onder woorden brengt. Hij omschrijft zichzelf als niet erg geëngageerd en ook niet 
erg emotioneel betrokken bij de onderwerpen die hij onderzoekt. Wel maakt hij zich 
zorgen om bepaalde aspecten van de huidige immigratie. Dat hij sinds kort gepensio-
neerd is, blijkt een voordeel, omdat hij in dienst van het CPB meer namens de organi-
satie en minder namens zichzelf had kunnen spreken. Hij wil de manier waarop ik het 
interview in het proefschrift verwerkt wel graag autoriseren, omdat hij “ervaring heeft 
met de pers, die, wegens gebrek aan materiekennis, niet altijd goed weergeeft waar het 
om gaat”.749 We laten hem nu zelf aan het woord om te vertellen wat (indirect) de aan-
leiding was voor Immigration and the Dutch economy:750 

 “Ik werd in oktober 1995 – ik werkte op het CPB als econoom en hoofd van de 
afdeling arbeid – gebeld door Frank Kalshoven. Die is tegenwoordig verbonden 
aan De Volkskrant, maar toen was hij bij de Elsevier. Die belde mij op en zijn 
vraag kwam er eigenlijk op neer: ‘wat zijn de kosten en de baten van migratie naar 
Nederland’. Nou daar heb ik ongetwijfeld een heel wollig antwoord op gegeven, 
maar in principe kwam het er op neer: ‘dat weten we niet’. Daar was nooit onder-
zoek naar gedaan. Nou de reactie van Kalshoven was dat hij dat echt volstrekt be-
lachelijk vond. Ik heb hem toen nog wat namen gegeven van mensen die hij kon 
benaderen om wat meer zicht op de materie te krijgen. Maar goed, hij hing op en 
dat gesprek heeft mij wel aan het denken gezet. Een of twee weken later kreeg ik 
dit verhaal [het artikel van Kalshoven751]. Dit is een cruciale tekst vanwege dit 
onderwerp”.752  
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Roodenburg verwijst Kalshoven onder meer door naar Carlo van Praag, omdat hij op 
de hoogte is van de kosten-batenanalyse van het SCP (Van Praag 1988, zie §7.2):  

“Dat is nooit openbaar gemaakt, maar ik heb dat stuk wel gezien en ik heb de be-
rekeningen ook nagelopen. Het is ook niet geheim … maar hij heeft het nooit aan 
de grote klok gehangen. [Het is echter] wel bekend geworden in dat gesloten we-
reldje van de immigratieonderzoekers – die sociale wetenschappers – en dat is 
heel hard aangekomen. Men reageerde daar zeer negatief op. … Dat is eigenlijk 
de eerste keer dat er een zakelijke becijfering is gemaakt … na dat rapport van 
1972”.753 

Na het telefoongesprek met Kalshoven onderneemt Roodenburg aanvankelijk niets 
concreets, maar de kwestie van de kosten en baten van immigratie speelt wel door zijn 
hoofd. Enkele jaren later dient zich een mogelijkheid aan om deze kwestie nader te 
onderzoeken. Die mogelijkheid komt in de vorm van de driejaarlijkse rapportage van 
het Werkverband Periodieke Rapportage Bevolkingsvraagstukken (WPRB). Het 
WPRB wordt gecoördineerd door het NIDI en is breed samengesteld met vertegen-
woordigers van een groot aantal verschillende ministeries, het CBS en de planbureaus, 
waaronder het CPB.754 Roodenburg vertegenwoordigt het CPB in de commissie die de 
totstandkoming van het WPRB-rapport van 2000 moet begeleiden, iets dat hij bij een 
aantal eerdere WPRB-rapportages ook al heeft gedaan. Tijdens een voorvergadering in 
1998 krijgt hij het idee om een economische analyse van de economische effecten van 
immigratie aan dit rapport toe te voegen: 

“Er was in 1998 een voorvergadering van ‘waar gaan we het over hebben’ en ik 
zat in die commissie voor het Planbureau. … Toen zouden we het hebben over 
minderheden, allochtonen en het Planbureau moest dan wat meer de economische 
invalshoek verzorgen. Dus daar moest iets in over de arbeidsmarktpositie van al-
lochtonen of arbeidsmarktaspecten of zoiets. En met dat telefoongesprek van 
Kalshoven in mijn hoofd heb ik toen gedacht van ‘we moeten het toch wat breder 
trekken, dus we moeten maar eens de economische effecten van immigratie naar 
Nederland … bij de kop pakken en een soort eerste verkenning op tafel leggen 
gebaseerd op de internationale literatuur’. Want ik was inmiddels geïnteresseerd 
geraakt in het onderwerp en het was mij inmiddels wel duidelijk dat – hoewel in 
Nederland dit dus non-existent was – in het buitenland dus wel het een en ander 
op dit gebied gebeurde. Dus dat was … eigenlijk het eerste project gericht op dit 
onderwerp. … Ja, toen is dit idee een beetje ontstaan. In feite is dit voor mij de 
aanleiding geweest; dat telefoongesprek met Kalshoven en ook dit artikel in de 
Elsevier755 waarin ook voor mij een aantal eye-openers stonden van ‘hoe is het in 
godsnaam allemaal mogelijk dat er in feite niet zakelijk over gepraat kan wor-
den’”.756

Daarnaast speelt ook wetenschappelijke en persoonlijke ambitie een rol in Rooden-
burgs besluit om migratie-economisch onderzoek te doen: “toen ik dat stuk van Kals-
hoven had gelezen toen kreeg ik toch het idee van: hier ligt gewoon een terrein braak 
en daar zijn mogelijkheden om [binnen de ruimte die het CPB daarvoor biedt weten-
schappelijk] iets op de kaart te zetten”.757 

Een belangrijke vraag is vanzelfsprekend hoe na zo’n lange stilte een eerste on-
derzoek over een kennelijk beladen en omstreden onderwerp tot stand komt. Ik vraag 
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Roodenburg of er moed voor nodig was om het idee voor een economische analyse in 
de WPRB in te brengen:  

“Nou, dat geeft ook een beetje indekking. Het is geen soloactie. Ik ben niet zo 
maar een econoom, ik zit daar namens een gerespecteerd instituut in Nederland en 
ik zit daar in dat gezelschap van allemaal gerespecteerde wetenschappers en men-
sen van instituten van naam. Dus als ze [hadden gezegd] van ‘jongen daar moet je 
niet aan beginnen’, dan had ik een probleem gehad. Als ze dat hadden gezegd, dan 
had ik me moeten afvragen van ‘moet ik dat nou toch maar niet doen’, of andere 
kanalen moeten zoeken om dit type onderzoek van de grond te krijgen. Maar tot 
mijn tevredenheid werd daar heel positief op gereageerd. Ik heb ze ook verteld dat 
er in het buitenland al heel veel was op dit gebied dus dat het mij wel nuttig leek 
[om dat voor Nederland ook te doen]. Je moet het serieus aanpakken natuurlijk. 
Daar [bij de internationale literatuur] moet je beginnen”.758 

Roodenburg krijgt binnen het WPRB en het CPB groen licht voor het onderzoek. Wel 
krijgt Roodenburg later, tijdens vervolgonderzoek, “wat terugkoppeling” uit zijn om-
geving: “ik heb wel gemerkt dat andere mensen in mijn omgeving … het toch wel erg 
touchy vonden om überhaupt al die cijfers op een rijtje te krijgen”.759 Roodenburg kan 
niet concreet maken hoe die mensen in zijn omgeving dat gevoel op hem overbrachten, 
maar stelt: “ze vonden het wel een beetje eng allemaal”, om er aan toe te voegen “dat 
had ik zelf dus niet, dus dat verbaasde me dan wel”.760 Dat hij bij zichzelf geen emoti-
onele of normatieve belemmeringen bespeurde, wijt hij aan het feit dat hij niet erg “ge-
engageerd” is.761 Maar ook zijn persoonlijkheid speelt een rol: “Ik ben gewoon heel 
erg analytisch ingesteld”, constateert hij nuchter, “en niet zo emotioneel betrokken bij 
de dingen die ik onderzoek”.762 Verder benadrukt Roodenburg dat die negatieve om-
gevingssignalen zwak en indirect waren en dat er ook veel positieve signalen tegen-
over stonden: 

“Het zijn maar hele zwakke en indirecte signalen. … Dat kan al non-verbale 
communicatie zijn. … Het ging niet van dik hout zaagt men planken, maar als je 
een beetje omgevingssensitiviteit hebt dan vang je dat soort signalen natuurlijk 
wel op. Het was ook niet zo dat er een soort taboesfeer was, dat er een massale 
weerstand was of zo, maar je merkte dat sommige mensen het een eng onderwerp 
vonden. … Dat is natuurlijk één kant van de medaille, want ik kreeg natuurlijk 
ook heel veel waardering. Het was alles bij elkaar heel breed een overwegend po-
sitieve respons en dat moedigt ook aan natuurlijk. Je krijgt ook een respons van: 
‘Goh, het is wel belangrijk om dit eens uit te zoeken!’ … [Ook die steunbetuigin-
gen waren] vaak impliciet. Dan merk je gewoon hoe iets valt. Ook toen ik in het 
WPRB actief was. Dan wordt er natuurlijk zakelijk over teksten gesproken en dan 
kreeg je ook reacties en die vielen mij erg mee. Die waren overwegend ook posi-
tief en ook aanmoedigend eigenlijk. Dus ja het is een heel genuanceerd beeld alles 
bij elkaar”.763 

9.3.3 Het WPRB-rapport 
Het stuk dat uiteindelijk in het WPRB-rapport van 2000 komt heeft het karakter van 
een verkennende literatuurstudie. Het bevat nog geen eigen onderzoek en Roodenburg 
noemt het dan ook vooral een ‘agendazettend’ stuk dat opgevat moet worden als een 
‘analytisch kader’. De driedeling in de drie deelgebieden arbeidsmarkt, publieke sector 
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en fysieke omgeving die de opzet van Immigration and the Dutch economy kenmerkt 
is reeds aanwezig. De conclusies die Roodenburg op basis van de literatuur kan trek-
ken, bevat al veel elementen van de conclusies van dat rapport.  

Omdat “Nederlands onderzoek schittert door afwezigheid” (Roodenburg 2000: 
198) is de studie vrijwel geheel gebaseerd op de internationale migratie-economische 
literatuur. Dat roept de vraag op in hoeverre die literatuur op de Nederlandse situatie 
toegepast kan worden. Met betrekking tot de bruikbaarheid van buitenlands onderzoek 
voor de Nederlandse situatie maant Roodenburg tot voorzichtigheid. De arbeidsparti-
cipatie van niet-westerse allochtonen is in Nederland laag in vergelijking met andere 
landen. Verder noemt Roodenburg de Nederlandse sociale zekerheid relatief genereus 
en als keerzijde van de lage participatie is het beroep erop van niet-westerse allochto-
nen daarom hoog. Tenslotte is Nederland aanzienlijk dichter bevolkt dan de andere 
Europese landen en de VS (Roodenburg 2000: 209-210). Roodenburg concludeert dan 
ook dat het aannemelijk is dat “de economische effecten van de bestaande immigratie 
in Nederland minder gunstig, respectievelijk ongunstiger zullen zijn dan in de meeste 
andere Europese landen en de Verenigde staten” (Roodenburg 2000: 213).  

Opvallend is dat Roodenburg zijn conclusies vrij voorzichtig formuleert en rela-
tief negatieve uitspraken doet met gebruikmaking van woorden als positief en gunstig. 
Na een schets van de erg lage participatie van niet-westerse allochtonen stelt Rooden-
burg bijvoorbeeld:  

“Gelet op het voorgaande kan worden geconcludeerd dat door de geringe partici-
patie de positieve arbeidsmarkteffecten van immigratie in Nederland relatief klein 
zijn. Bovendien wordt het draagvlak voor belastingen en sociale premies erdoor 
versmald, waartegenover meer uitkeringen staan aan inactieven. Dit pakt relatief 
ongunstig uit voor de netto-bijdrage van allochtonen aan de collectieve sector” 
(Roodenburg 2000: 212). 

Dat is niet zonder reden, licht Roodenburg in het interview ongevraagd toe:  

“Nou het is wel zo dat – ik weet niet hoe jij dat stuk leest – maar ik heb een zeker 
vermogen om dingen behoedzaam te formuleren, zeg maar. … Ik sta er honderd 
procent achter. Het is niet zo dat het verhullend is. … Maar niet onnodig prikke-
lend, dat heb ik wel geprobeerd te vermijden. Dus niet de knuppel in het hoender-
hok gooien. Daar had ik ook geen enkel behoefte aan, nee”.764 

Behoedzaam formuleren behoort tot “de bedrijfscultuur van het CPB” en hij contras-
teert dat met het werk van Lakeman (1999), wiens “core-bussiness het is om knuppels 
in het hoenderhok te gooien”.765 

Het WPRB-rapport met daarin Roodenburgs economische analyse wordt goed 
ontvangen. Het wordt gepresenteerd op een persconferentie in Nieuwspoort waarbij 
toenmalig Staatssecretaris van Justitie Job Cohen aanwezig is. Het rapport krijgt “een 
onvoorstelbaar grote media-aandacht”.766 Roodenburg zegt over de receptie: 

“De strekking was niet van ‘de migratie kost ons tientallen miljarden’. Het was 
meer van ‘nou we moeten in de toekomst de immigratie en het integratiebeleid 
wat anders aanpakken dan in het verleden’. … Alleen op het AD stond in zulke 
koeienletters ‘Nederland is vol’. Dat was de enige schreeuwende kop eigenlijk. 
Dus het kreeg erg veel aandacht, maar niet gefocust op dit … kosten en baten ver-
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haal. … Ik vond het prima [zo]. Daarmee was in feite de belangrijkste hobbel ge-
nomen, want dat stuk stond er nu en in een breed kader van het NIDI, het SCP, het 
CPB en nog wat andere instellingen. Dus dat vond ik een mooie mijlpaal eigenlijk 
en dat gaf mij op dat moment ook vertrouwen om er mee verder te gaan”.767  

9.3.4 Tussentijdse resultaten in Hoe meer zielen, hoe minder vreugd
Roodenburg toog samen met CPB-collega’s Harry ter Rele en Rob Euwals aan het 
werk. Het project liep echter om technische768 en organisatorische769 redenen vertra-
ging op. Omdat de bevindingen actualiteitswaarde hadden besloten ze een aantal tus-
senresultaten te publiceren in een artikel in ESB met de veelzeggende titel: Hoe meer 
zielen, hoe minder vreugd (Ter Rele & Roodenburg 2001). Daarmee wilden ze aanha-
ken bij het op dat moment actuele debat over arbeidsmigratie als oplossing voor ar-
beidsmarktkrapte en vergrijzing (§5.7.4). Wat meespeelt is dat er politieke besluitvor-
ming op stapel staat over dit onderwerp: 

“Wij waren dus bezig met dit project, maar dat liep uit en het was al bekend dat in 
het najaar van 2002 door het kabinet Kok II een beslissing zou moeten worden 
genomen over arbeidsmigratie, en die Kok zwalkte wat tussen meer arbeidsmigra-
tie en de handhaving van het bestaande beleid. Wij wilden vermijden dat we met 
dit rapport een beetje als mosterd na de maaltijd zouden komen, dus we wilden 
vóór die besluitvorming in ieder geval de tussenresultaten openbaar maken en dat 
is toen gelukt via dat ESB-artikel. Als het goed is staan daar ook nog de namen 
van Bovenberg, Don en Casper van Ewijk [als meelezers]. Dat zijn niet de gering-
sten. … Maar goed, uiteindelijk, qua impact, is dit een verhaal dat je kunt verge-
lijken met Lakeman [zie §8.7], maar we hebben daar verder eigenlijk geen nega-
tief commentaar op gekregen”.770

Het ESB-artikel focust op de effecten van immigratie op de Nederlandse publieke sec-
tor – een analyse waarvan de resultaten hiervoor reeds zijn weergegeven en die we hier 
niet zullen herhalen. De conclusies van het artikel liegen er niet om: 

“Als de sociaal-economische positie van arbeidsimmigranten overeenkomt met 
het gemiddelde van niet-westerse allochtonen, is het resultaat voor de collectieve 
sector altijd negatief, ongeacht de leeftijd bij binnenkomst. … Kort samengevat 
luidt de conclusie dat immigratie alleen voordelig is voor de collectieve sector als 
de immigranten jong zijn en succesvol op de Nederlandse arbeidsmarkt. In de 
overige gevallen is de uitkomst negatief. Er zijn derhalve niet te verwaarlozen ri-
sico’s aan immigratie verbonden. Deze risico’s tellen des te zwaarder omdat de 
mogelijkheden om immigranten te selecteren op kenmerken als leeftijd en ge-
schiktheid voor de Nederlandse arbeidsmarkt beperkt zijn. Nieuwe arbeidsmigran-
ten zullen worden vergezeld van of gevolgd worden door een veelvoud aan eigen 
gezinsleden en partners van kinderen. De criteria voor toelating van een arbeids-
immigrant kunnen krachtens de huidige regels niet worden toegepast op diens 
volgmigranten” (Ter Rele & Roodenburg 2001). 

9.3.5 Receptie Immigration and the Dutch economy
Het CPB-rapport heeft bij haar presentatie, in de media eigenlijk opvallend weinig stof 
doen opwaaien en dat is opmerkelijk gezien de ‘gevoeligheid’ van het onderwerp. 
Respons kwam vooral uit het beleidscircuit en uit de academische wereld, maar die 
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respons had over het algemeen geen polemisch karakter.771 Een uitzondering vormt 
wellicht Kotan (2007) die laat zien dat een herberekening op basis van andere assump-
ties positievere uitkomsten geeft en ook kritiek heeft op het gebruik van de uitkomsten 
van het rapport door (extreem)rechtse partijen (zie ook §8.4). Ook werd Roodenburg 
gevraagd om te getuigen voor de commissie Blok, waar ze vooral geïnteresseerd wa-
ren in de vraag waarom immigranten in Nederland het relatief slecht doen in vergelij-
king met immigranten in veel andere landen. Daarnaast werden de auteurs veelvuldig 
uitgenodigd om hun onderzoek nader toe te lichten. De rustige receptie van Immigrati-
on and the Dutch economy laat zich vooral verklaren uit de totale omslag van het poli-
tieke klimaat met betrekking tot immigranten (zie §5.7.4). Dit roept de vraag op waar-
om er niet eerder een dergelijke economische analyse is uitgevoerd. Een eenduidig 
antwoord heeft Roodenburg niet: 

“Ik begrijp ook nog niet precies waarom economen zich hier nooit mee bezig 
hebben gehouden. Of dat nou desinteresse was, of dat men geen zin had om daar 
de vingers aan te branden, want ja het was wel duidelijk – dat kon je hier [Van 
Praag 1988] ook al een beetje uit opmaken – dat als je rekensommen gaat maken 
dat de uitkomst niet altijd eenduidig positief zal zijn. … Dus dat daar een negatie-
ve uitkomst uit zou komen, die boodschap, daar was geen voedingsbodem voor. 
Sowieso niet bij sociale wetenschappers. Die wilden emanciperen. Die wilden 
minderheden als slachtoffer zien en niet als probleem – want dat krijg je dan, als 
ze geld kosten vormen ze een probleem natuurlijk. Dat is een voor de hand lig-
gende conclusie die je zou kunnen trekken. Nou, dat paste helemaal niet dus”.772 

Roodenburg geeft daarvan ook een concreet voorbeeld. Samen met Veenman zat hij in 
een begeleidingscommissie die een onderzoek naar de economisch effecten moest 
voorbereiden en daar strandde plannen voor een kosten-batenonderzoek om normatie-
ve redenen: 

“Ik heb ook in vergaderingen gezeten met Veenman [in verband met] een soortge-
lijk onderzoek voor het Ministerie van BiZa dat zou worden uitgevoerd door het 
EIM. Dat is er uiteindelijk ook gekomen. … Toen kwam hij [Veenman] ook met 
het voorbeeld [dat je de kosten en baten ook niet mag bepalen] van 65-plussers en 
joden. Dat is een debateertechniek om het onderwerp volledig dood te slaan na-
tuurlijk. Nou, uiteindelijk is het toch niet helemaal afgeketst, maar het onderzoek 
was [kwalitatief niet sterk], dus het heeft ook geen impact gehad”.773 

Wat Roodenburg betreft is het feit dat een negatieve uitkomst imagoschade voor im-
migranten zou opleveren geen valide argument: “Migratiebeleid is te belangrijk om je 
te kunnen permitteren om relevante informatie weg te stoppen of niet te gebruiken, 
want het heeft zo’n enorme impact op de samenleving, dat je alle relevante informatie 
gewoon móet hebben om goede beslissingen te kunnen nemen als overheid”.774 Op een 
bepaalde manier was het produceren van die migratie-economische kennis ook onver-
mijdelijk, volgens Roodenburg, omdat vergrijzing in de jaren negentig steeds meer een 
issue werd en er “steeds meer stemmen opgingen om immigratie als oplossing in te 
zetten. … Het was onvermijdelijk dat er toch een keer dit soort onderzoek zou moeten 
komen”.775 

Daarnaast spelen volgens Roodenburg ook publicatiekansen mee in de beslissing 
om al dan niet bepaald (migratie)economisch onderzoek te doen: 
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“Kijk, academische economen willen natuurlijk ook scoren in de internationale li-
teratuur. En als je Amerikaans onderzoek gaat narekenen met Nederlandse data, 
daar hoef je niet mee aan te komen bij een tijdschrift. Dat speelt misschien ook 
wel mee. Dat je er voor je carrière niet mee kan scoren, als wetenschapper dan – 
in de beleidssfeer zou dat misschien minder zwaar gelden. … In de economie is 
het zo: alle internationale tijdschriften zijn Angelsaksisch en in de meeste geval-
len Amerikaans. … Qua content is het helemaal Amerikaans georiënteerd of in 
ieder geval Angelsaksisch. En dat betekent gewoon: het onderzoek dat er in staat 
is óf theoretisch – dus formules zonder getallen – óf het is empirisch en dan moet 
het betrekking hebben op Amerikaanse data. Dus als dat niet het geval is wordt 
het in principe niet geaccepteerd, tenzij het innovatief is. … Het kan zich voor-
doen dat je voor een bepaald empirisch onderzoek … een doorbraak kan bereiken 
wetenschappelijk gezien, maar alleen op basis van data voor Europa of Nederland, 
… omdat die data er in Amerika niet zijn. Dan ligt het anders. … Volgens mij is 
dat [het acceptatiebeleid van de wetenschappelijke tijdschriften] voor de academi-
sche wereld wel een punt”.776 

Roodenburg geeft een voorbeeld. Als spin-off van Immigration and the Dutch Eco-
nomy publiceerde hij met Euwals een artikel met een herformulering van de theorie 
van Borjas betreffende de herverdelingseffecten en het immigratiesurplus (zie Box 3.1 
& 3.2), dit naar aanleiding van een fout in de aanpak van Borjas:  

 “[Die vondst] hebben we gepubliceerd gekregen in Economics Letters. … Dat is 
een serieus internationaal tijdschrift. Daarmee is ook aangegeven dat je dus ook 
met Nederlands onderzoek soms wel kan scoren. … Nou, dat is wel een goed 
voorbeeld. De innovatie lag in de formules. Dus het is theorie, ja op de grens van 
theorie en numerieke wiskunde. Het werkt allemaal met benaderingen en het 
voorbeeld is empirisch uitgewerkt, maar wel met Amerikaanse cijfers. Dus de-
zelfde cijfers die Borjas gebruikt voor zijn berekeningen. Als we met Nederlandse 
cijfers waren gekomen hadden we het niet [gepubliceerd gekregen]. Misschien dat 
ik het iets te zwart-wit zie, maar dat is toch wel de trend”.777 

Tot slot gaan we kort in op het interview met Rob Euwals. Ik interview Euwals 
bij het CPB. Euwals formuleert heel rustig en afgewogen. Een opvallend verschil met 
het interview met de gepensioneerde Roodenburg is dat Euwals zich er tijdens het in-
terview terdege van bewust is dat het CPB aangekeken kan worden op hetgeen hij 
zegt. Omdat Euwals naar eigen zeggen niet zo veel weet van de voorgeschiedenis van 
Immigration and the Dutch economy (hij verwijst daarvoor naar Roodenburg) gaat het 
gesprek vooral over de receptie van dit rapport en de samenwerking met (andere) soci-
ale wetenschappers. 

Euwals werd door Hans Roodenburg betrokken bij het onderzoek voor Immigra-
tion and the Dutch Economy. Euwals had zich op dat moment professioneel nog niet 
actief met immigratie beziggehouden, maar had er passief al wel veel van meegekre-
gen door zijn werk bij het Institut Zukunft der Arbeit (IZA), waaraan onder andere 
Klaus Zimmerman verbonden is, één van Europa’s leidende migratie-economen.778 In 
Duitsland was eerder dan in Nederland het migratie-economisch onderzoek op gang 
gekomen en ook werd de thematiek “wat opener besproken dan in Nederland”.779 Dat 
verklaart Euwals vooral uit het feit dat de vergrijzing in Duitsland “harder gaat toe-
slaan dan in Nederland” waardoor er grote interesse was in de vraag in hoeverre immi-
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gratie een oplossing kon zijn.780 Maar daarnaast waren er Nederland ook meer norma-
tieve belemmeringen: “Op de universiteit – dat heb ik gewoon zelf gemerkt – dat het 
in Nederland inderdaad [niet] werd onderzocht en ik had ook zelf het gevoel dat het 
gewoonweg een taboethema was. Daar mocht je niet over spreken gewoonweg”.781  

Ik vraag Euwals hoe dergelijke normatieve belemmeringen doorwerken in zijn 
migratie-economisch onderzoek. Het blijkt dat hij vooral bezorgd is dat de resultaten 
verkeerd worden begrepen of (politiek) worden misbruikt. Voor een deel heeft dat te 
maken met zijn persoonlijke achtergrond. Tijdens zijn jeugd in Noord-Limburg kwam 
hij in de jaren tachtig op school en in bijbaantjes in de agrarische sector “vrij veel 
mensen tegen” met “minder positieve ideeën over immigranten”.782 “Dat heeft mij wat 
dat betreft misschien gevormd” aldus Euwals en geleid tot “terughoudendheid bij het 
presenteren van studies over immigratie” en het idee “dat je moet oppassen dat mensen 
… daar niet de verkeerde conclusies uit gaan trekken”.783  

Daarom probeert Euwals als hij schrijft te anticiperen op de wijze waarop het ge-
interpreteerd zou kunnen worden door bijvoorbeeld journalisten. Vooral in de media 
kunnen dingen totaal verkeerd begrepen worden, waardoor politiek misbruik van het 
rapport zou kunnen optreden:  

“Ik zou bang zijn dat [rechts] dit zouden misbruiken … en er dan weer van … de 
linkerkant … reacties zouden komen; dat ze dan misschien mij of het CPB onder 
schot gaan nemen. Terwijl ze eigenlijk gewoon de mensen die onze studie mis-
bruiken onder schot zouden moeten nemen. … Dat er in de krant zou komen te 
staan ‘CPB tegen immigratie’ en dan krijg je natuurlijk heftige reacties van de 
linkse kant. Terwijl dat niet onze conclusie was”.784 

Euwals vergelijkt zich wat dat betreft met Roodenburg die in Euwals perceptie “min-
der bang was dat het zou gebeuren en als het zou gebeuren … gewoon weerwoord zou 
hebben … terwijl ik vaak … als ik het schrijf of persberichten [opstel] bewust probeer 
… te vermijden dat een verkeerde indruk wordt gewekt zodat ze vanzelf iets gaan 
schrijven van ‘CPB tegen immigratie’”.785  

Daarnaast maakt Euwals bij presentaties en dergelijke altijd direct onderscheid 
tussen arbeidsmigranten en andere categorieën immigranten: 

“Als bij arbeidsmigratie gewoonweg de economische effecten een belangrijke be-
slissingsreden zijn dan kan en moet dat besproken worden en gewoonweg bestu-
deerd worden. Maar bij immigratie moet je oppassen dat mensen dit niet als een 
argument tegen asiel gaan gebruiken. Tenminste, dat zou ik zelf niet terecht vin-
den gewoonweg. Mensen zouden je conclusies kunnen misbruiken. Nou goed, ui-
teraard asielzoekers kosten geld, maar asiel wordt niet verleend op basis van fi-
nanciële overwegingen”.786 

Daarom maakt Euwals altijd direct duidelijk “dat wij [het CPB] niet in het vizier heb-
ben dat het zou mogen gelden voor asielzoekers of zo, want hen wordt asiel verleend 
op humanitaire gronden. Dan kun je misschien wel weten wat de economische kosten 
daarvan zijn, omdat de overheid dat gewoonweg moet begroten, maar dat speelt voor 
jou geen rol bij de afweging”.787  

De reacties op dergelijke presentaties vallen hem echter mee: “ik had zelf ge-
dacht wat vaker wat heftige reacties te krijgen, maar dat valt eigenlijk nog wel mee tot 
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nu toe”.788 Ook de receptie van Immigration and the Dutch economy in de media viel 
Euwals alleszins mee: “er zijn geen negatieve reacties geweest, wat mij zelf wel enigs-
zins veraste. Ik was er in het begin wel bang voor”.789 Voor een deel was dat ook ge-
luk, aldus Euwals:  

“Kijk, op het moment dat zich net toevallig met immigranten problemen voordoen 
en onze studie was er achteraan gekomen, ja dan had onze studie wat negatieve 
associaties kunnen oproepen. We hadden denk ik geluk. … Immigration and the 
Dutch Economy heeft zelfs het journaal gehaald, … maar op dat moment speelde 
er geen belangrijke andere dingen waardoor het als het ware misbruikt had kunnen 
worden”.790  

De CPB-studie kreeg dus minder negatieve tegenreacties dan verwacht. Voor een 
deel kwam dat door de “CPB studie niet spectaculair was in die zin dat … er al wat 
mensen waren geweest die wat minder positieve dingen hadden geschreven over het 
Nederlandse immigratiebeleid”.791 Het CPB liep in die ontwikkeling niet helemaal 
voorop: “Het CPB geeft daar wel iets meer een officieel stempel aan, maar wij zijn 
niet degenen die de boodschap wat dat betreft echt verspreid hebben”.792 Voor een an-
der deel zijn de gematigde reacties op het CPB-rapport terug te voeren op een algeme-
ne “verzakelijking van de maatschappij”.793 “Als we over arbeidsmigratie in puur fi-
nanciële termen denken” ligt Euwals toe, hebben “mensen daar nu minder moeite mee 
… dan tien, twintig jaar terug. … Die indruk heb je niet alleen over immigratie, maar 
over heel veel andere thema’s waar nu wat dat betreft wel gewoon zakelijk over wordt 
nagedacht”.794  

Tenslotte speelde ook een toenemende bewustwording over de spanning tussen 
immigratie en verzorgingsstaat een rol in die gematigde receptie: 

“Men is zich ook meer gaan realiseren dat er aan allerlei hele mooie sociale voor-
zieningen die we in Nederland hebben – en ook solidariteit ten opzichte van ande-
re landen in de vorm van immigratie – dat dat toch ook minder positieve effecten 
voor ons zelf kan hebben op langere termijn. Het is natuurlijk niet een populaire 
of graag gehoorde boodschap. Die wordt nu al langer verkondigd. … Wat dat be-
treft is bijvoorbeeld asielbeleid gewoonweg puur externe solidariteit. … Heb je 
het echt over de economische aspecten of arbeidsmigratie, ja je kunt ook de gren-
zen open zetten en iedereen in Nederland binnenlaten maar dan moet je dus inder-
daad de solidariteit binnenslands opgeven en Nederland is überhaupt ook nog te 
klein om simpelweg de rest van de wereld te kunnen helpen. … Dus wat dat be-
treft, daar speelt externe solidariteit een belangrijke rol”.795 

Euwals verwijst naar de VS waar men een traditie heeft “wat directer en ongegeneer-
der naar economische afwegingen” te kijken en vergelijkt dit met Europa waar lange 
tijd “een soort idealisme is geweest aan de linkerkant om solidair te zijn”.796 In Neder-
land heeft zich echter “de laatste jaren” een ontwikkeling voltrokken waarbij “er men-
sen [aan de linkerkant] zijn die zich gaan afvragen wat de gevolgen [van immigratie] 
zijn voor de mensen die aan de onderkant van de maatschappij zitten”.797  

Als ik vraag in hoeverre de gevoeligheid van het immigratievraagstuk doorwerkt 
in de manier waarop het CPB het benadert wijst Euwals allereerst op de ervaring van 
het CPB op dit punt. Het Planbureau deed bijvoorbeeld ook rapporten over de WAO 



 
349

het licht zien waar sommige mensen “woedend” over waren.798 Daarnaast heeft het 
CPB een heel eigen institutionele praxis: 

“Wij kijken heel sterk naar … de data en naar de economische theorie en zeggen 
dan gewoonweg: ‘dit zijn de conclusies op basis daarvan’. We proberen ook niet 
meer te pretenderen. … We proberen ook altijd aan te geven dat we a) alleen naar 
de economische effecten kijken en er ook nog andere effecten zijn en b) dat de 
conclusies met onzekerheid zijn omgeven [met betrekking tot de data en de theo-
rie]. In de studies staan altijd dit soort disclaimers”.799

Daarnaast verschafte ook de verankering in de internationale migratie-economische 
literatuur legitimiteit aan Immigration and the Dutch Economy. Dat maakt het makke-
lijker om kritiek te pareren. De gebruikte methoden waren gebaseerd op bestaande me-
thoden en modellen, ontwikkeld door Borjas, Storesletten en andere Amerikanen. En – 
benadrukt Euwals – de gebruikte methoden geven “voor sommige landen positieve 
resultaten voor immigratie, dus het is niet zonder meer zo dat immigratie tot negatieve 
resultaten leidt”.800 

Tot slot gaat Euwals ook in op de disciplinaire verschillen tussen economen en 
sociologen. De benaderingswijze van economen kan “initieel op wat weerstand stui-
ten”.801 Je merkt dan “aan het contact – aan reacties – dat er wat meer afstand ontstaat, 
dat kan gebeuren”.802 De verschillen zijn wat Euwals betreft echter niet onoverkome-
lijk en hoeven een goede samenwerking niet per se in de weg te staan: 

 “[Er bestaan] tussen verschillende disciplines wat verschillen en wrijvingen. … 
Ik werk samen met het SCP op het gebied van immigratie en dan merk je soms dat 
er bij bepaalde mensen – en vooral in het begin – toch wat onwennigheid is in de 
zin dat je gewoon andere terminologie gebruikt. Maar ook in de zin dat er bepaal-
de dingen bij zitten die voor anderen een beetje taboeachtig kunnen zijn. … Bij-
voorbeeld dat je als econoom een beetje economisch aankijkt tegen immigratie. 
Nou, dat kan bij sommige mensen, bij sociologen, wat schrikgevoelens [teweeg-
brengen]. … In eerste instantie kan dat wel spelen, maar ik moet zeggen dat zich 
dat ook wel weer oplost. Als je dan met elkaar in gesprek raakt en het de ander 
probeert uit te leggen, dan valt het wel mee meestal. Maar dat kan soms in het be-
gin, in eerste instantie wel even confronterend zijn ja. … Het gaat over immigra-
tie, maar het kan ook puur gaan over hoe je met cijfers omgaat. Of praktische za-
ken, hoe je tegen dingen aankijkt, bijvoorbeeld hoe je een variabele indeelt. Als 
econoom doe je makkelijk van ‘ach dat doe je toch zo of zo’. En dan vinden zij 
dat helemaal niet correct, want zij willen dat heel precies uitzoeken. … Nou, het is 
misschien geen taboe, maar dat wij er op een manier of in termen over spreken die 
zij dan niet gebruikelijk vinden en die zij dan associëren met economentaal en wij 
omgekeerd als sociologentaal”.803  

9.4 Nederland immigratieland? Nee!
Het laatste kerndocument dat we bespreken is een bijdrage van Joop Hartog (2002c) 
aan de essaybundel Meesters van de welvaart: Top economen over Nederland (Van 
Dalen & Kalshoven 2002). De titel van het stuk – Nederland immigratieland? Nee! – 
geeft de kern van Hartogs boodschap bijzonder helder weer: Hartog vindt dat Neder-
land geen immigratieland zou moeten zijn. Het belangrijkste argument is dat immigra-
tie leidt tot bevolkinggroei en dat bevolkingsgroei in het geval van Nederland nadelig 
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is. De manier waarop we zijn argument bespreken vereist enige toelichting. Hartogs 
denken is op dit punt nog in ontwikkeling en heeft nog niet zijn weerslag gekregen in 
een omvattende wetenschappelijke publicatie. Daarom gebruiken we naast het kerndo-
cument een aantal andere bronnen waaronder een NRC-artikel804 en een tweetal ESB-
columns (Hartog 2002d; Hartog 2005b) van zijn hand, een Powerpoint-presentatie die 
hij mij ter hand stelde en economisch onderzoek waaraan hij refereerde tijdens het in-
terview. Daarnaast gebruik ik een fragment uit een informeel gesprek dat ik met Har-
tog had over deze materie, enkele jaren vóór het interview. Deze paragraaf is daarom 
niet alleen een inhoudsanalyse van het kerndocument zelf, maar ook van het in ont-
wikkeling zijnde argument erachter.  

Om zijn stelling te onderbouwen weerlegt Hartog eerst een aantal argumenten 
vóór immigratie.805 Allereerst wordt het argument ontkracht dat met immigratie een 
relatief tekort aan arbeid kan worden opgelost. Dat is in het Nederland van de 21e 
eeuw helemaal niet nodig. Als de verhouding tussen productiefactoren niet optimaal is 
kan er gebruik worden gemaakt van de internationale kapitaalmarkt. Een Nederlands 
overschot aan kapitaal kan altijd ergens anders renderen, bijvoorbeeld via directe bui-
tenlandse investeringen. Ook het vergrijzingargument voor immigratie wordt met een 
aantal inmiddels bekende argumenten weerlegt (vergelijk §3.7.2 & §5.7.4). Tenslotte 
is er het argument dat immigratie een middel is om een absoluut tekort aan arbeid op te 
lossen. De essentie van dit argument is dat de bevolkingsomvang suboptimaal806 is en 
er door bevolkingsgroei schaalvoordelen zijn te behalen. Dat argument geldt misschien 
voor landen met een heel kleine bevolking, maar niet voor Nederland. Hartog wijst in 
dit verband op empirisch onderzoek (Ciccone & Hall 1996; Ciccone 2001) naar deze 
zogenaamde agglomeratie-effecten in de VS en Europa807 waaruit blijkt dat een ver-
dubbeling van de bevolking op regionaal niveau808 een welvaartsgroei van 4% à 6% 
oplevert.809 Een verdubbeling van de Nederlandse bevolking van 16 naar 32 miljoen 
levert volgens Hartog echter nadelen op die veel groter zijn dan dit betrekkelijk gerin-
ge voordeel. Hartogs argument tegen immigratie is als volgt samen te vatten: immigra-
tie leidt tot bevolkingsgroei (dan wel een minder snelle afname van de bevolkingsom-
vang) en bevolkingsgroei heeft een negatief inkomenseffect en negatieve externe ef-
fecten. We behandelen achtereenvolgens beide effecten.  

De oorzaak van het negatieve inkomenseffect is de grote landschaarste in Neder-
land. In de economische theorie wordt echter heden ten dage weinig aandacht besteed 
aan land als productiefactor. In de zogenaamde Cobb-Douglas productievergelijking – 
een standaard formule – wordt de totale productie uitgedrukt als functie van de pro-
ductiefactoren kapitaal en arbeid – de factor land komt er niet in voor. In de Neder-
landse situatie blijkt de blinde vlek voor land als productiefactor uit het feit dat er wei-
nig elementaire data beschikbaar zijn met betrekking tot land: “We meten niet meer 
wat de opbrengst van grond is, zelfs pacht kun je niet meer terugvinden in de nationale 
rekeningen”.810 Die afgenomen aandacht hang samen met het dalende aandeel van de 
landbouw in het BNP. Het belang van grond als productiefactor in bijvoorbeeld con-
sumptieve diensten is echter sterk toegenomen. Dat vindt zijn weerslag in prijsontwik-
keling van bouwgrond die lange tijd parallel liep met de loonontwikkeling, maar vanaf 
eind jaren tachtig is “geëxplodeerd” (Hartog 2002c: 95). Voor een deel is dat het ge-
volg van ruimtelijke ordening, “maar ruimtelijke ordening zelf is al een antwoord op 
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de schaarste” (Hartog 2002c: 95). Bij een gelijkblijvende hoeveelheid land neemt de 
relatieve schaarste van grond toe op het moment dat de bevolking groeit. Dat heeft een 
negatief effect op het inkomen per hoofd. Dat negatieve effect kan men kwantificeren 
door in de bovengenoemde Cobb-Douglas productievergelijking land wél als produc-
tiefactor opnemen. Men kan dan – onder bepaalde additionele condities – aantonen dat 
de elasticiteit van het inkomen per hoofd gelijk is aan het aandeel dat grond heeft in de 
totale productie.811 Dit aandeel wordt bepaald door de grondprijs en het rendement op 
grondbezit en door Hartog geschat op 10% à 20%. Een instroom van immigranten ge-
lijk aan 10% van de reeds aanwezige bevolking geeft dan een negatief inkomenseffect 
van 1% à 2%.812  

Daarnaast zijn er de negatieve externe effecten van bevolkingsgroei. Het gaat dan 
om voor de hand liggende congestie- en vervuilingproblemen, zoals verkeerscongestie 
en milieuvervuiling – maar ook om meer subjectieve zaken als stilte. In Nederland is 
daar tot nu toe vrijwel geen empirisch onderzoek naar gedaan, aldus Hartog, maar op 
basis van de internationale literatuur zou men een redelijk beeld kunnen krijgen:  

“Je kunt gewoon een heleboel studies in de internationale literatuur vinden, bij-
voorbeeld wat mensen over hebben voor stilte en rust, waar ze willen wonen en 
dergelijke. Dat heb ik ook wel eens zitten uitrekenen, van ‘hoeveel betaalt men 
voor extra grond rond het huis’. Rond Schiphol zijn de huizen goedkoper dan op 
de Veluwe, ceteris paribus. Dus die waarderingen kun je allemaal bepalen”.813  

Hartogs overwegingen – en dat is dan ook gelijk de ontstaansachtergrond van 
Nederland immigratieland? Nee! – vinden zijn oorsprong in een algemene zorg over 
bevolkingsgroei en bevolkingsdruk die hij al jaren heeft. De Nederlandse bevolking is 
in de twintigste eeuw verdrievoudigd van circa 5 naar circa 15 miljoen. Dat heeft tal 
van negatieve gevolgen, zoals aantasting van milieu en landschap. Dat geldt niet alleen 
voor Nederland, mondiaal zijn de economische gevolgen van bevolkingsgroei zelfs 
“verwoestend”.814 Om die reden was Hartog ook geruime tijd betrokken bij De Club 
van Tien Miljoen, een stichting die zich hard maakt voor het terugdringen van de be-
volkingsgroei.815 De problematiek van vergrijzing en ontgroening ziet Hartog dan ook 
vooral als een blessing in disguise, een uitdaging waar Nederland op creatieve en in-
novatieve wijze z’n voordeel mee moet doen. 

De vraag dringt zich op waarom Hartog vanuit die intrinsieke interesse in het on-
derwerp tot op heden geen onderzoek naar de negatieve externe effecten van bevol-
kingsgroei op stapel heeft gezet. In eerste instantie lijkt het antwoord daarop eenvou-
dig te geven. Tijdens een informeel gesprek dat ik in 2004 met Hartog had vertelde hij 
me dat hij graag eens de externe effecten van immigratie en bevolkinggroei uit zou 
willen rekenen, “maar dan kom je al heel gauw met nare aspecten zoals de ‘vol=vol 
discussie’ in aanraking en dat wil ik niet”. De morele hypotheek die de CD met haar 
slogan ‘Vol=Vol’ op het vraagstuk van het absorptievermogen van Nederland had ge-
legd (zie §5.6.9) schrok kennelijk af: dergelijke kennis zou immers direct door de CD 
worden aangewend en door associatie zou ook de reputatie van de betrokken weten-
schapper bezoedeld kunnen raken. In dit licht is het opvallend dat ook de De Club van 
Tien Miljoen het noodzakelijk acht om op haar website expliciet afstand te nemen van 
extreemrechtse ideeën.816  
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In het interview (van 2007) herbevestigt Hartog desgevraagd dit punt: “Onder-
zoek dat ik gedaan heb is eigenlijk nooit omstreden geweest, behalve dingen die ik de 
laatste tijd roep van ‘Nederland is vol, en ik kan het kwantificeren’. Dat roept wel re-
acties op. Ik denk dat de meesten vinden dat ik een punt heb, maar dat ik overdrijf”.817 
Hartog geeft twee verklaringen voor het feit dat hij deze stelling explicieter naar voren 
brengt dan voorheen. In de eerste plaats “is het tij veranderd”, dat wil zeggen, het poli-
tieke klimaat is omgeslagen.818 De andere reden is dat Hartog lange tijd niet wist hoe 
hij het inkomenseffect moest kwantificeren, totdat hij “fietsend langs het weiland” een 
Aha-erlebnis kreeg en begreep, “dat is ook triviaal; je moet gewoon land in de produc-
tiefunctie opnemen. … Dan kun je het gewoon uitrekenen”.819 De mogelijkheid tot 
kwantificeren en objectiveren is cruciaal bij zo’n normatief omstreden onderwerp, al-
dus Hartog: 

“Daarom zei ik [eerder] ongetwijfeld ‘ja dat kan ik niet roepen, want dat is meteen 
verdacht, want als ik zeg ‘geen bevolkingsgroei’ dan ben ik tegen de migranten en 
dan ben ik xenofoob en dat soort dingen. Nou, misschien had ik me daar niets van 
moeten aantrekken. Maar je kunt in ieder geval nu kwantificeren met je productie-
functiemethode. En je kunt al die externe effecten kwantificeren en dan kun je er 
veel verstandiger mee omgaan. Dat is natuurlijk makkelijker. Dan kunnen ze wel 
zeggen van ‘dat wil ik niet horen’ [maakt zin niet af]. Maar goed, het tij is toch 
veranderd, dus … zelfs als je het niet wilt horen: als je het kwantificeert en je legt 
je veronderstellingen op tafel, ja dan kan iedereen er van vinden wat ze willen, 
[maar] … het is niet meer subjectief, je kunt het objectiveren. … Dat [subjectivi-
teit, niet kunnen kwantificeren] was mijn probleem indertijd”.820 

Er ging dus duidelijk een disciplinerende werking uit van de eerdergenoemde extreem-
rechtse hypotheek. Desgevraagd zegt Hartog: “Het heeft mij wel voortdurend onder 
druk gezet om het te objectiveren. Ik wou op een gegeven moment wel duidelijk heb-
ben van ‘dat móet je toch kunnen uitrekenen’. … Je moet kwantificeren. Het moet een 
empirisch onderbouwd verhaal zijn en je moet het kunnen afschieten met ander onder-
zoek. Het moet toetsbaar en falsificeerbaar zijn”.821  

Hartogs onderzoek naar de externe effecten van immigratie en de negatieve ef-
fecten van bevolkingsgroei vormt een heel duidelijk voorbeeld van de disciplinerende 
werking van (met name) het taboe om extreemrechts in de kaart te spelen én van het 
risico dat een auteur schade aan zijn wetenschappelijk kapitaal oploopt. Op het mo-
ment van het interview (2007) speelde dat veel minder omdat het klimaat is omgesla-
gen en omdat Hartog het een en ander nu kan objectiveren, zodat hij kan voldoen aan 
de eisen van wetenschappelijkheid die gelden binnen de economische discipline.  

9.5 Verklaring kennisproductie periode IV 
We zullen voor de laatste keer beantwoorden hoe men de kennisproductie (voor deze 
specifieke periode) kan verklaren vanuit de onafhankelijke variabelen. De strategie is 
dit keer om eerst een aantal algemene observaties te doen met betrekking tot een aantal 
onafhankelijke variabelen. Aansluitend gaan we in op een tweetal probleemdefinities 
die kenmerkend waren voor het migratiebeleid in deze periode. Tenslotte bespreken 
we één voor één de drie kerndocumenten in relatie tot de belangrijkste onafhankelijke 
variabelen. 
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Allereerst moet gewezen worden op de sterk toegenomen databeschikbaarheid. 
Normatieve bezwaren aangaande privacy en het uitsplitsen van gegevens naar etnische 
herkomst vormen veel minder een belemmering bij de productie en distributie van da-
ta. Dat is een bredere ontwikkeling; het privacyaspect gaat bijvoorbeeld ook minder 
zwaar wegen inzake de fraudebestrijding bij de sociale zekerheid en ‘etnische crimina-
liteit’. Door de ICT-revolutie wordt (micro)data ook veel toegankelijker voor onder-
zoekers. Tenslotte is er ook een connectie met de ontwikkeling van de economiebeoe-
fening; economen gaan vaker zelf data produceren. Dat gebeurt ook inzake migratie-
economisch onderzoek. Hieruit blijkt (wederom) dat databeschikbaarheid een belang-
rijke voorwaardenscheppende factor vormt, want onderzoekers werpen nog niet eerder 
gestelde vragen op (zoals zelfselectie onder retourmigranten met betrekking tot huur-
subsidiegebruik, zie §9.1) zodra er nieuwe datasets vrijkomen.  

Een factor is dat door voortgaande immigratie en de groei van (met name) niet-
westerse immigrantenpopulaties het economisch effect van immigratie ook toenam. 
Men zou kunnen argumenteren dat naarmate een verschijnsel een groter economisch 
effect heeft, de kans toeneemt dat er onderzoek naar gedaan wordt, een punt waar we 
in de conclusies op terugkomen. Het gaat hier uitdrukkelijk ook om percepties; vanaf 
de jaren negentig deden voortgaande gezinsmigratie en toenemende asielmigratie het 
idee postvatten dat grootschalige instroom van mensen met een gemiddeld matige 
economisch performance een blijvend verschijnsel zou zijn. Van regeringswege werd 
eind jaren negentig ook erkend dat Nederland een migratieland was geworden. Aan de 
andere kant zien we vanaf de eeuwwisseling juist een opmerkelijke daling van de im-
migratie die voor een belangrijk deel moet worden toegeschreven aan een restrictiever 
toelatingsbeleid. Zo lijkt de spectaculaire afname van het aantal asielmigranten direct 
verband te houden met de nieuwe Vreemdelingenwet die in 2000 van kracht werd. Dat 
roept vragen op over de beperkte-stuurbaarheidsassumptie; kennelijk hadden volu-
memaatregelen wel degelijk een effect op de omvang van immigratie die plaatsvond 
op basis van internationale verdragen. 

Tegen de achtergrond van de aanslagen van 11 september, de Fortuynrevolte en 
de moord op cineast Theo van Gogh verschuift het migratiebeleid in Periode IV in de 
richting van assimilatie. Er ontstaat een algemeen gevoel dat de integratie van niet-
westerse immigranten mislukt is. Allochtonen ‘voeren de verkeerde lijstjes aan’, zo 
heet het, ze hebben de hoogste werkloosheid, criminaliteit en schooluitval. De culture-
le eigenheid van immigranten – in het bijzonder van islamitische immigranten – wordt 
steeds meer als oorzaak van deze ellende gezien en geproblematiseerd. Er moet daar-
om een integratiebeleid komen dat zich richt op aanpassing aan de Nederlandse nor-
men en waarden. De aandacht verschuift dus van de sociaal-economische naar de soci-
aal-culturele aspecten van immigratie. Deze probleemdefinitie – die in directe opposi-
tie staat tot het minderhedenperspectief – noemen we het assimilatieperspectief.  

Tegelijkertijd spelen er discussies waarin een tweede probleemdefinitie om aan-
dacht vraagt. In deze probleemdefinitie wordt de sociaal-economische kant benadrukt 
en immigratie in verband gebracht met het nationaal economisch eigenbelang. De kern 
van het argument is dat er vanwege de vergrijzing in de nabije toekomst grote arbeids-
tekorten te verwachten zijn. Dit probleem kan opgelost worden door middel van im-
migratie. Veelal zal dit gaan om laaggeschoolden, bijvoorbeeld in de zorgsector. Daar-
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naast speelt nog het argument dat Nederland specifieke tekorten zal krijgen, ondermeer 
omdat er (uit de toch al steeds kleiner wordende generaties) te weinig studenten in-
stromen in technische en bètastudies. Deze tendens brengt het streven in gevaar om 
Nederland om te vormen tot een competitieve en dynamische kenniseconomie. Daar-
om moet worden ingezet op de selectieve instroom van hooggeschoolde ‘kennismi-
granten’, zoals de spreekwoordelijke Indiase IT-specialist. Nauw verwant is het argu-
ment dat Nederlands sowieso zal profiteren van de instroom van hooggeschoolde im-
migranten en daarom uit economisch eigenbelang een ruim (selectief) toelatingsbeleid 
moet hanteren. Er komt ook daadwerkelijk beleid gericht op de instroom en het be-
houden van hooggeschoolde kennismigranten. We noemen dit het profijtperspectief, 
omdat het profijt van immigratie voor de nationale economie centraal staat in dit per-
spectief.  

Merk op dat dit een belangrijke omslag betekent. In de jaren tachtig en negentig 
vormden economische overwegingen vanwege vrij algemeen vermoede negatieve eco-
nomische effecten822 voor de handliggende argumenten tégen (voortgaande) immigra-
tie. Het heeft er alle schijn van dat bijvoorbeeld vergrijzing vaak gehanteerd wordt als 
(gelegenheids)argument door mensen die a priori voorstander zijn van een ruimhartig 
immigratiebeleid, zeker in geval de aanname is dat met immigratie de vergrijzing zélf 
kan worden opgelost. 

De drie in dit hoofdstuk behandelde kerndocumenten hebben elk op hun eigen 
verhouding tot de hier beschreven probleemdefinities. Het WRR-rapport Nederland 
als immigratiesamenleving – dat op eigen initiatief tot stand komt – lijkt vooral tegen-
wicht te willen bieden aan de opkomst van het assimilatieperspectief. De Raad doet 
dat door de introductie van een alternatieve probleemdefinitie; een transnationalistisch 
perspectief dat voorbouwt op nieuwe ontwikkelingen in het minderhedenonderzoek 
aangaande globalisering en de opkomst van transnationale gemeenschappen. Het toe-
val wilde dat net toen het rapport bij de drukker lag het assimilatieperspectief een extra 
stimulus kreeg door de aanslagen van 11 september 2001. De Raad overweegt zelfs 
even om het aan te passen, maar ziet daar van af (Scholten 2007: 224). Opvallend is 
dat het rapport ook elementen bevat van het profijtperspectief. Er wordt gesuggereerd 
dat er meer aandacht zou moeten zijn voor het nationaal economisch eigenbelang en 
een selectief toelatingsbeleid. Dit wordt geplaatst tegenover verdragsverplichtingen en 
zelfs verandering van de internationale verdragen zelf wordt overwogen. Op dit punt is 
Nederland als immigratiesamenleving behoorlijk inconsistent. Dennis Broeders ver-
klaart dat desgevraagd als volgt: 

“Nee, dat klopt. Dat zijn ook vaak dingen die wat doorpakken betreft soms wel en 
soms niet lukken. Wat de kracht en tegelijkertijd ook de zwakte van de WRR is, is 
dat zo’n rapport een collectief product is van de Raad, die uiteindelijk de verant-
woordelijkheid neemt voor wat er in komt te staan en daar sneuvelen soms dingen 
waarvan ik vaak denk: sommige dingen zou je scherper willen zien. Sommige 
dingen worden in een rapport net anders geformuleerd dan je zelf zou willen. Dat 
is wat het instituut is’.823

Broeders brengt dit ook in verband met het interdisciplinaire karakter van de WRR, 
een punt waarop we dadelijk terugkomen. 
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Het economische hoofdstuk van Van Dalen sluit aan bij het toen actuele debat 
over hernieuwde arbeidsmigratie. Toch leidt dit alles binnen de WRR niet tot een eco-
nomische visie op immigratie; het economisch hoofdstuk van Van Dalen is een geïso-
leerd deel van Nederland als immigratiesamenleving.824 Met name zijn analyse van de 
spanning tussen immigratie en verzorgingsstaat stuit op normatieve bezwaren als bla-
ming the victim en extreemrechts in de kaart spelen die typisch zijn voor het minder-
hedenonderzoek. We brengen in herinnering dat Van Dalen de analyse van het WRR-
rapport goed vond, maar de beleidsaanbevelingen tekort vond schieten. In grote lijnen 
zijn er naast handhaving van de status quo twee beleidsaanbevelingen die voor de 
hand liggen om met die spanning om te gaan: (i) substantiële vermindering van de 
immigratie door het aanpassen of opzeggen van de internationale verdragen of (ii) een 
fundamentele aanpassing van de verzorgingsstaat door het (tijdelijk) uitsluiten van 
immigranten. Zoals gezegd kiest Van Dalen in Migratie, vloek of zegen voor de Neder-
landse economie? voor optie (ii) (§9.2.3). Navraag bij Dennis Broeders die destijds bij 
het WRR-projectteam betrokken was, leert dat het projectteam in zijn algemeenheid 
vond dat Van Dalen te weinig met praktisch uitvoerbare beleidsaanbevelingen 
kwam.825 Verder pastten beide hierboven genoemde opties waarschijnlijkniet goed in 
de probleemdefinitie waar het WRR-projectteam voor gekozen had. De inconsistenties 
en de wijfelende houding van het rapport op het punt van nationaal economisch eigen-
belang en het al dan niet wijzigen van de internationale verdragen (§9.2.1) zijn hier-
voor een indicatie. 

Daarnaast blijken disciplinaire verschillen moeilijk te slechten. Wederom vormt 
het mens- en wereldbeeld van economen een struikelblok; toepassing van een spelthe-
oretisch model waarin rationele actoren onder bepaalde randvoorwaarden hun nut 
maximaliseren werd makkelijk opgevat als ‘het slechte in de mens zien’. Een factor is 
dat de positie van economen binnen de WRR niet erg sterk is,826 al kan men hier tegen 
inbrengen dat de WRR anderzijds met Allochtonenbeleid een meer economische visie 
op immigratie introduceerde (en juist daarom op weerstand bij de minderhedenonder-
zoekers stuitte827). Voor een deel komt dat omdat het erg lastig blijkt voor de WRR om 
economen binnen te halen (en vast te houden) die tegelijkertijd economisch-
inhoudelijk sterk zijn, goed kunnen samenwerken met mensen van andere disciplines 
en tevreden zijn met het feit dat een WRR-rapport per definitie een coproductie is waar 
niet het stempel van een bepaalde discipline op staat.828 Dennis Broeders noemt rech-
ten en economie bij uitstek als disciplines die neigen naar een sterk disciplinaire en 
weinig eclectisch kijk op problemen en dat werkt in een multidisciplinair projectteam 
niet altijd goed.829 Verder werden economen kennelijk nog niet gezien als (potentieel) 
expert op het gebied van immigratie en integratie. Dit laatste contrasteert met het feit 
dat een aantal econoom zichzelf – gezien hun bijdragen aan het publieke debat (zie 
§9.1) – juist vaker als expert lijken te kwalificeren.830 

De directe aanleiding voor het CPB-rapport Immigration and the Dutch economy 
is niet een vraag vanuit het beleid, maar van de journalist Kalshoven die zich – naar 
aanleiding van de rapporten ven BEA en Delphiconsult – tot het CPB wende met de 
vraag wat de kosten en baten van immigratie zijn en zodoende Roodenburg persoonlijk 
motiveerde om die vraag te beantwoorden. Toch speelde de (potentiële) beleidsrele-
vantie een legitimerende rol. Na het voltooien van de verkennende literatuurstudie 
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overtuigde Roodenburg de directie van het CPB van de noodzaak van een grote CPB-
studie. Hij wees op het destijds toenemende belang van het profijtperspectief in het 
publieke en politieke debat. Dat speelde ook internationaal; de VN had net een rapport 
gepubliceerd over immigratie en vergrijzing en in Europa sprak men over burden sha-
ring inzake de kosten van asielopvang. Bij de CPB-directie bestond ‘nogal wat aarze-
ling’, maar Roodenburgs argument dat migratie-economie onvermijdelijk op de be-
leidsagenda zou komen ‘trok hen over de streep’.831 Achteraf meende een directielid 
dat het CPB met het rapport ‘een mijnenveld betreden had’ waar het ‘heelhuids uitge-
komen was’, daarmee doelende op ‘het hele verhaal van de Janmaatdimensie’.832 De 
receptie van het rapport was echter heel rustig en dat is toe te schrijven aan een omslag 
in het publieke en politieke debat over immigratie, die leidde tot een negatieve her-
waardering van alles wat eerder ‘politiek correct’ was.  

Een soortgelijk effect van de omslag van het opinieklimaat zien we in het werk 
van Hartog over de externe effecten van immigratie en de kosten van de daaraan gere-
lateerde bevolkingsgroei. Vooraf moet gezegd worden dat het opmerkelijk is dat er 
vanuit het beleid sinds het rapport van de Commissie-Muntendam (1977) (zie §6.6) 
geen interesse meer is voor de relatie tussen immigratie, bevolkingsdichtheid en eco-
nomische groei, iets dat verklaard kan worden uit het ‘taboe’ dat er kwam te rusten op 
bevolkingspolitiek.833 De beleidsrelevantie van dit issue wordt onderstreept door de 
sterke correlatie tussen beleidsvoorkeuren van Nederlandse burgers ten aanzien van de 
gewenste bevolkingsomvang enerzijds en de omvang van immigratie anderzijds (Van 
Dalen & Henkens 2005). Hartog heeft een grote intrinsieke interesse in dit onderwerp, 
vanwege een meer algemene overtuiging dat bevolkingsgroei voor Nederland en de 
wereld een heel negatief verschijnsel is, maar ziet aanvankelijk om twee reden af van 
onderzoek: (i) hij wil niet geassocieerd worden met extreemrechts en de ‘vol=vol’ dis-
cussie die was aangezwengeld door Hans Janmaat van de CD en (ii) hij kan de schade-
lijke effecten van bevolkingsgroei door migratie aanvankelijk niet goed objectiveren. 
Deze bezwaren vallen weg door de omslag in het politieke klimaat rond immigratie en 
door het feit dat Hartog één en ander op een gegeven moment kan objectiveren met 
zijn productiefunctiemethode. We zullen nu beide motieven onder de loep nemen. 

Aangaande het eerste motief moet algemeen gesteld worden dat wetenschappers 
reputatieschade kunnen oplopen en wetenschappelijk kapitaal kunnen verliezen als de 
kennis die ze produceren wordt gebruikt door politieke entrepreneurs die normatief en 
politiek omstreden issues op de politieke agenda willen krijgen (Timmermans & 
Scholten 2006). Het is eenvoudig aan te tonen dat het risico van reputatieschade door 
kennisbenutting niet denkbeeldig is. Zo is Binnen zonder kloppen integraal weergege-
ven op de website Stormfront.org834 en sommige resultaten uit Immigration and the 
Dutch economy werden gebruikt door het Vlaams Blok.835 Een ander voorbeeld vormt 
een artikel in het online tijdschrift Heemland dat verschijnt naar aanleiding van een 
uitspraak van premier Balkenende over “de [grote en gewaardeerde] bijdrage van 
[immigranten] aan de kwaliteit van onze samenleving”.836 Dit stuk gaat in op verschil-
lende Nederlandse migratie-economische onderzoeken: “Er zijn gelukkig rekenaars die 
de moed hebben gehad na te gaan wat de immigratie voor Nederland heeft opgeleverd. 
De meesten werden, nadat ze hun onwelgevallige bevindingen hadden geuit – als ze 
die kans al kregen – meteen in de ban gedaan”.837 Daarna worden “met ere” de namen 
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en onderzoeksresultaten van Carlo van Praag, Pieter Lakeman en Hans Roodenburg 
genoemd. Vlaams Blok, Heemland, en Stormfront worden in de regel geassocieerd met 
extreemrechts. 

Aangaande het tweede motief brengen we in herinnering dat de normatieve be-
zwaren als blaming the victim en extreemrechts in de kaart spelen voor de meeste 
minderhedenonderzoekers – en ook voor economen als Jan van Ours, Justus Veenman 
en Yvonne Bernardt – doorslaggevende redenen waren (of zouden zijn) om bepaalde 
typen onderzoek (met name kosten-batenanalyses) niet te doen. Deze onderzoekers 
lieten dus de potentiële politieke en maatschappelijke gevolgen van de benutting van 
hun kennis zwaar wegen. Veel (andere) economen vertelden desgevraagd dat dit type 
argument voor hen niet zwaar meetelt in de beslissing om een bepaald type onderzoek 
wel of niet te doen. Eerder zoeken zij het in de economische discipline gangbare (kwa-
liteits)normen. Een typische argumentatie luidt dan dat ‘er niets is om je voor te scha-
men als je onderzoek empirisch, theoretisch en methodologisch goed in elkaar zit’. 
Desgevraagd vertellen sommigen dat ze het vervelend zouden vinden als de onder-
zoeksresultaten gebruikt zouden worden door extreemrechts of zouden leiden tot een 
negatieve beeldvorming aangaande bepaalde immigrantengroepen, maar dat is niet 
doorslaggevend.838 

Hier stuiten we op een wezenlijk gevolg van de internationalisering van de Ne-
derlandse economiebeoefening. Om dit inzichtelijk te maken hanteren we Bourdieus 
(2004: 56-57, 76) onderscheid tussen ‘wetenschappelijk kapitaal’ en ‘wereldlijk kapi-
taal’, die beiden specifieke vormen zijn ‘sociaal kapitaal’. Wetenschappelijk kapitaal 
verwerft een wetenschapper door het leveren van bijdragen aan de internationale lite-
ratuur en heeft derhalve vooral een internationaal karakter. Wereldlijk kapitaal ver-
werft een wetenschapper door goed te functioneren binnen de institutionele structuur 
van de wetenschap en heeft derhalve vooral een nationaal karakter. De wijze waarop 
Nederlandse economen prestige verwerven is echter sterk veranderd: internationaal 
publiceren is de norm geworden en meedenken over het economisch beleid binnen de 
institutionele structuur van de overlegeconomie is als steeds minder prestigieus gaan 
gelden. Puur wetenschappelijk en dus internationaal kapitaal is voor economen steeds 
belangrijker geworden en dat zou kunnen betekenen dat ze bij keuzes aangaande het al 
dan niet uitvoeren van politiek en normatief omstreden onderzoek meer dan voorheen 
varen op het kompas van de tweede orde aspecten van de economische discipline en 
minder op normatieve uitgangspunten die nationaal relevant zijn. Een aanwijzing hier-
voor is dat de migratie-economische literatuur wordt gebruikt voor de legitimering 
van dergelijke keuzes. Een typische argumentatie is dan dat ‘dergelijk onderzoek in-
ternationaal ook gebeurt’ of dat ‘deze methode voor andere landen wel een batig saldo 
heeft opgeleverd’.839 Andersom waren er verschillende economen die vertelden dat 
juist het feit dat een kosten-batenanalyse voor een land als Duitsland een batig saldo 
oplevert een verklaring kan zijn voor het feit dat men daar eerder tot dergelijk onder-
zoek overging.840 

De hierboven geschetste ontwikkeling heeft ook betrekking op veranderingen 
binnen de science-policy nexus, in het bijzonder de herpositionering van het CPB tus-
sen wetenschap en beleid. Beleidsrelevant werk afleveren is voor dit instituut nog 
steeds cruciaal, maar het belang van verankeren in en bijdragen aan de wetenschappe-
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lijke literatuur is enorm toegenomen. Dat heeft geleid tot een meer samengestelde 
identiteit van de economen binnen het instituut die steeds meer zowel beleidseconoom 
als academisch econoom zijn. Illustratief voor deze ontwikkeling is de wetenschappe-
lijke spin-off (zie §9.1) en de uitgebreide verankering in de migratie-economische lite-
ratuur van Immigration and the Dutch economy – een enorm contrast met het CPB-
rapport in 1972 dat geen enkele literatuurverwijzing bevatte. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEEL IV: CONCLUSIES
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10 Conclusies

10.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk presenteren we het antwoord op de centrale onderzoeksvraag: 
  

(a) Hoe ontwikkelde zich gedurende de periode 1960-2005 de productie van we-
tenschappelijke kennis – naar aard en omvang – over de economische effecten 
van immigratie op Nederland en (b) welke factoren zijn – op welke wijze en in 
welke mate – op deze ontwikkeling van invloed geweest? 
 

In de concluderende slotparagrafen van de hoofdstukken zes tot en met negen van 
DEEL III is de centrale onderzoeksvraag voor elke deelperiode afzonderlijk beant-
woord. In deze conclusies wordt de onderzoeksvraag voor de gehele onderzoeksperio-
de beantwoord. Alles wat in DEEL III is verteld wordt hier bekend verondersteld. Dat 
stelt ons in staat een grove penseelvoering te hanteren en schept tegelijkertijd ruimte 
voor een aantal verfijningen. Wel is getracht het verhaal te vertellen in een zelfstandig 
leesbare tekst. 

Voordat we overgaan tot de eigenlijke beantwoording van de onderzoeksvraag 
moet er enig voorwerk worden verricht. Zoals gezegd (§2.2) is dit onderzoek opgevat 
als een iteratief proces van explanation-building. In een dergelijk proces wisselen in-
ductieve en deductieve stappen elkaar af waarbij de verklaring op basis van uit de em-
pirie verkregen inzicht net zolang wordt aangescherpt totdat de best mogelijke verkla-
ring is verkregen. In het vooronderzoek is dit proces een aantal malen doorlopen en dat 
heeft geleid tot de onderzoeksopzet in DEEL I.  

We brengen in herinnering dat het onderzoek is opgezet als een kwalitatieve va-
riabelen analyse. In essentie komt de opzet op het volgende neer. De in deelvraag a 
van de centrale onderzoeksvraag genoemde productie van wetenschappelijke kennis 
over de economische effecten van immigratie op Nederland is beschouwd als de af-
hankelijke variabele, kortweg aangeduid met de term ‘kennisproductie’. De in deel-
vraag b genoemde factoren die zijn beschouwd als de onafhankelijke variabelen die 
inwerken op de variabele kennisproductie. Vervolgens is een kwalitatieve beschrijving 
gegeven van zowel de onafhankelijke variabelen (in DEEL II) als de afhankelijke vari-
abele (in DEEL III). Daarna is geanalyseerd hoe de variatie in de onafhankelijke varia-
belen de variatie in de afhankelijke variabele ‘kennisproductie’ verklaren. Dit is ge-
daan op basis van een heuristisch model (Figuur 2.2) dat was afgeleid uit de bestaande 
literatuur over kennisproductie. 

Deze conclusies vormen een laatste iteratieve stap in het proces van explanation-
building. De aanzet daartoe wordt in deze inleiding gegeven met een verdere invulling 
van het heuristisch model op basis van de empirische bevindingen uit het voorgaande. 
Daarbij wordt stap voor stap uiteengezet hoe elk afzonderlijk deel van de centrale on-
derzoeksvraag wordt beantwoord. De centrale onderzoeksvraag wordt in twee stappen 
beantwoord. Eerst wordt deelvraag a beantwoord die vraagt ‘hoe de kennisproductie 
zie ontwikkelde naar aard en omvang’. Vervolgens wordt deelvraag b beantwoord die 
vraagt ‘welke factoren in welke mate en op welke wijze de kennisproductie hebben be-
invloed’. 
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Ontdaan van alle toelichting staat het heuristisch model in Figuur 2.2 voor een 
samenhang tussen de variabelen zoals verbeeld in Figuur 10.1. De negen onafhankelij-
ke variabelen in het linkerdeel van Figuur 10.1 waren gedestilleerd uit de bestaande 
literatuur. Met de selectie van de negen variabelen (in Hoofdstuk 2) is een antwoord 
gegeven op de vraag welke factoren (deelvraag b) van invloed zijn geweest op de ken-
nisproductie. Op het punt of dit een minimale én voldoende verzameling variabelen is 
kom ik in §10.5 terug. 

Figuur 10.1 Samenhang tussen de variabelen in initieel heuristisch model 

In het initiële model van Figuur 10.1 waren de negen variabelen slechts onderge-
bracht in vier categorieën en werden er weinig veronderstellingen gedaan over hun 
onderlinge relaties. Door het iteratieve proces van explanation-building dat we in het 
empirische deel van het proefschrift doorliepen kregen de relaties tussen de verschil-
lende variabelen steeds duidelijker vorm. Deze relaties zijn schetsmatig verbeeld in het 
getrapte verklaringsmodel van Figuur 10.2. Deze figuur is daarmee een eerste ant-
woord op de vraag op welke wijze (deelvraag b) de verschillende variabelen samen-
hangen. We zullen nu elk van de elementen van dit model toelichten. 

Het rechterdeel van Figuur 10.2 heeft betrekking op kennis. Met migratie-
economische kennis wordt die kennis bedoeld die in de centrale onderzoeksvraag is 
omschreven als wetenschappelijke kennis over de economische effecten van immigra-
tie op Nederland. De variabele kennisproductie heeft dus (alleen) betrekking op de 
productie van Nederlandse migratie-economische kennis zoals gedefinieerd in §1.3. 
Daarnaast is kennis in twee andere categorieën onderzocht. A priori was reeds aange-
nomen dat het minderhedenonderzoek een belangrijke kennisvoorraad vormde en 
daarom is ook migratiesociologische kennis opgenomen. Verder bleek uit de analyse 
dat vanuit het marxistische paradigma geproduceerde politiek-ekonomische841 kennis 
over het Wervingsbeleid van belang was. Dit betreft echter vooral op marxistische 
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leest geschoeide migratie-economische kennis met betrekking tot de economische ef-
fecten op de wervingslanden (en dus niet op Nederland) en daarom is deze kennis in 
een aparte categorie ondergebracht. In §10.2 worden de aard en omvang van deze drie 
categorieën kennis beschreven (de vierde categorie – latente migratie-economische 
kennis – wordt dadelijk besproken). Deze beschrijving vindt plaats op basis van een uit 
de empirie ontleende periodisering in vijf episoden die afwijkt van de a priori gekozen 
periodisering in vier deelperioden. Daarmee is een antwoord gegeven op de vraag wat 
de aard en omvang van de kennisproductie is (deelvraag a). 

Figuur 10.2 Empirisch herijkt model 

In het middelste deel van Figuur 10.2 staan kennispraktijken centraal. Hiermee 
worden de routinematige wijzen bedoeld waarop beoefenaars van een bepaalde 
(sub)discipline of school kennis produceren (zie §2.5.2). Dit deel heeft betrekking op 
de variabelen economiebeoefening en minderhedenonderzoek en hun onderlinge 
relaties. Er zijn enkele veranderingen ten opzichte van het initiële verklaringsmodel 
van Figuur 10.1. De empirische analyse liet zien dat de variabele economiebeoefening 
gedifferentieerd moest worden en dat er sprake was van drie verschillende kennisprak-
tijken, namelijk de beleidseconomische, academisch-economische en politiek-
ekonomische842 kennispraktijk. Een andere bevinding uit het onderzoek was dat het 
minderhedenonderzoek niet alleen bezien moest worden in relatie tot de migratiesocio-
logische kennisvoorraad, maar ook als een vierde kennispraktijk die met de andere 
drie kennispraktijken interfereert. Deze voorstelling van zaken doet meer recht aan de 
actieve rol van minderhedenonderzoekers, hun onderlinge divergenties en hun interac-
tie met economiebeoefenaren. We bezien de variabelen economiebeoefening en min-
derhedenonderzoek daarom vanaf nu voornamelijk op het niveau van de kennispraktij-
ken die ze omvatten. De vier kennispraktijken worden in §10.3 kort geschetst. Daar-
mee is een antwoord gegeven op de vraag hoe de kennisproductie zich ontwikkelde 
(deelvraag a). 

Het linkerdeel van Figuur 10.2 levert een blauwdruk voor de beantwoording van 
deelvraag b van de centrale onderzoeksvraag. Wat betreft de kennisvoorraden is er in 
wezen niet veel veranderd ten opzichte van Figuur 10.1, al wordt het minderhedenon-
derzoek niet langer als een kennisvoorraad gezien. De variabelen databeschikbaar-
heid – die betrekking heeft op de beschikbaarheid van Nederlandse statistische data 
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relevant voor migratie-economisch onderzoek – en de variabele internationale migra-
tie-economische literatuur vormen beiden een input voor de verschillende kennis-
praktijken.  

De variabelen die betrekking hebben op het beleid zijn uitgesplitst in de catego-
rieën beleid (migratiebeleid & economisch beleid) en beleidsrelevant (immigratie & 
economische toestand). De beleidsrelevante variabelen beïnvloeden het beleid (en 
vice versa), maar kunnen ook een meer directe invloed uitoefenen. In het geval van de 
VS bestaat er bijvoorbeeld een sterke correlatie tussen immigratie en kennisproductie 
(§3.8). Deze meer directe beïnvloeding is aangegeven met een gestippelde pijl.  

Daarnaast is in Figuur 10.2 de variabele science-policy nexus gepositioneerd 
tussen beleid en kennispraktijken; de science-policy nexus speelt een modulerende rol 
in de interactie tussen beleid en wetenschap. Verder is deze variabele tamelijk diffuus. 
Uit de empirische analyse komt naar voren dat er vier raakvlakken tussen verschillen-
de kennispraktijken en beleidsvelden zijn te onderscheiden, die elk in een andere peri-
ode van belang waren. Deze zijn in Figuur 10.2 aangegeven onder de noemer S-P-N, 
hetgeen staat voor Science-Policy Nexus.  

Deelvraag b wordt nu als volgt beantwoord. In §10.4 wordt op basis van de con-
cluderende paragrafen uit DEEL III een integrerende analyse gegeven van de samen-
hang tussen de variabelen. In het bijzonder wordt de in §10.2 geschetste ontwikkeling 
van de kennisproductie verklaard. Dit gebeurt voor elk van de vijf a posteriori geko-
zen episoden afzonderlijk. Tevens wordt in §10.4 per episode beoordeeld in hoeverre 
er sprake is van een hiaat in de kennisproductie. Daartoe is het nogal ongrijpbare be-
grip latente migratie-economische kennis (zie Figuur 10.2) tastbaar gemaakt door het 
te operationaliseren middels twee indicatoren. Volgens de sanctioneringsindicator is 
er sprake van latente kennis als bepaalde kennis door een enkeling geproduceerd wordt 
en deze enkeling daarom normatief gesanctioneerd wordt. Volgens de incongruentie-
indicator is er sprake van latente kennis als er een duidelijke incongruentie bestaat tus-
sen (i) ‘de werkelijkheid’ zoals beschreven in de empirische hoofdstukken, (ii) de do-
minante probleemdefinitie van beleidsmakers en (iii) de dominante vraag- en pro-
bleemstelling van onderzoekers. Deze operationalisering veronderstelt de overige ken-
nis van §10.4 en komt daarom hier pas aan bod. Paragraaf 10.4 geeft daarmee een eer-
ste antwoord op deelvraag b. 

Vervolgens wordt in §10.5 door middel van de aldaar toegelichte methode van 
‘eliminatie van rivaliserende hypothesen’ op een hoger abstractieniveau en voor de 
gehele onderzoeksperiode een antwoord gegeven op de vraag op welke wijze en in 
welke mate de verschillende variabelen van invloed zijn geweest op de kennisproduc-
tie. Daarmee zijn alle elementen van de onderzoeksvraag beantwoord. Tot slot wordt 
op basis van de bevindingen een algemeen model opgesteld (Figuur 10.6). 

10.2 Aard en omvang van de kennisproductie 

10.2.1 Herijking periodisering 
In deze paragraaf beschrijven we de variatie in de aard en omvang van de kennispro-
ductie. Om een kwalitatieve werkwijze mogelijk te maken wordt de onderzoeksperio-
de onderverdeeld in verschillende episoden.843 We brengen in herinnering dat a priori 
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gekozen was voor een indeling in vier deelperioden, te weten 1960-1980, 1980-1990, 
1990-2000 en 2000-2005. Deze periodisering was losjes gebaseerd op een aantal wij-
zigingen in het migratiebeleid en de perioden deelden steeds een begin- en eindjaar.  

Gaandeweg het onderzoek ontstond echter een nieuwe periodisering die geba-
seerd is op wijzigingen in zowel het migratiebeleid als het sociaal-economisch beleid. 
Deze a posteriori gekozen periodisering telt vijf episoden, te weten 1960-1972, 1973-
1977, 1978-1986, 1987-1999 en 2000-2005. Om selectie op de afhankelijke variabele 
te voorkomen, heb ik voor mijzelf en de lezer de keuze voor de vier nieuwe cesuren 
hieronder zo goed mogelijk beargumenteerd.  

De eerste episode (1960-1972) is de tijd van het zogenaamde Wervingsbeleid dat 
in 1960 met het eerste wervingscontract een aanvang nam en gericht was op het rekru-
teren van Mediterrane werknemers om arbeidsmarktkrapte op te lossen. In deze perio-
de overlappen immigratiebeleid en sociaal-economisch beleid.  

De tweede episode (1973-1977) valt samen met het kabinet Den Uyl. Met de 
komst van dit kabinet ontstond een fundamenteel andere kijk op het economisch be-
leid, vooral omdat (inter)nationale herverdeling een speerpunt werd. Dat bracht ook 
een andere (politiek-ekonomische) kijk op het Wervingsbeleid met zich mee. 

De derde episode (1978-1986) wordt gemarkeerd door een overgang van een 
(politiek-) economische visie op het migratiebeleid waarin (tijdelijke) immigratie cen-
traal stond, naar een sociaal-culturele visie op het migratiebeleid waarin integratie cen-
traal stond. Deze omslag vormde de opmaat voor het zogenaamde Minderhedenbeleid 
dat gericht was op sociaal-culturele integratie én emancipatie van minderheden en be-
geleid moest worden door sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Naast het einde van 
het kabinet Den Uyl is de instelling van de ACOM in 1978 een markeringspunt. 

De vierde episode (1987-1999) wordt ingeluid doordat het Minderhedenbeleid in 
toenemende mate geproblematiseerd wordt en het migratiebeleid gaandeweg meer oog 
krijgt voor (weer toenemende) immigratie en de sociaal-economische aspecten van 
integratie. Dit vindt plaats tegen de achtergrond van een wijziging in het sociaal-
economisch beleid gericht op hervorming van de verzorgingsstaat. Markeringspunten 
zijn de officiële aanvraag voor het (uiteindelijke) WRR-rapport Allochtonenbeleid en 
stelselwijzigingen in de sociale zekerheid, beiden in 1987. Deze ontwikkeling leidde 
uiteindelijk tot het zogenaamde Integratiebeleid, dat gericht was op sociaal-
economische integratie in met name onderwijs en arbeidsmarkt.  

De overgang naar de vijfde episode (2000-2005) valt samen met twee beleidsver-
anderingen. In de eerste plaats komt er in het sociaal-economisch beleid weer belang-
stelling voor de werving van buitenlandse werknemers, ondermeer met het oog op de 
vergrijzing en de ontwikkeling van een ‘kenniseconomie’. Daarnaast wordt het immi-
gratiebeleid iets selectiever met betrekking tot menselijk kapitaal. Verder wordt met de 
zogenaamde nieuwe Vreemdelingenwet (2000) het toelatingsbeleid veel strikter en 
wordt na de eeuwwisseling het Integratiebeleid getransformeerd tot een steeds assimi-
lationistischer Inburgeringbeleid dat juist focust op de sociaal-culturele aspecten van 
immigratie. 
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Figuur 10.3 Indicatie van het aantal publicaties over de economische effecten van im-
migratie naar Nederland per jaar in vier categorieën, gemiddelden per a
posteriori gekozen episode (in de episoden ‘60-’72 & ‘87-’99 is een onder-
verdeling gemaakt), gecorrigeerd voor 2% groei van de economische lite-
ratuur (geïndexeerd op de episode ‘00-’05); ruwe schatting van het aantal 
publicaties in het minderhedenonderzoek (ongecorrigeerd) 

 

10.2.2 Beschrijving kennisproductie 
In deze paragraaf beschrijven we voor elk van de vijf a posteriori bepaalde episoden 
de aard en omvang van de kennisproductie. In Figuur 10.3 is hiervan een overzicht 
gegeven. De kennis is onderverdeeld in de drie hoofdcategorieën die zijn gegeven in 
§10.1, namelijk op marxistische leest geschoeide, politiek-ekonomische kennis over 
het Wervingsbeleid, overige migratie-economische kennis en migratiesociologische 
kennis (minderhedenonderzoek).  

De migratie-economische kennis is weer verder onderverdeeld in (i) beleidsge-
richte publicaties (zoals officiële beleidsadviezen van het CPB en de SER ), (ii) aca-
demische publicaties (zoals dissertaties en artikelen in peer reviewed journals) en ove-
rige migratie-economische kennis volgens (iii) een strikte interpretatie van §1.3 en (iv) 
een ruime interpretatie van §1.3 (zoals columns in ESB).844 De productie van migratie-
economische kennis is gecorrigeerd voor de algemene groei van de economische lite-
ratuur en dat geeft een vertekening: hoe verder terug in de tijd, hoe geringer het werke-
lijke aantal publicaties is. 

De indicatie van de omvang van het migratie-economische onderzoek is verkre-
gen door eigen bibliometrisch onderzoek (zie §2.7.1). De in Figuur 10.3 aangegeven 
omvang van het migratiesociologische onderzoek (het minderhedenonderzoek) is 
slechts een heel grove schatting gebaseerd op een tweetal secundaire bronnen.845 Het is 
dan ook niet de bedoeling om exactheid te suggereren, maar slechts om een trend weer 
te geven en een ruwe vergelijking met het migratie-economische onderzoek mogelijk 
te maken. 
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In Figuur 10.3 is binnen de (relatief lange) episoden ‘60-’72 respectievelijk ‘87-
’99 een onderscheid gemaakt tussen de jaren voor en na 1968 respectievelijk 1994. Dit 
is gedaan om te kunnen onderzoeken of en hoe de kennisproductie is beïnvloed door 
een tweetal politieke veranderingen, te weten de politisering van het Wervingsbeleid 
vanaf 1968 respectievelijk de implementatie van het Integratiebeleid na de overgang 
van de kabinetten Lubbers naar de kabinetten Kok in 1994. Hierop komen we terug in 
§10.4.  
 
Figuur 10.3 en de analyses in DEEL III leren een aantal zaken over de aard en omvang 
van de kennisproductie in zijn algemeenheid: 

� De omvang van de productie van migratie-economische kennis is over het alge-
meen gering; ongecorrigeerd voor geen enkele episode groter dan gemiddeld acht 
publicaties per jaar. Dat is zeker weinig in vergelijking met de omvang van het 
minderhedenonderzoek in de jaren tachtig en negentig dat toen gemiddeld rond 
de 300 publicaties per jaar lag.  

� De productie van migratie-economische kennis vertoont een golfbeweging. Het 
aantal publicaties is relatief groot rond 1970 en na de eeuwwisseling en relatief 
klein in de jaren tot 1967 en in episode 1978-1986. Het minderhedenonderzoek 
neemt gedurende episode 1978-1986 juist spectaculair toe. 

� In episode 1960-1972 is de kennisproductie erg ongelijk verdeeld en veel hoger 
in de periode na 1967. 

� In episode 1987-1999 is de productie van academische en beleidsgerichte kennis 
ongelijk verdeeld en veel lager in de periode na 1994. 

� Politiek-ekonomische kennis vanuit marxistische perspectief wordt vooral gedu-
rende de jaren zeventig geproduceerd.  

� Academisch-economische migratie-onderzoek vindt vooral vanaf eind jaren tach-
tig plaats; vooral rond 1990 en na de eeuwwisseling zijn er relatief veel academi-
sche publicaties. 

� Tussen medio jaren tachtig en medio jaren negentig is er een sterke toename van 
migratiesociologische kennis over de (slechte) arbeidsmarktpositie van (niet-
westerse) immigranten. Onder meer is er een belangrijke dataset (de SPVA-
survey) die echter niet vrij toegankelijk is. 

� Er is een clustering in de tijd rond bepaalde thema’s. Vrijwel al het (politiek-) 
economische onderzoek tot 1987 heeft betrekking op het Wervingsbeleid en is te 
beschouwen als reactie op het centrale beleidsdocument Nota buitenlandse werk-
nemers en een handvol beleidsadviezen over het Wervingsbeleid. In de jaren 
vanaf 1987 is de relatie tussen immigratie en de verzorgingsstaat een centraal 
thema, in het bijzonder in verband met de (fiscale) kosten (slechte arbeidsmarkt-
positie van immigranten) en baten (opvangen van de demografische en/of finan-
ciële gevolgen van de vergrijzing) van immigratie. 
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10.3 Kennispraktijken
We geven nu een beschrijving van de vier kennispraktijken die gebaseerd is op de ana-
lyse in de voorgaande hoofdstukken. Het gaat om twee paren van onderling verknoop-
te kennispraktijken. Het eerste paar betreft de beleidseconomische en academisch-
economische kennispraktijk. Het tweede paar wordt gevormd door de politiek-
ekonomische kennispraktijk en de kennispraktijk van het minderhedenonderzoek. Deze 
beschrijvingen zijn ideaaltypisch van karakter en in de praktijk is er overlap tussen de 
verschillende kennispraktijken.  

Voor elke kennispraktijk worden ook de percepties en preferenties ten aanzien 
van de science-policy nexus kort beschreven, omdat deze een wezenlijk onderdeel 
vormen van de kennispraktijk. In Figuur 10.4 zijn voor elke science-policy nexus de 
belangrijkste (institutionele) actoren gegeven en de episodes waarin ze het meest van 
belang waren. 

Voorts wordt in deze paragraaf en de volgende paragrafen incidenteel (impliciet) 
onderscheid gemaakt tussen de begrippen ‘eerste orde’ en ‘tweede orde’ die zowel op 
beleid als wetenschap betrekking kunnen hebben. Ruwweg komt het onderscheid er op 
neer dat eerste orde betrekking heeft op een specifiek beleidsprobleem respectievelijk 
wetenschappelijk onderzoek en tweede orde betrekking heeft op algemene normatieve 
overtuigingen en empirische aannamen verbonden aan een bepaalde politieke stroming 
respectievelijk wetenschappelijke discipline of school. Voor meer uitleg zie §2.5.2. 

Tot slot wordt af en toe de term ‘coproductie’ gebruikt. Met coproductie wordt 
bedoeld dat de probleemdefinitie en de onderlinge empirische aannamen en normatie-
ve uitgangspunten van beleidsmakers en wetenschappers dusdanig congruent zijn dat 
het gevoerde beleid en de geproduceerde kennis sterke overeenkomsten vertonen. 

10.3.1 Beleidseconomische en academisch-economische kennispraktijk 
Tot de late jaren zeventig is de beleidseconomische praktijk dominant. Kenmerkend 
zijn een grote gerichtheid op de Nederlandse beleidspraktijk. Over het algemeen werd 
internationaal publiceren van ondergeschikt belang geacht. Er bestonden sterke (per-
sonele) banden tussen academische economen en de instituten van de overlegeconomie 
zoals de SER en het CPB. Naast kwalitatieve analyse is vooral de macro-economische 
modellenbouw van belang, een erfenis van Jan Tinbergen. Wat betreft de science-
policy nexus bestaat de opvatting dat er een taakverdeling dient te zijn waarbij econo-
men de empirische informatie leveren en beleidsmakers de normatieve keuzen maken. 
Wel is er sprake van forse coproductie, bijvoorbeeld als het gaat om loonmatiging. 
Daarnaast was er in Nederland een (internationaal gezien) unieke afsplitsing van de 
econometrie, die wél van meet af aan internationaal georiënteerd was, maar hier verder 
buiten beschouwing wordt gelaten. 

Kritiek van (jonge) Nederlandse economen over het beleidsgerichte en volgens 
sommigen provinciale karakter van de Nederlandse economiebeoefening leidde er toe 
dat er in de loop van de jaren tachtig in toenemende mate twee separate kennispraktij-
ken ontstonden binnen de Nederlandse economiebeoefening. Naast de beleidsecono-
mische praktijk ontstond door een proces van internationalisering de academisch-
economische kennispraktijk.846 Binnen deze praktijk is internationaal publiceren de 
norm. Ook wordt de aandacht over meer deeldisciplines verdeeld. Kenmerkend zijn 
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verder een gerichtheid op de Amerikaanse economiebeoefening en een mathematise-
ring van het vakgebied. Tenslotte is er ook een geringe geneigdheid tot het zelf produ-
ceren van data, maar daar komt rond de eeuwwisseling verandering in. 

Deze bovenstaande ontwikkeling impliceert dat er twee (ideaaltypische) groepen 
economen zijn binnen de Nederlandse economiebeoefening die elk onder een andere 
verzameling randvoorwaarden kennis produceren. De onderzoeksagenda van academi-
sche economen wordt vooral bepaald door allerlei internationale, disciplinair gebon-
den tweede orde overtuigingen, bijvoorbeeld normen over wat een waardevolle bijdra-
ge aan de internationale literatuur is. Voor beleidseconomen is vooral beleidsrelevantie 
bepalend en die is gerelateerd aan allerlei nationale, beleidsgebonden tweede orde 
overtuigingen, bijvoorbeeld ten aanzien van de rol van loonmatiging in de Nederlandse 
overlegeconomie.  

Tenslotte vinden er binnen het CPB – het boegbeeld van de beleidseconomische 
praktijk – enkele belangrijke veranderingen plaats. Onder druk van (inter)nationale 
kritiek op de bruikbaarheid van macro-economische modellen voor het beleid, hanteert 
het CPB vanaf de jaren tachtig vaker een micro-economische benadering en richt het 
zich meer op de institutionele context. Zo wil het instituut vragen aangaande arbeids-
markt, verzorgingsstaat en belastingstructuur beter kunnen beantwoorden. Verder gaat 
het CPB zich vanaf de jaren negentig meer richten op de internationale academische 
economiebeoefening en in die zin treedt er convergentie op tussen de beleidseconomi-
sche en academisch-economische kennispraktijk. Deze laatste ontwikkeling is in Fi-
guur 10.4 aangegeven met een drietal gestippelde pijlen van de beleidseconomische 
naar de academisch-economische kennispraktijk. 

Het is van belang te beseffen dat het hier om een ideaaltypisch onderscheid gaat. 
Aan de ene kant waren veel van de economen die tot de jaren tachtig deel uitmaakten 
van de beleidseconomische kennispraktijk goede academici, met Jan Tinbergen als 
voor de hand liggend voorbeeld. Aan de andere kant zijn veel economen die na de ja-
ren tachtig deel uitmaakten van de academisch-economische kennispraktijk ook re-
gelmatig betrokken bij beleidsadvies. Tenslotte zijn er ook economen die in beide 
kennispraktijken actief zijn. 

10.3.2 Politiek-ekonomische kennispraktijk en praktijk van het minderhedenon-
derzoek

Vanaf eind jaren zestig ontstond er onder een groep economiestudenten onvrede over 
het feit dat in het curriculum marxistische en andere kritische theorieën ontbraken. Dat 
leidde tot het ontstaan van de politiek-ekonomische kennispraktijk. Deze verschilde in 
haar normatieve uitgangspunten van de mainstream economiebeoefening en was niet 
zozeer gericht op de groei van de nationale economie, maar op (inter)nationale solida-
riteit. Daarnaast is deze kennispraktijk activistisch van aard; men wil niet alleen in-
zicht krijgen in ‘het internationale kapitalistiese systeem’, maar ook bijdragen aan de 
ontmanteling ervan. Dat komt ook tot uitdrukking in opvattingen over de science-
policy nexus: de arbeidsdeling tussen economen en beleidsmakers overeenkomstig de 
fact-value dichotomie wordt als onethisch gezien omdat de wereld zo dringend verbe-
tering behoeft. Over de gehele onderzoeksperiode bezien blijft de politiek-
ekonomische kennispraktijk betrekkelijk marginaal ten opzichte van zowel de main-
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stream van de Nederlandse economiebeoefening als de beleidspraktijk. Uitzondering 
vormt de periode van het kabinet Den Uyl (1973-1977) toen er vanuit deze kennis-
praktijk beleidsonderzoek werd verricht voor het Ministerie van Ontwikkelingssa-
menwerking (OS). 

Tot slot bespreken we de kennispraktijk van het minderhedenonderzoek. Het 
minderhedenonderzoek was tot eind jaren zeventig beperkt in omvang. Kenmerkend 
was een gerichtheid op het maatschappelijk werk. Een terugkerend patroon was dat 
(sociaal-wetenschappelijke) onderzoekers zich met een onderzoeksvoorstel tot het Mi-
nisterie van Maatschappelijk Werk en later het Ministerie van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk werk (CRM) wendden en als het ministerie er iets in zag werd het 
gefinancierd en uitgevoerd. Al met al vond onderzoek naar migratie op ad hoc basis 
plaats. Dat veranderde toen het Ministerie van CRM in 1978 de Advies Commissie 
Onderzoek Minderheden (ACOM) oprichtte die een belangrijke rol ging spelen in de 
programmering van het minderhedenonderzoek. Er bestond een zekere (personele) 
continuïteit tussen het minderhedenonderzoek en de politiek-ekonomische kennisprak-
tijk, omdat een aantal prominente ACOM-leden uit deze praktijk voortkwamen. Dit is 
in Figuur 10.4 aangegeven met een drietal gestippelde pijlen.  

Binnen de ACOM speelden de sociale wetenschappers en in het bijzonder de cul-
tureel antropologen een belangrijke rol. Dit leidde tot een methodologische voorkeur 
voor etnografisch veldwerk en een probleemdefinitie waarbinnen etniciteit en cultuur 
als belangrijkste verklarende variabelen werden gezien. Kenmerkend voor de praktijk 
van het minderhedenonderzoek waren een grote aandacht voor verschijnselen als ra-
cisme en discriminatie, een zekere politieke bevlogenheid aangaande het ideaal van de 
multiculturele samenleving en doorgaans een vrij sterke identificatie met de onder-
zochte groepen. Dat laatste moet ook begrepen worden vanuit het in de cultureel-
antropologische kennispraktijk essentiële onderscheid tussen een etic perspectief (van-
uit de onderzoeker) en een emic perspectief (vanuit de onderzochte subjecten). Antro-
pologen streven er in de regel naar om het gedrag van mensen vanuit hun eigen cultuur 
of achtergrond te begrijpen (Verstehen, vergelijk ook §2.2). Voor een dergelijk ‘empa-
thisch begrip’ is een zekere mate van identificatie uiteraard onontbeerlijk.  

Kenmerkend was verder een sterke coproductie tussen minderhedenonderzoekers 
en beleidsmakers die een technocratische visie op de science-policy nexus gemeen 
hadden; men geloofde dat wetenschap een substantiële rol kon spelen in de oplossing 
van maatschappelijke problemen. Daarbij was het geaccepteerd dat de rollen van be-
leidsmakers en wetenschappers soms behoorlijk door elkaar heen liepen.847  

De coproductie tussen beleidsmakers en minderhedenonderzoekers verminderde 
vanaf begin jaren negentig. De technocratische visie op de science-policy nexus ver-
loor terrein. Ook werd de ACOM in 1992 opgeheven, mede omdat er een algemene 
herbezinning was op het fenomeen ‘adviesraad’. Daarnaast werd het minderhedenon-
derzoek onderhevig aan een proces van institutionalisering, internationalisering en 
academisering. Het minderhedenonderzoek werd steeds meer gecoördineerd vanuit 
een aantal academische onderzoeksinstituten en richtte zich meer op de internationale 
literatuur. Het relatieve belang van de overheid als opdrachtgever en financier nam af 
en het minderhedenonderzoek kwam geleidelijk meer op afstand van het beleid te 
staan. Desondanks bleef het minderhedenonderzoek invloedrijk omdat beleidsmakers 
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tot de eeuwwisseling minderhedenonderzoekers als dé experts bij uitstek zagen als het 
om immigratie ging, ook bij onderwerpen die duidelijk een economische dimensie 
hebben. 

10.4 Integrerende analyse 
In deze paragraaf integreren we de inzichten uit de slotparagrafen van de vier empiri-
sche hoofdstukken in DEEL III. Dat doen we voor elk van de vijf a posteriori bepaalde 
episoden afzonderlijk. Alles wat in de slotparagrafen van die empirische hoofdstukken 
is verteld wordt bekend verondersteld, in het bijzonder de daar beschreven perspectie-
ven. Met een perspectief wordt een samenhangend geheel van een probleemdefinitie 
en de onderliggende empirische aannamen en normatieve uitgangspunten bedoeld. 
Voor meer details, zie de betreffende slotparagrafen. 

In de analyse wordt verder regelmatig gebruik gemaakt van het begrip ‘beleids-
subsysteem’ dat is ontleent uit het Advocacy Coalition Framework (Sabatier & Jenk-
ins-Smith 1999; Sabatier & Weible 2007). Hiermee wordt het gehele systeem van ac-
toren bedoeld dat een bepaald beleid beïnvloedt, zoals beleidsmakers, wetenschappers, 
lobbygroepen, journalisten, kennisinstituten, et cetera (voor meer uitleg zie eindnoot 
268). 

10.4.1 Episode 1960-1972 
De jaren zestig zijn een periode van grote economische bloei. Voor een deel komt dat 
door internationale hoogconjunctuur en de Europese economische integratie, maar ook 
het naoorlogse sociaal-economische beleid was een factor. Er werd een gericht indu-
strialiseringsbeleid gevoerd en de lonen werden sterk gematigd middels de zogenaam-
de Geleide Loonpolitiek. Loonmatiging was een hoeksteen van het economisch beleid 
omdat het de internationale concurrentiepositie verbeterde en de export stimuleerde. 
Verder zorgde lage lonen voor hoge bedrijfswinsten en dito investeringen hetgeen de 
Nederlandse industrie ten goede kwam. Een neveneffect van loonmatiging was echter 
een arbeidsintensieve productiewijze. Ook stimuleerde het de vraag naar laagge-
schoolde arbeid, terwijl het Nederlandse scholingsniveau juist steeds hoger werd. Van-
af eind jaren vijftig ontstond er een fors tekort aan laaggeschoolde arbeid, vooral in 
zieltogende bedrijfstakken. Ook ontstond er een zeer sterke opwaartse druk op de lo-
nen en de onhoudbare Geleide Loonpolitiek werd in 1967 uiteindelijk losgelaten.  

In contemporaine analyses figureren twee belangrijke alternatieve oplossingen 
voor wat de ‘kwalitatieve mismatch’ op de arbeidsmarkt werd genoemd. De eerste op-
lossing is een herstructurering van de economie richting een meer kennis- en kapitaal-
intensieve productie zodat de vraag naar hooggeschoolden toeneemt en het tekort van 
laaggeschoolden verdwijnt doordat slecht presterende bedrijfstakken (weg)gesaneerd 
worden. De tweede oplossing is om net als in andere Europese landen gastarbeiders 
toe te laten voor de laaggeschoolde banen, zodat Nederlandse werknemers door kun-
nen stromen naar de hoger geschoolde banen.  

Er werd gekozen voor de tweede oplossing in de vorm van het in 1960 ingezette 
Wervingsbeleid. De achterliggende reden is dat men in deze periode het nationaal eco-
nomisch belang sterk vereenzelvigde met het belang van de Nederlandse industrie. 
Daarom hadden de zogenaamde ‘werkgeverskabinetten’ en het verantwoordelijke Mi-
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nisterie van Sociale Zaken de neiging in belangrijke mate de probleemdefinitie en de 
belangen van de Nederlandse werkgevers te volgen. Men achtte voldoende aanbod van 
goedkoop, laaggeschoold personeel cruciaal en met de aanvoer van gastarbeiders sloeg 
men twee vliegen in één klap: men verruimde het arbeidsaanbod en drukte de lonen.  

Het Wervingsbeleid kan daarom gezien worden als loonmatiging met andere 
middelen. Daarom is de probleemdefinitie die domineerde binnen het beleidssubsys-
teem rond het Wervingsbeleid het loonmatigingsperspectief gedoopt. Er waren twee 
belangrijke onderliggende aannamen: gastarbeid zou tijdelijk zijn om de negatieve 
lange termijngevolgen van bevolkingsgroei te voorkomen en gastarbeid was oneven-
redig gunstig voor de economie omdat het knelpunten in de productie oploste (de bott-
leneck-assumptie) en daarmee ook werkgelegenheidsverlies voorkwam. 

Tegenover het loonmatigingsperspectief stonden – in een soort ‘driehoeksver-
houding’ – twee andere probleemdefinities. In het herstructureringsperspectief stond 
het nationaal belang ook centraal, maar daarin gold het aanbod van goedkope, laagge-
schoolde (gast)arbeid juist als rem op een broodnodig en welvaartsverhogend proces 
van economische herstructurering richting een kennis- en kapitaalintensievere produc-
tie. Het marxistische perspectief daarentegen kritiseerde het wervingsbeleid juist van-
wege het centraal stellen van het nationaal belang en de daaruit voortvloeiende exploi-
tatie van het ‘internationale reserveleger’ van goedkope (gast)arbeiders. Beide per-
spectieven zijn twee kanten van dezelfde medaille. Een cruciaal verschil is de vraag in 
hoeverre (inter)nationale solidariteit een normatief uitgangspunt van het economisch 
beleid diende te zijn, of concreter: welke afweging er gemaakt moest worden tussen de 
belangen van de werkgevers en de werknemers en tussen het nationaal economisch 
eigenbelang en de belangen van de herkomstlanden. 

Twee groepen actoren drukten in deze episode een belangrijk stempel op de ken-
nisproductie. In de eerste plaats was dat het beleidssubsysteem rond het Wervingsbe-
leid, met name Sociale Zaken en de werkgeversorganisaties. Bij een aanzienlijk deel 
van het overigens beperkte aantal publicaties waren SZ en de andere actoren uit het 
beleidssubsysteem betrokken als opdrachtgever, (mede)financier of auteur. Daarnaast 
was er een groep criticiasters van het Wervingsbeleid die voortkwam uit de linkse 
emancipatie en democratiseringsbeweging van de late jaren zestig. Onder hen bevon-
den zich (ontwikkelings)economen – waaronder de latere Minister van Ontwikkelings-
samenwerking Jan Pronk – die het wervingsbeleid vanuit het marxistische perspectief 
aanvielen. Dat verklaart waarom in 1968 de categorie politiek-ekonomische kennis 
verschijnt in Figuur 10.3.  

Deze tweede groep is heel belangrijk geweest voor de kennisproductie omdat ze 
het Wervingsbeleid vanaf 1968 sterk politiseerde. Die politisering dwong de regering 
om de economische probleemdefinitie van het Wervingsbeleid expliciet te maken in de 
Nota buitenlandse werknemers (Min. SZ&V 1970). Dat induceerde een behoefte aan 
economische expertkennis onder politici en leidde ondermeer tot een belangrijk rap-
port van het CPB (1972). Veel kennisproductie bestaat uit reacties van economen en 
(andere) actoren uit het beleidssubsysteem op die expertkennis en de Nota buitenland-
se werknemers. Indicatief is wellicht dat de ingang ‘buitenlandse werknemers’ alleen 
in 1970 (het jaar van het verschijnen van de Nota buitenlandse werknemers) voorkomt 
in het zaakregister van ESB. Deze ontwikkeling vormt een belangrijke verklaring van 
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de sterke toename van (beleidsgerichte) migratie-economische kennis na 1968 (zie 
Figuur 10.3). Een andere verklaring is dat gastarbeid aanvankelijk een relatief nieuw 
en in omvang gering verschijnsel was, een punt waarop we in §10.5.2 terugkomen.  

Om te bezien of er in deze periode sprake is van een hiaat in de kennisproductie 
zoomen we in op het cruciale CPB-rapport uit 1972. Dit rapport is geschreven vanuit 
het loonmatigingsperspectief. Zo is de bottleneck-assumptie zodanig verwerkt in het 
gebruikte model dat de uitkomsten louter positief kunnen zijn. Het frappante is dat in 
de Nota buitenlandse werknemers en het CPB-rapport wél elementen van het herstruc-
tureringsperspectief aanwezig waren. Deze elementen werden echter geneutraliseerd 
door aan de aannamen en uitgangspunten van het loonmatigingsperspectief meer ge-
wicht toe te kennen. Zo wordt onderkend dat het Wervingsbeleid een potentieel gun-
stig herstructureringsproces richting een kapitaal- en kennisintensievere productie frus-
treert, maar deze observatie wordt niet in het CPB-model verwerkt. Vanuit het her-
structureringsperspectief was het bijvoorbeeld logisch geweest om bij de opzet van het 
CPB-rapport te kiezen voor een (additionele) analyse van het effect van loonmatiging 
en gastarbeid op innovatie en investeringen, waarbij gedifferentieerd wordt naar ar-
beidsmarktsegmenten en bedrijfstakken. Een dergelijke analyse was ook in lijn ge-
weest met internationaal onderzoek en het jaargangenmodel dat het CPB begin jaren 
zeventig ontwikkelde. Volgens de incongruentie-indicator (§10.1) is er in deze episo-
de daarom sprake van latente migratie-economische kennis, in de vorm van uitsluiting 
van het herstructureringsperspectief. Dit punt wordt overigens ook in contemporaine 
kritiek op het CPB-rapport naar voren gebracht, met name van de econoom Hans Heij-
ke (zie 10.4.2). De achterliggende oorzaak is coproductie rond het loonmatigingsper-
spectief binnen het beleidssubsysteem rond het Wervingsbeleid. In het bijzonder was 
het CPB op het punt van loonmatiging niet geheel onafhankelijk van Economische 
Zaken waaronder het ressorteerde. De configuratie in de science-policy nexus tussen 
economisch beleid en de beleidseconomische praktijk is in deze periode daarom heel 
bepalend (zie Figuur 10.4). 

Al met al had Sociale Zaken een forse inhoudelijk invloed op de kennisproductie. 
Toch moet de rol van het ministerie ook gerelativeerd worden. Enerzijds was er wel 
sprake van coproductie rond het loonmatigingsperspectief, maar anderzijds blijkt uit 
de financiering van het werk van Marshall (1973, marxistisch perspectief) en een deel 
van het werk van Heijke (1976; 1977; 1979, herstructureringsperspectief)848 dat er 
geen sprake was van een omvattende en systematische inhoudelijke sturing van de 
kennisproductie. 

10.4.2 Episode 1973-1977 
Het jaar 1973 is op verschillende manieren een breekpunt. De oliecrisis accentueerde 
het feit dat de economische expansie van de jaren zestig echt voorbij was. De behoefte 
aan gastarbeiders nam af, al bleef de werving nog geruime tijd doorgaan. Het werd 
gaandeweg echter duidelijk dat het uitgestelde proces van economische herstructure-
ring zich versneld doorzette.  

Daarnaast werd met de komst van het linkse kabinet Den Uyl (1973-1977) een 
reeks van ‘werkgeverskabinetten’ afgesloten. Dit kabinet stond voor een radicaal her-
verdelingsprogramma, zowel nationaal (nivellering) als internationaal (ontwikkelings-
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hulp). Het was een periode van polarisatie tussen werknemers en werkgevers, waarbij 
de belangen van de laatste niet langer zonder meer gelijk werden gesteld aan het natio-
naal belang. Ook werden verschijnselen als kolonisatie en gastarbeid steeds meer be-
zien als vormen van (internationale) economische uitbuiting. Meer specifiek werd Jan 
Pronk – een belangrijke criticaster van het Wervingsbeleid – Minister van Ontwikke-
lingssamenwerking in dit kabinet. 

Deze veranderingen vinden hun weerslag op de kennisproductie. In de eerste 
plaats komt er meer oog voor het herstructureringsperspectief. In een belangrijk SER-
advies over gastarbeid (1974) wordt de mogelijkheid naar voren gebracht dat het wer-
vingbeleid gunstig kan zijn voor de werkgevers en tegelijkertijd kostbaar voor de nati-
onale economie. De SER wijst ook op innovatie en kapitaalintensivering als alternatie-
ven voor gastarbeid. Het herstructureringsperspectief vind ook ingang bij het beleid 
via het werk van Heijke die – daartoe in staat gesteld door SZ849 – een bijdrage levert 
aan het werk van de Commissie-Muntendam over bevolkingsvraagstukken (en daar-
mee is dit geen latente kennis meer). 

Verder komt er meer ruimte voor het marxistische perspectief. Op instigatie van 
Jan Pronk werd het zogenaamde REMPLOD-project op stapel gezet. In dit project 
werd vanuit een politiek-ekonomische invalshoek onderzocht of terugkerende gastar-
beiders een rol konden spelen bij de ontwikkeling van de herkomstlanden. Net als bij 
het wervingsbeleid is er een economische probleemdefinitie en worden 
(re)migratiebeleid en economisch beleid vermengd. Zo ontstaat een aarzelend begin 
van een beleidssubsysteem rond het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking en 
het uitvoerende instituut NUFFIC850 dat gevoed wordt vanuit de politiek-ekonomische 
kennispraktijk. Deze ontwikkeling is echter een kort leven beschoren en stopt met het 
einde van het kabinet Den Uyl.  

Vergelijking van het werk van Pronk en Heijke laat tenslotte zien hoe tweede or-
de aspecten de kennisproductie beïnvloeden. Beiden passen Tinbergens concept ‘opti-
male internationale arbeidsverdeling’ toe op gastarbeid, maar vanwege verschillen in 
prioriteitstelling (internationale solidariteit versus nationale welvaart) met een geheel 
andere analyse als resultaat. Bij Pronk is de achterliggende kwestie vooral hoe via een 
(internationale) planeconomische sturing van de productie een eerlijkere verdeling van 
de welvaart in de wereld kan worden bereikt, in dit concrete geval door de inzet van 
remigrerende gastarbeiders.851 Bij Heijke draait het meer om de vraag hoe de Neder-
landse economie zodanig geherstructureerd kan worden dat de welvaart stijgt en gast-
arbeid overbodig is. 

10.4.3 Episode 1978-1986 
In deze periode onderging Nederland een ernstige economische crisis. Deze crisis ver-
snelde het proces van economische herstructurering verder, waardoor de vraag naar 
laaggeschoolden structureel afnam. De sociaal-economische positie van immigranten 
verslechterde daardoor snel. Bovendien groeide in de loop van de jaren tachtig de 
vrees dat de aanhang van extreemrechtse partijen zou toenemen door de crisis, vooral 
in de oude stadswijken waar laaggeschoolde autochtonen met immigranten concur-
reerden om dezelfde banen, woningen en sociale voorzieningen. 
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De oprichting van de ACOM in 1978 markeert een omslagpunt, waarbij het initi-
atief verschuift van Ontwikkelingssamenwerking naar CRM en een handvol minder-
hedenonderzoekers, die deels overigens al betrokken waren bij REMPLOD. Onder 
druk van deze actoren en een plotselinge politisering van het migratiebeleid (Molukse 
acties, protest rond de Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers) kwam begin jaren tach-
tig met het Minderhedenbeleid een fundamentele beleidswijziging tot stand. Rond het 
minderhedenbeleid ontstond een beleidssubsysteem met als belangrijkste spelers de 
ACOM, het Ministerie van CRM en later ook het Directoraat Coördinatie Minderhe-
denbeleid (DCM) dat ressorteerde onder BiZa (later Justitie en daarna VROM). 

Het minderhedenonderzoek en het minderhedenbeleid deelden het minderheden-
perspectief; door een aantal unieke éénmalige gebeurtenissen waren er etnische min-
derheden ontstaan die door een combinatie van emancipatie, achterstandsbestrijding en 
maatschappijtransformatie (multiculturalisering) een eigen, gelijkwaardige plek in de 
samenleving moesten krijgen. Toekomstige migratie zou door een restrictief beleid 
zoveel mogelijk worden afgeremd. Dit perspectief was vooral gericht op integratie en 
een visie op immigratie ontbrak dan ook. Het is tekenend dat de autochtone woonwa-
genbewoners één van de doelgroepen van het Minderhedenbeleid vormden en een 
immigrantengroep als de Chinezen niet. Door de economische crisis was de immigra-
tie overigens inderdaad laag begin jaren tachtig. 

Zoals gezegd bestond er in deze periode sterke coproductie in het beleidssubsys-
teem rond het Minderhedenbeleid waarbij de rollen van onderzoeker en beleidsmaker 
vervaagd waren. Via de ACOM-programmering en door zijn rol als grootste financier 
kreeg de overheid flinke invloed op het minderhedenonderzoek. Andersom liet de 
overheid de conceptuele invulling en monitoring van het Minderhedenbeleid voor een 
belangrijk deel over aan minderhedenonderzoekers. Feitelijk was er sprake van een 
zogenaamd ‘technocratisch compromis’, een beleidsstrategie die teruggaat op de peri-
ode van de verzuiling waarbij de ‘voormannen’ van de zuilen een levensbeschouwelijk 
neutraal compromis overeenkwamen en de concrete invulling van beleid aan experts 
overlieten, om zo conflicten over ononderhandelbare levensbeschouwelijke principes 
te voorkomen (zie §2.3.2).  

Die technocratische aanpak werd gedurende de jaren tachtig ook bestendigd door 
de wens om extreemrechts de wind uit de zeilen te nemen, in het bijzonder de CD van 
Hans Janmaat. De andere politieke partijen depolitiseerden het migratievraagstuk, 
daarbij geholpen door andere elites en de media. In zekere zin kan men zeggen dat het 
minderhedenperspectief in de jaren tachtig de tegenhanger was van het extreemnatio-
nalistische perspectief waarvan Hans Janmaat de exponent bij uitstek was. Janmaat 
zag in die periode immigratie vooral als een economische bedreiging (later kwam daar 
een culturele en religieuze dimensie bij): immigranten pikten de banen van laagge-
schoolden autochtonen in en joegen door hun uitkeringmisbruik de (autochtone) belas-
tingbetaler op kosten. Aan de ene kant werd dit extreemnationalistische perspectief 
gemarginaliseerd en was het niet ingebed in een machtig beleidssubsysteem, maar aan 
de andere kant had het een heel vormende invloed. 

De depolitisering van immigratie leidde tot specifieke taboes in wetenschap en 
politiek zoals het taboe om extreemrechts in de kaart te spelen en het taboe op blaming 
the victim. Het is op zichzelf begrijpelijk dat sociaal-wetenschappelijke onderzoekers 
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en kennisinstituten zich rekenschap geven van de mogelijk benutting van hun kennis 
en de eventuele effecten daarvan voor de onderzochte groepen. Er bestond in deze pe-
riode echter een sterke neiging tot moral reading, dat wil zeggen, een geneigdheid om 
data en kennis vooral te beoordelen op hun sociale en politieke gevolgen. Bepaalde 
data of kennis werd daarbij al heel snel aangemerkt als ‘gevaarlijk’. Daarbij gold de 
Tweede Wereldoorlog – en in het bijzonder de Holocaust – als een belangrijk moreel 
kompas.  

Dat had in het grote gevolgen voor de beschikbaarheid van data. Het CBS was 
zeer terughoudend met het verzamelen en publiceren van ‘etnische data’ in verband 
met de privacy. Tot 1987 ontbrak zelfs data over elementaire zaken als werkloosheid. 
Onderzoekers behielpen zich door gebruik te maken van data uit bijvoorbeeld het Wo-
ning Behoefte Onderzoek. Ook de ACOM attendeerde – onder verwijzing naar de 
Tweede Wereldoorlog – op de gevaren van ‘etnische data’, maar meende ook dat meer 
gegevens nodig waren om het Minderhedenbeleid te monitoren. Dit leidde tot de zo-
genaamde SPVA-survey die door het ISEO en later het SCP werd geproduceerd. Deze 
dataset was echter niet vrij toegankelijk en ISEO-directeur Justus Veenman – die een 
verklaard tegenstander van kosten-batenanalyses was – fungeerde in die zin als een 
gate keeper. In feite bestond er dus een parallelle science-policy nexus met betrekking 
tot dataproductie (zie Figuur 10.4). 

Al deze factoren droegen bij aan een geringe productie van migratie-
economische kennis in deze episode, terwijl het minderhedenonderzoek juist een spec-
taculaire groei doormaakte (zie Figuur 10.3). We zullen deze ontwikkeling in de rest 
van deze subparagraaf verklaren.  

Wat betreft de beleidseconomische kennispraktijk is heel bepalend geweest dat 
het minderhedenperspectief – in tegenstelling tot de perspectieven van de jaren zestig 
en zeventig – geen economische dimensie kende. Daar kwam bij dat de immigratie 
laag was en elke gerichtheid op toekomstige immigratie ontbrak. Dit alles maakte dat 
(prospectief) migratie-economisch beleidsonderzoek niet erg voor de hand lag binnen 
het beleidssubsysteem rond het minderhedenbeleid. Tot 1987 was er dan ook geen 
vraag naar deze kennis vanuit de overheid. Ook was er vanuit de overheid geen be-
langstelling (meer) voor politiek-ekonomische kennis. Dat was er nauwelijks, al is ook 
gesuggereerd dat dit verklaard kan worden uit het feit dat marxistische concepten in de 
Nederlandse context niet eenvoudig zijn te operationaliseren.852 Er werd in deze perio-
de vooral – en in toenemende mate – migratiesociologische kennis geproduceerd, want 
daaraan bestond bij het beleid wel behoefte. 

Wat betreft de academisch-economische kennispraktijk kan de geringe belang-
stelling voor migratie-economisch onderzoek uit de volgende factoren verklaard wor-
den. Ten eerste blijkt uit bibliometrische analyse (zie §10.5.2) dat het aantal Neder-
landse migratie-economische publicaties gecorreleerd is aan de omvang van de immi-
gratie – precies zoals dat ook voor de VS het geval is. De geringe omvang van de im-
migratie in deze periode moet dus zeker als oorzaak aangemerkt worden.  

Ten tweede waren er – mede als gevolg van moral reading – maar weinig ge-
schikte statistische data beschikbaar en bestond er onder economen een geringe ge-
neigdheid die data zelf te produceren. De data die er wel waren, waren vaak van een 
matige kwaliteit, niet verzameld met het oog op migratie-economisch onderzoek en 
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beperkt toegankelijk. Dat bemoeilijkt migratie-economisch onderzoek, temeer omdat 
een wankele gegevensbasis extra kwetsbaar maakt voor kritiek bij een dergelijk nor-
matief omstreden onderwerp. 

Ten derde waren economen, net als andere Nederlandse burgers, kwetsbaar voor 
moral reading. Het extreemnationalistische perspectief kende een economische di-
mensie en de sociaal-economische positie van niet-westerse immigranten was erg 
slecht. Daardoor doorbrak men met onderzoek naar de economische effecten van im-
migratie voor Nederland haast onvermijdelijk de taboes op extreemrechts in de kaart 
spelen en blaming the victim. 

Ten vierde deelden veel economen de normatieve belemmeringen die ten grond-
slag lagen aan de moral reading. Zoals gezegd blijkt uit de empirische analyse dat de 
voorzichtigheid aangaande ‘etnische data’, het specifieke onderzoeksethos en de depo-
litisering van het minderhedenbeleid mede ingegeven waren door de ervaringen in de 
Tweede Wereldoorlog en in het bijzonder de Holocaust. In die zin kan de gelijktijdig 
optredende variatie van de variabelen migratiebeleid, databeschikbaarheid en minder-
hedenonderzoek dus worden opgevat als een epifenomeen; als manifestaties van één 
en dezelfde normstellende, traumatische, collectieve historische ervaring. Dit is in Fi-
guur 10.4 weergegeven door de gestippelde omkadering. De moral reading was dus 
ingebed in een veel algemenere maatschappelijke ontwikkeling. Dat verklaart waarom 
economen in het algemeen terughoudend waren; velen hadden als ‘kinderen van hun 
tijd’ de bovengenoemde neiging tot moral reading geïnternaliseerd. Moral reading 
blijft overigens tot het eind van de onderzoeksperiode (2005) een rol spelen. 

Ten vijfde – en dat geldt ook voor de nog te bespreken perioden – was er een 
soort ‘disciplinaire incommensurabiliteit’ tussen de economie en de (andere) sociale 
wetenschappen; verschillen in methodologie, mensbeeld en dergelijke zorgden voor 
haast onoverbrugbare tegenstellingen (zie §8.8). Zo bleek het voor de economisch ge-
schoolde ACOM-leden Hans Heijke en Justus Veenman niet eenvoudig om de aan-
dacht te vestigen op de economische dimensie van immigratie, omdat dat al snel op 
methodologische en normatieve bezwaren stuitte. Een complicerende factor hierbij is 
dat de economie zich door verregaande mathematisering heeft afgezonderd van de an-
dere sociale wetenschappen. Daarnaast lijken economen minder gericht te zijn op de 
andere sociale wetenschappen dan andersom; uit empirisch onderzoek blijkt bijvoor-
beeld dat sociologen en politicologen in toenemende mate economen citeren, terwijl 
dat omgekeerd veel minder het geval is (zie §8.8). 

Tenslotte is er in deze episode een hiaat in de kennisproductie in die zin dat er 
onderwerpen zijn waarover kennis geproduceerd had kunnen worden die ófwel be-
leidsrelevant zou zijn geweest, ófwel een bijdrage aan de internationale migratie-
economische literatuur hadden gevormd. Een voorbeeld in de laatste categorie betreft 
de economische effecten van de immigratie van Surinamers als gevolg van de onaf-
hankelijkheid van Suriname in 1975 – die net als de Mariel Boatlift (Cubaanse exodus) 
– geen direct verband hield met arbeidsmarktcondities. Wat betreft het beleidsrelevan-
te onderzoek is er sprake van latente kennis als het gaat om economisch onderzoek 
naar het effect van de verzorgingsstaat op (re)migratiepatronen van gastarbeiders en de 
kosten en baten van remigratieregelingen. De sanctioneringsindicator (§10.1) is posi-
tief, want uit de empirische analyse blijkt dat zelfs de suggestie om vanuit een econo-
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mische probleemdefinitie naar remigratie te kijken al normatief gesanctioneerd werd. 
Er is één belangrijke uitzondering: Carlo van (1987) van het SCP berekende de kosten 
en baten van de zogenaamde Experimentele Remigratieregeling853 en neemt daarmee 
binnen het minderhedenonderzoek een uitzonderingspositie in (vergelijk ook §7.2).854 

10.4.4 Episode 1987-1999 
Eind jaren tachtig verkeerden de verzorgingsstaat en de overheidsfinanciën in een cri-
sis. Door de economische crisis van begin jaren tachtig was er een groot beroep op de 
royale verzorgingsstaat ontstaan. Er ontstond onder beleidsmakers en ook bij de WRR 
(zie Box 4.2) een besef dat de verzorgingsstaat hervormd moest worden en vanaf 1987 
werden maatregelen in die richting ondernomen. Meer in het bijzonder was de inacti-
viteit en uitkeringsafhankelijkheid onder niet-westerse allochtonen (zoals immigranten 
inmiddels heetten) bijzonder hoog. Daarnaast begon de (asiel)migratie weer toe te ne-
men. Deze ontwikkelingen leidden tot budgetoverschrijdingen voor de betrokken mi-
nisteries in een tijd dat er juist voortdurend bezuinigd moest worden. Dit alles zorgde 
ervoor dat in het denken over immigratie de nadruk meer kwam te leggen op het kos-
tenaspect en de absorptiecapaciteit van de Nederlandse verzorgingsstaat. 

Vanaf eind jaren tachtig krijgt het minderhedenperspectief concurrentie van een 
nieuwe probleemdefinitie. Mede door tegenvallende resultaten van het Minderheden-
beleid op het gebied van arbeid en onderwijs ontstaat het integratieperspectief, zoals 
naar voren gebracht in het WRR-rapport Allochtonenbeleid uit 1989. Dat perspectief 
gaat uit van voortgaande immigratie en legt de nadruk op de sociaal-economische in-
tegratie, de eigen verantwoordelijkheid en het (onvoldoende gerealiseerde) economi-
sche potentieel van immigranten. De overheid moest gericht gaan investeren in het 
menselijk kapitaal van immigranten door middel van een verplicht en gesanctioneerd 
integratiebeleid. Om het nieuwe beleid te kunnen monitoren moesten er ook meer data 
over allochtonen beschikbaar komen en daartoe moesten normatieve en wettelijke be-
perkingen op het verzamelen van ‘etnische data’ worden weggenomen. Met het Besluit 
Gevoelige Gegevens (1993) en de Wet op het CBS (1996) werd de weg hiertoe vrij-
gemaakt, al zou het nog tot eind jaren negentig duren voor er een werkelijk substantië-
le verbetering van de databeschikbaarheid kwam. 

Veel minderhedenonderzoekers en de ACOM vreesden (getuige de reacties op 
Allochtonenbeleid) dat het integratieperspectief zou leiden tot de productie van ‘ge-
vaarlijke kennis’ die negatieve repercussies zou hebben voor allochtonen. Zoals eerder 
gezegd nam in deze periode de invloed van het minderhedenonderzoek op het beleid 
af. Er trad een zekere divergentie op waarbij DCM en veel minderhedenonderzoekers 
een zekere ‘massatraagheid’ vertoonden door lang vast te houden aan het minderhe-
denperspectief, terwijl de regering het integratieperspectief omarmde en gedurende de 
jaren negentig geleidelijk het Integratiebeleid implementeerde. 

De hiervoor geschetste ontwikkelingen worden gereflecteerd in de kennisproduc-
tie die toeneemt ten opzichte van de vorige periode (zie Figuur 10.3). Allereerst was er 
wederom een ruime hoeveelheid migratiesociologisch (minderheden)onderzoek. In het 
bijzonder werd er met het oog op de monitoring van het Minderhedenbeleid veel ken-
nis en data (SPVA-survey) geproduceerd over de sociaal-economische positie van al-
lochtonen. 



 
379

Voorts wordt het ontstaan van de academisch-economische kennispraktijk 
(§10.3.1) weerspiegeld in een beperkte hoeveelheid academisch onderzoek dat primair 
gericht was op het leveren van een bijdrage aan de economische theorie (alsmede in 
enkele gevallen ook om het behalen van een academische graad). Verder lijkt het aca-
demische onderzoek vooral onderworpen te zijn aan internationale, disciplinair gebon-
den tweede orde randvoorwaarden, zoals criteria om uit te maken of een publicatie een 
zinvolle bijdrage aan de literatuur vormt. Tenslotte blijkt het voorwaardenscheppende 
karakter van databeschikbaarheid: een deel van het bescheiden piekje rond 1990 in de 
productie van academische kennis in Figuur 10.3 is direct te herleiden tot het feit dat 
economen toegang krijgen tot datasets als de SPVA-survey. 

De tweede categorie betreft meer beleidsgericht onderzoek dat vooral onderwor-
pen was aan nationale, beleidsgebonden tweede orde randvoorwaarden. Dit onderzoek 
hing voor een belangrijk deel samen met de volgende vragen (1) Hoe kan de Neder-
landse welvaartstaat meer ‘immigratiebestendig’ worden gemaakt? en (2) Wat zijn de 
(fiscale) kosten en baten van immigratie? Hierbij kan vraag (2) niet los worden gezien 
van vraag (1), want de kosten-batenanalyses die zijn gedaan hebben vooral betrekking 
op vraag of (niet-westerse) allochtonen al dan niet een negatieve bijdrage leveren aan 
de staatskas door een combinatie van overconsumptie van sociale zekerheid en geringe 
afdrachten van premies en belastingen. 

Vraag (1) wordt opgenomen in een beleidsadvies dat voortborduurt op Allochto-
nenbeleid. Centraal in dit advies staat de aanbeveling om immigranten tijdelijk uit te 
sluiten van de verzorgingsstaat, hetgeen overigens een brug te ver blijkt voor de be-
leidsmakers. In een preadvies (Hartog & Teulings 1994) worden inzichten aangaande 
de interactie tussen immigratie en verzorgingsstaat uit de internationale migratie-
economische literatuur ingebracht. Dit beleidsadvies wordt dus gevoed vanuit de be-
leidseconomische en academisch-economische kennispraktijk. 

Vraag (2) wordt in zeven verschillende studies opgenomen, die veelal een be-
leidsgericht en niet-academisch karakter dragen. Bij de totstandkoming speelden de 
volgende factoren. Allereerst de kennelijke behoefte aan een analyse van de kosten 
en/of baten van immigratie die bestond bij uiteenlopende actoren, zoals de Ministeries 
van Financiën en VWS, DCM, de SER, VNU-uitgevers en individuele actoren zoals 
een aantal CPB-medewerkers en Pieter Lakeman. Tegenover die kennisbehoefte ston-
den twee belangrijke beperkingen. In de eerste plaats een gebrek aan data. Datagebrek 
maakte dat de uitkomsten van een kosten-batenanalyse betwistbaar zouden zijn en in 
een aantal gevallen was dat een reden om geen calculatie te maken. Daarnaast speel-
den normatieve belemmeringen. De auteurs van deze studies bespreken in het voor-
woord of in (contemporaine) interviews de gevoeligheid van het onderwerp, vaak in 
relatie tot een (algemeen) veronderstelde negatieve uitkomst. Enkele auteurs stellen 
expliciet tegenwicht te willen bieden aan de negatieve pers die immigranten krijgen en 
komen uit op een positief saldo of berekenen alleen de baten van immigratie. Anderen 
zien helemaal af van een kosten-batenanalyse vanwege de potentiële morele implica-
ties (zoals blaming the victim en extreemrechts in de kaart spelen). Voor een deel is 
dat te herleiden tot het beleidssubsysteem rond het Minderhedenbeleid, onder andere 
via opdrachtverstrekking door DCM en de invloed van minderhedenonderzoekers in 
begeleidingscommissies. Overigens bevestigden de resultaten van de wel uitgevoerde 
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kosten-batenanalyse het vrij algemene vermoeden dat niet-westerse immigranten in de 
jaren tachtig en negentig een negatieve fiscale bijdrage leverden. 

Al met al verklaren academisering van de economiebeoefening, de problematise-
ring van de verzorgingsstaat in het licht van de weer stijgende immigratie en de ‘her-
ontdekking’ van het economisch potentieel van allochtonen de kennisproductie in deze 
periode heel goed. Blijft over het raadsel van de afname in kennisproductie na 1994. 
Een mogelijke verklaring hiervoor is de overgang van de kabinetten Lubbers naar de 
kabinetten Kok in 1994. Aan de ene kant werd het Integratiebeleid juist onder Kok I & 
II geïmplementeerd en wat dat betreft is er continuïteit. Echter, wat betreft het kosten-
aspect van (asiel)migratie en de interactie tussen immigratie en verzorgingsstaat – bei-
den tijdens Lubbers II & III op de politieke agenda gezet – is er discontinuïteit. Minis-
ter Hans Dijkstal van BiZa vond adviezen om immigranten tijdelijk uit te sluiten van 
de sociale zekerheid onrechtstatelijk en DCM liet de baten van immigratie berekenen 
om allochtonen in een positief daglicht te plaatsen. Hier lijken normatieve voorkeuren 
een rol te hebben gespeeld. Daarnaast werd de problematiek politiek mogelijk ook 
minder urgent omdat de absolute werkloosheid onder allochtonen sterk afnam onder 
de kabinetten Kok (de relatieve werkloosheid bleef overigens wel hoog). 

Tenslotte gaan we wederom in op de vraag of er in deze periode sprake is van 
een hiaat in de kennisproductie. Ondanks dat er zowel over vraag (1) als vraag (2) 
hierboven gepubliceerd werd, is er zeker sprake van latente kennis. Allereerst slaat de 
sanctioneringsindicator (§10.1) ver uit in deze periode als het gaat om (retrospectieve) 
kosten-batenanalyses, want veel onderzoekers zien er om normatieve redenen van af 
en de enkeling die er zich wel aan waagt krijgt de wind van voren. Verder is ook de 
incongruentie-indicator (§10.1) positief. Tot 1994 is er een zekere congruentie tussen 
het integratieperspectief, het migratie-economisch onderzoek dat wordt verricht en ‘de 
werkelijkheid’, met name de (ongunstige) wisselwerking tussen verzorgingsstaat en 
(niet-westerse) immigratie. Na 1994 verandert ‘de werkelijkheid’ hooguit gradueel, 
maar wordt er nauwelijks nog onderzoek verricht naar de interactie tussen immigratie 
en verzorgingsstaat, terwijl Nederland door een combinatie van relatief hoge immigra-
tie en een uitgebreide verzorgingsstaat een interessante casus lijkt te zijn. Een verkla-
ring hiervoor is in de vorige alinea gegeven.  

Twee dingen vallen op bij dit hiaat. In de eerste plaats haken academische eco-
nomen slechts in beperkte mate aan bij ontwikkelingen in de internationale literatuur 
over de interactie tussen immigratie en herverdeling (zie §3.7). In de tweede plaats 
schitteren belangrijke institutionele actoren als de SER, het CPB en de WRR door af-
wezigheid. Bij verschillende CPB’ers, waaronder toenmalig directeur Gerrit Zalm, 
bestond interesse in het onderwerp immigratie. Onderzoek in die richting komt echter 
niet van de grond en dat is een opvallende ‘blinde vlek’ zoals achteraf ook in verschil-
lende (zelf)rapportages over het CPB wordt erkend. Dat is des te opvallender, omdat 
het CPB zich vanaf de jaren tachtig juist steeds meer op de institutionele context (ar-
beidsmarkt, verzorgingsstaat) was gaan oriënteren. Wat de SER betreft is een vergelij-
king met de jaren zeventig interessant. Toen speelde de SER855 een sleutelrol in de 
totstandkoming van de kosten-batenanalyse met betrekking tot gastarbeid die het CPB 
in 1972 publiceerde. In 1992 vroeg de SER daarentegen een minderhedenonderzoeker 
om een berekening te maken van de kosten en baten van immigranten met betrekking 
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tot de sociale zekerheid. Dit terwijl de SER het recht heeft om het CPB – via de minis-
ter van Economische Zaken – te vragen om onderzoek te doen. De WRR tenslotte, 
heeft volgens de instellingswet856 een wettelijke taak om hiaten in het lange termijn 
beleidsonderzoek te signaleren en voorstellen te doen om die op heffen. Dat juist eco-
nomisch onderzoek een ‘blinde vlek’ van het minderhedenonderzoek vormde, was 
door Penninx in (1992: 27) in opdracht van DCM reeds vastgesteld. Kennelijk is het 
lastig om aan deze wettelijke taak systematisch invulling te geven. Op de rol van het 
CPB en de WRR kom ik in §10.6.1 terug. 

10.4.5 Episode 2000-2005
De eeuwwisseling is op verschillende manieren een keerpunt. In de eerste plaats geven 
forse economische groei en arbeidstekorten aanleiding tot het zogenaamde profijtper-
spectief. In dit perspectief wordt arbeidsmigratie (net als in de jaren zestig) gezien als 
een instrument voor economisch beleid, waarmee men de gevolgen van de vergrijzing 
wil verzachten en tot een ‘kenniseconomie’ wil komen. Verder daalt het aantal 
(asiel)migranten drastisch vanwege een nieuwe Vreemdelingenwet (2000) terwijl het 
aandeel buitenlandse studenten en arbeidsmigranten juist toeneemt. In die zin lijkt het 
toelatingsbeleid iets selectiever te zijn geworden ten aanzien van menselijk kapitaal en 
wordt er meer nadruk gelegd op de sociaal-economische aspecten van immigratie. 

Tegelijkertijd is er rond de eeuwwisseling ook een ontwikkeling in tegengestelde 
richting. De terreuraanslagen van 11 september 2001 en de opkomst van de politicus 
Pim Fortuyn markeerden een kanteling van het politieke klimaat ten aanzien van im-
migratie. Ook de depolitisering in de media verminderde om uiteindelijk in het tegen-
deel te verkeren (Scholten & Timmermans 2004). Veel politici achtten het electoraal 
noodzakelijk om harde of zelfs hardvochtige standpunten in te nemen ten opzichte van 
immigranten. Typerend is de negatieve ontvangst van het te positief geachte (integra-
tie)rapport van de Commissie-Blok (2004) en de onderliggende bronnenstudie 
(Rijkschroeff et al. 2004). In het migratiebeleid groeide de invloed van het assimilatie-
perspectief dat in de culturele en religieuze identiteit van immigranten een obstakel 
zag voor integratie en daarom instak op assimilatie. Mede daarom vond het transnati-
onale perspectief zoals verwoord in het WRR-rapport Nederland als immigratiesa-
menleving (2001) nauwelijks ingang bij het beleid. 

Tenslotte verbeterde de beschikbaarheid en toegankelijkheid van data sterk door 
de komst van het internet, maar ook omdat de eerdere opheffing van normatieve en 
wettelijk restricties op ‘etnische data’ pas eind jaren negentig volledig doorwerkte. 
Daarnaast begonnen economen rond deze tijd zelf data te produceren. 

Deze ontwikkelingen worden weerspiegeld in de productie van migratie-
economische kennis die in zijn algemeenheid toenam (al blijft het aantal publicaties in 
absolute zin beperkt). Daarvoor zijn een aantal redenen aan te wijzen. De verbeterde 
databeschikbaarheid (economen produceren nu zelf ook data) blijkt voorwaarden-
scheppend te zijn voor (andersoortig) migratie-economisch onderzoek. Het profijtper-
spectief voegde een economische dimensie toe aan het publieke en politieke debat over 
immigratie. In dit perspectief werd (arbeids)migratie gezien als instrument van eco-
nomische politiek en dat maakte migratie-economisch onderzoek beleidsrelevant. Dat 
vormde voor het CPB en de WRR een reden én een legitimatie voor beleidsgericht 
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onderzoek naar de economische effecten van immigratie. De kennisbehoefte bij de 
overheid lijkt gering in die zin dat het initiatief voor dit onderzoek genomen wordt 
door individuele economen en instituten als het CPB en de WRR. Ook profileren eco-
nomen zich meer dan voorheen als experts op het gebied van immigratie en integratie.  

Verder weerspiegeld de kennisproductie de academisering en internationalisering 
van de beleidseconomische kennispraktijk. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het gebruik van 
de internationale migratie-economische literatuur en uit de ‘academische spin-off’ van 
het CPB-rapport uit 2003. Heel belangrijk is ook dat de internationale migratie-
economische literatuur een neutraliserend, objectiverend en legitimerend effect krijgt 
ten opzichte van nationaal gebonden normatieve belemmeringen. Zoals uit de empiri-
sche analyse blijkt is het migratie-economisch onderzoek in Nederland zeker vanaf de 
jaren tachtig erg omstreden. De geïnterviewden omschrijven het ook in deze episode 
als een ‘mijnenveld’ en een ‘totaal gepolariseerd onderwerp’ waar mensen ‘hun vin-
gers niet aan willen branden’ omdat het omgeven is met ‘politieke correctheid’ en je 
‘voor je het weet met extreemrechts geassocieerd wordt’.857 Ten aanzien van dergelij-
ke nationaal gebonden gevoeligheden biedt de internationale literatuur en het ontstaan 
van de academische kennispraktijk (vanaf ‘80) en de academisering en internationali-
sering van de beleidseconomische praktijk (vanaf ‘90) tegenwicht. Verder lijkt het 
kennisinstituten als het CPB een meer autonome positie te geven binnen de science-
policy nexus. Concreet uit zich dit in die zin dat geïnterviewde economen het argu-
ment aanvoeren dat ‘dergelijk onderzoek internationaal ook gebeurt’ of stellen dat ‘er 
niets is om je voor te schamen als je werk methodologisch en theoretisch goed is’. An-
dersom leggen die internationale, disciplinair gebonden tweede orde overtuigingen ook 
beperkingen op; een voor de Nederlandse beleidspraktijk volstrekt relevante replicatie 
van Amerikaans onderzoek met Nederlandse data is bijvoorbeeld niet publicabel voor 
een high ranking journal.  

Rest de vraag of er ook in deze episode sprake is van latente migratie-
economische kennis. Aan de ene kant zien we dat het onderwerp immigratie meer aan-
dacht krijgt en ook door het CPB wordt opgepikt. Aan de andere kant is er ook nog 
steeds sprake van een hiaat. De sanctioneringsindicator (§10.1) geeft aan dat (retro-
spectieve) kosten-batenanalyses en onderzoek naar de (externe) kosten en baten van 
immigratie in relatie tot bevolkingsgroei heel gevoelig liggen (Hoofdstuk 9 en de Epi-
loog). Associaties met extreemrechts en vooral het argument dat men ‘de waarde van 
een mens niet mag berekenen’ spelen hierbij een centrale rol. Ook op andere beleids-
terreinen roepen dergelijke berekeningen normatieve weerstanden op (Kooreman 
2007), maar in beleidsgerichte studies over verkeersveiligheid (SWOV 2008) en ge-
zondheidszorg (RVZ 2006) wordt wel degelijk de ‘waarde van een mensenleven’ be-
rekend. Het lijkt daarom dat dit argument a fortiori opgeld doet als het over immigran-
ten of minderheden gaat.  

Tot slot lijkt er ook na 2005 nog een zekere incongruentie (§10.1) te bestaan tus-
sen (i) een zich steeds duidelijker aftekenende werkelijkheid waarin de relatief geslo-
ten Nederlandse natiestaat en verzorgingsstaat worden geërodeerd door belastingcom-
petitie, Europese integratie en het vrije verkeer van personen, diensten, goederen en 
kapitaal; (ii) de beschikbare beleidseconomische kennis over deze fenomenen en (iii) 
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de latente behoefte van beleidsmakers aan dergelijke kennis. Dit valt echter buiten het 
bestek van dit proefschrift. 

10.5 Kwalitatieve variabelen analyse 
In het voorgaande gaven we voor elk van de vijf a posteriori gekozen episoden een 
verklaring van de kennisproductie. Deze verklaringen verschilden onderling in die zin 
dat steeds een andere combinatie van factoren van invloed was.858 In deze paragraaf 
beantwoorden we deelvraag b door voor de gehele onderzoeksperiode na te gaan op 
welke wijze en in welke mate de variabelen elkaar beïnvloeden. Daarmee is de centrale 
onderzoeksvraag volledig beantwoord. Dit gebeurt in drie stappen. In de volgende pa-
ragraaf volgt – op basis van alle kennis en inzicht die we nu hebben – een bespiegeling 
op de vraag of de verzameling onafhankelijke variabelen voldoende groot is om de 
kennisproductie te verklaren. En passant wordt daarbij de methode ‘eliminatie van 
rivaliserende hypothesen’ toegelicht. In §10.5.2. wordt vervolgens nagegaan wat de 
invloed en samenhang is van de onafhankelijke variabelen. Tenslotte wordt in §10.5.3 
de samenhang tussen de variabelen op een hoger abstractieniveau in een meer alge-
meen model gevat (Figuur 10.6).  

10.5.1 Eliminatie van rivaliserende hypothesen 
We brengen in herinnering dat we de invloed van elk van de onafhankelijke variabelen 
zouden nagaan door het elimineren van rivaliserende hypothesen (§2.2). Daarbij zijn 
de twee C’s van belang: consequent en consciëntieus. De eerste eis – consequent – 
slaat op het feit dat het geen zin heeft ad hoc een aantal rivaliserende hypotheses te 
elimineren. Als men deze strategie toepast, moet men haar consequent volhouden, om-
dat het anders mogelijk is dat men een hypothese over het hoofd ziet die waarschijnlij-
ker is dan de geconstrueerde eindverklaring. Hier duikt direct een levensgroot pro-
bleem op, namelijk het in principe onbegrensde aantal rivaliserende hypothesen. In de 
eerste plaats is het mogelijk dat er naast de negen onafhankelijke variabelen nog ande-
re relevante variabelen zijn die over het hoofd zijn gezien, in welk geval er sprake kan 
zijn van omitted variable bias (§2.2). Hier wordt het nut duidelijk van de tweede eis – 
consciëntieus. Het is heel wel denkbaar dat een onderzoeker (on)bewust naar een be-
paalde hypothese toe redeneert. In mijn geval is de belangrijkste valkuil dat ik vooraf 
zware verdenkingen had tegen de normatieve aspecten als belangrijkste verklaring van 
het patroon van kennisproductie (zie Voorwoord). Daarom moet de onderzoeker zich 
steeds gewetensvol afvragen of er nog variabelen zijn die in de verklaring betrokken 
dienen te worden. Ik heb echter geen onafhankelijke variabelen kunnen bedenken die 
niet sterk overlappen met de negen geselecteerde variabelen.  

Daarmee is uiteraard niet gezegd dat er niet allerlei verschillende benaderingen 
mogelijk zijn, bijvoorbeeld door variabelen te kiezen op een ander niveau van abstrac-
tie. In het begin van mijn promotieonderzoek ben ik bijvoorbeeld aan de slag gegaan 
met het trio kennis, macht en moraal dat ook nog steeds in de titel van het proefschrift 
is opgenomen. Deze benadering heb ik echter na een lange worsteling moeten laten 
varen, simpelweg omdat het mij niet lukte om deze variabelen te operationaliseren. 
Toch had ik vaak het idee dat de publieke en politieke consensus – waarin de tweede 
orde aspecten van het beleid en de normatieve overwegingen van individuele actoren 
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zijn ingebed – een relevante variabele is. Om die toch indirect mee te nemen heb ik dat 
potentiële hiaat afgedekt door steeds te laten zien hoe de ontwikkelingen in de publie-
ke ruimte en de politieke arena samenhangen met de ontwikkelingen in het beleid. 

Figuur 10.4 Schematische weergave van de samenhang tussen de variabelen 

 
Al met al ben ik ervan overtuigd dat de gekozen variabelen de totale verzameling 

van mogelijke invloedsfactoren heel goed afdekken. Daarom worden de rivaliserende 
hypothesen opgevat als deelverzamelingen van de negen onafhankelijke variabelen. 
Dat reduceert de omvang van onze opdracht aanzienlijk, maar toch nog niet voldoen-
de, want ook in dat geval zijn er nog 512 mogelijke combinaties859 en die kunnen we 
onmogelijk allemaal aflopen. Daarom volgen we een iteratieve strategie die middelt 
tussen consciëntieus en consequent; we onderzoeken eerst in hoeverre de meest voor 
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de hand liggende onafhankelijke variabele alleen de kennisproductie verklaart. De ga-
ten in deze verklaring vullen we door één of meer van de overige onafhankelijke vari-
abelen in de verklaring te incorporeren en tegelijkertijd te laten zien dat de toegevoeg-
de variabelen niet in staat zijn om alleen de kennisproductie te verklaren. Deze stap 
wordt herhaald totdat alle onafhankelijke variabelen al dan niet in de verklaring zijn 
opgenomen.  

Figuur 10.5 Immigratie naar Nederland vs. het aantal Nederlandse migratie-
economische publicaties, gecorrigeerd voor 2% groei (geïndexeerd op het 
jaar 2005), 1960-2005. 

10.5.2 Invloed en samenhang van de onafhankelijke variabelen
We geven nu een analyse van de invloed en onderlinge interactie van alle onafhanke-
lijke variabelen op de productie van migratie-economische kennis, dat wil zeggen, de 
productie van wetenschappelijke kennis – naar aard en omvang – over de economi-
sche effecten van immigratie op Nederland. De volgorde van variabelen wordt bepaald 
volgens de in de vorige paragraaf besproken methode. Verder wordt alles uit de voor-
gaande paragrafen bekend verondersteld om het verhaal beknopt te houden. 

We beginnen met het verband tussen de omvang van immigratie en kennispro-
ductie. In Figuur 10.5 is daartoe de immigratie als percentage van de bevolking uitge-
zet tegen het aantal Nederlandse migratie-economische publicaties in de periode 1960-
2005.860 We brengen in herinnering dat de internationale kennisproductie vrij sterk 
gecorreleerd was aan de immigratie in de VS (0,68; p<0,001; zie Figuur 3.2). Passen 
we nu dezelfde technieken toe op de Nederlandse kennisproductie en de Nederlandse 
immigratie, dan vinden we eveneens een vrij sterke correlatie (r=0,69; p<0,001). Im-
migratie is dus een belangrijke onafhankelijke variabele en men zou kunnen stellen dat 
het bijna de helft (R2=0,48) verklaart van de variatie in de omvang van de kennispro-
ductie. Dit is in Figuur 10.4 gesymboliseerd door de variabele immigratie met een ge-
stippelde pijl in te laten grijpen op de output van migratie-economische kennis. Merk 
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op dat er geen sprake lijkt te zijn van een dergelijke correlatie tussen immigratie en de 
omvang van het minderhedenonderzoek dat een heel ander verloop heeft (zie Figuur 
10.3). 

Toch moet bovenstaand resultaat gerelativeerd worden en wel om drie redenen. 
In de eerste plaats heeft de verklaring geen betrekking op de aard van immigratie en 
kennisproductie. Verder leert nadere inspectie van Figuur 10.5 – en in het bijzonder de 
bestudering van de zogenaamde outliers – dat er drie perioden861 zijn waarvoor de cor-
relatie niet sterk is.862 In de jaren 1971-1974 en 2003-2005 is de kennisproductie rela-
tief hoog ten opzichte van de immigratie en in de jaren 1978-1982 is de kennisproduc-
tie relatief laag ten opzichte van de immigratie. Tenslotte is er sprake van multicolline-
ariteit omdat immigratie en immigratiebeleid elkaar beïnvloeden. Dat roept de vraag 
op of economen primair op het de immigratie dan wel op het migratiebeleid reageren. 
Om dat te beslissen differentiëren we naar de aard van immigratie en kennisproductie 
en onderzoeken we de drie zojuist genoemde perioden.  

Al met al verklaart de variabele immigratie veel van de variatie in de kennispro-
ductie over de gehele onderzoeksperiode, maar niet alles. Goeddeels onverklaard blij-
ven wat omvang betreft de drie in de vorige alinea genoemde perioden én de breuken 
rond 1967 en 1994 in Figuur 10.3 en wat aard betreft met name de hiaten in §10.4. 
Daarom richten we nu het vizier op de variabele economiebeoefening. De ontwikke-
ling van de beleidseconomische, politiek-ekonomische en academisch-economische 
kennispraktijk geven een grove verklaring voor de ontwikkeling van de kennisproduc-
tie zoals geschetst in §10.2. Het verklaart op hoofdlijnen de aard van de kennisproduc-
tie. In de eerste plaats uiteraard de verschuiving van politiek-ekonomische naar aca-
demisch-economische kennis. Daarnaast verklaart het ook de ontwikkeling van het 
type publicaties van kwalitatieve naar meer mathematische analyses en van op zichzelf 
staand macro-economisch beleidsonderzoek naar beleidsonderzoek dat ook betrekking 
heeft op de institutionele context en is ingebed in de internationale economische litera-
tuur. Voorts had met name de ontwikkeling van de politiek-ekonomische praktijk in-
vloed op de omvang van de kennisproductie; de impuls die de kennisproductie vanaf 
1967 kreeg kan deels verklaard worden uit het feit dat het Wervingsbeleid zich bij uit-
stek leende voor toepassing van marxistische, politiek-ekonomische begrippen als re-
serve army. Tenslotte heeft de ontwikkeling van de economiebeoefening een indirect 
effect, want het moduleert de invloed van twee andere variabelen, te weten databe-
schikbaarheid en de internationale migratie-economische literatuur. Dat zullen we nu 
toelichten.

Databeschikbaarheid is heel bepalend geweest. Aan de ene kant is beschikbaar-
heid van data voorwaardenscheppend en de bescheiden piekjes in academisch onder-
zoek rond 1990 en na de eeuwwisseling (Figuur 10.3) zijn deels te verklaren uit het 
feit dat academici toegang krijgen tot nieuwe datasets. Aan de andere kant werkt een 
gebrek aan data remmend en verklaart het deels waarom het vanaf 1987 niet lukt om 
goede (retrospectieve) kosten-batenanalyses te maken – dit ondanks een kennelijk be-
langstelling van allerlei actoren. Deze variabele werkt door met een zekere time lag; 
het feit dat er in de jaren tachtig nauwelijks data waren bemoeilijkt ook heden nog het 
maken van bijvoorbeeld een retrospectieve kosten-batenanalyse. Tenslotte is deze va-
riabele afhankelijk van de ontwikkeling van de economiebeoefening omdat de ge-
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neigdheid van economen om zelf data te produceren omgekeerd evenredig is met de 
mate waarin een beperkte databeschikbaarheid de kennisproductie kan remmen.  

Op vergelijkbare wijze neemt de invloed van de internationale migratie-
economische literatuur toe naarmate de (beleids)economie verder internationaliseert 
en academiseert. In de eerste plaats heeft de internationale literatuur aanwijsbaar in-
houdelijke invloed op theorie en methodologie (bijvoorbeeld generational accounting, 
zie §3.7). Ook is er ‘academische spin-off’ van het CPB-rapport uit 2003. Daarnaast 
brengt het een grotere oriëntatie op internationale, disciplinegebonden tweede orde 
aspecten met zich mee. Dat geeft de internationale literatuur een neutraliserend en le-
gitimerend effect ten aanzien van nationale, beleidsgebonden tweede orde aspecten. 
Dit alles draagt bij aan de verklaring van de toename in beleidsgerichte kennis na de 
eeuwwisseling (Figuur 10.3). Tenslotte vergrootte academisering en internationalise-
ring de autonomie van het CPB vis-à-vis het beleid. 

Dit brengt ons op de variabele science-policy nexus. Tweemaal is een specifieke 
configuratie binnen een science-policy nexus heel bepalend geweest. Rond 1970 leid-
de coproductie rond het loonmatigingsperspectief binnen de science-policy nexus rond 
EZ, SZ het CPB en de SER (zie Figuur 10.4) tot uitsluiting van het herstructurerings-
perspectief. Eenvoudig gezegd behartigden Sociale Zaken en de ‘werkgeverskabinet-
ten’ de belangen van de werkgevers en was het CPB niet geheel onafhankelijk als het 
ging om loonmatiging.  

Tien jaar later, rond 1980, leidde een specifieke configuratie binnen de science-
policy nexus tussen minderhedenbeleid en minderhedenonderzoek (zie Figuur 10.4) 
tot coproductie rond het minderhedenperspectief. Dat is een belangrijke verklaring 
voor de geringe kennisproductie in de jaren 1978-1982 (en daarna, zie Figuur 10.3), 
ook als het gaat om onderwerpen met een economische dimensie zoals de interactie 
tussen (re)migratie(regelingen) en verzorgingsstaat. Hierbij speelden ook ‘disciplinaire 
incommensurabiliteit’ tussen economiebeoefening en minderhedenonderzoek, praktij-
ken van moral reading en het feit dat het minderhedenbeleid geen economische di-
mensie kende. 

Dit brengt ons op de variabelen economisch beleid en migratiebeleid. Beiden 
zijn een bepalende factor in de kennisproductie, enerzijds omdat beleidsmakers be-
hoefte hebben aan beleidseconomische kennis, anderzijds omdat economen en andere 
experts reageren op het beleid. De kennisproductie is relatief hoog als het migratiebe-
leid een expliciet geformuleerde economische dimensie heeft doordat economisch be-
leid en migratiebeleid overlappen. Dat is drie keer het geval: (1) rond 1970 als het 
Wervingsbeleid gepolitiseerd is geraakt (2) rond 1990 als integratie van allochtonen in 
verband gebracht wordt met het beleid inzake arbeidsmarkt en sociale zekerheid en (3) 
na de eeuwwisseling als arbeidsmigratiebeleid wordt overwogen met het oog op ver-
grijzing en kenniseconomie. Omgekeerd is de kennisproductie relatief laag als het mi-
gratiebeleid geen economische dimensie heeft, zoals het geval was bij het Minderhe-
denbeleid tijdens episode 1978-1986. 

De laatste variabele waarvan we de invloed moeten schatten is economische toe-
stand. Op het eerste gezicht is dat een heel belangrijke variabele en het is niet voor 
niets dat ik elke subparagraaf in §10.4 met een schets van de economische toestand 
heb laten beginnen. De vraag is echter in hoeverre economen hun onderzoeksagenda 
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direct laten bepalen door de economische toestand. Het is heel goed mogelijk dat ze 
dat doen, want de economie is – in de woorden van Tinbergen – de wetenschap van 
‘uit het raam kijken’ (al is dat door de mathematisering wel minder geworden). Het 
probleem is echter dat er sprake is van een niet goed op te lossen multicollineariteit 
omdat de economische toestand samenhangt met het economisch beleid én met im-
migratie.863 Daarom verwijder ik deze variabele uit de verzameling onafhankelijke 
variabelen.  

Rest de vraag of de acht hier gebruikte variabelen alle variatie in kennisproductie 
verklaren. Zo is de abrupte terugval in de productie van academische en beleidsgerich-
te kennis na 1994 (zie Figuur 10.3) niet goed te verklaren zonder naar de politieke con-
text te kijken. Dit brengt ons op de inbedding van beleid en wetenschap in de algeme-
ne politieke en maatschappelijke context die in §10.5.1 al ter sprake is gebracht. Daar-
in zijn een aantal grote bewegingen te ontwaren. Tot in de jaren zestig is er een staartje 
van de wederopbouwmentaliteit; een dirigistische overheid stuurt van bovenaf de eco-
nomie aan vanuit een denkschema waarin de belangen van de werkgevers gelijkge-
schakeld zijn aan het nationale belang en de werknemer verondersteld wordt offers te 
brengen in de vorm van loonmatiging. Vanaf eind jaren zestig komt de linkse emanci-
patie- en democratiseringsbeweging op. Er ontstaat schaamte over kolonisatie en de 
ongelijke verdeling in de wereld en schuldgevoelens over het Nederlandse collectieve 
handelen in de Tweede Wereldoorlog, met als bijproduct een fel privacydebat. Met het 
kabinet Den Uyl komen representanten van dit denken voor korte tijd aan de macht. 
Vanaf eind jaren zeventig gaat men de integratie en emancipatie van etnische minder-
heden zien als maatstaf voor de kwaliteit van de samenleving waarbij de Tweede We-
reldoorlog als toetssteen dient. Een bijproduct hiervan is de angst om te discrimineren 
of van discriminatie beschuldigd te worden. Vanaf eind jaren tachtig gaat men de 
slechte sociaal-economische integratie van allochtonen problematiseren in het licht 
van een vrees voor het ontstaan van een ‘etnisch subproletariaat’ en een fundamentele 
heroverweging van de verzorgingsstaat. Eind jaren negentig ontstaan er twee parallelle 
overtuigingen: enerzijds zien velen (in lijn met de neoliberale denkwijze) de economi-
sche voordelen van (selectieve) immigratie en tegelijkertijd wordt (vanuit vrees voor 
verlies van nationale identiteit) de culturele eigenheid van immigranten in toenemende 
mate geproblematiseerd. Deze grote bewegingen vormen het decor waartegen de ken-
nisproductie zich afspeelt. 

10.5.3 Algemeen model 
Alles overziend kan worden gesteld dat er een verbazend ingewikkelde samenhang 
bestaat tussen de verschillende variabelen. In Figuur 10.4 is – in de wetenschap dat 
geen enkel schema volledig recht doet aan die complexiteit – gepoogd die samenhang 
grafisch weer te geven. Binnen verschillende kennispraktijken – die ook nog op een 
complexe manier samenhangen – worden verschillende soorten kennis geproduceerd. 
Die kennispraktijken zijn echter niet statisch, maar ontwikkelen zich in de tijd. Daar-
naast is er wederzijdse beïnvloeding tussen de kennispraktijken en (tenminste) twee 
beleidsvelden. 

De wederzijdse beïnvloeding tussen beleid en wetenschap wordt gemoduleerd 
door de (eveneens dynamische) raakvlakken tussen wetenschap en beleid. Essentieel is 
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daarbij de (on)verenigbaarheid van de perspectieven van de verschillende actoren bin-
nen relevante kennispraktijken en beleidscoalities. Met andere woorden: doorslagge-
vend is de mate waarin beleidsmakers en wetenschappers al dan niet bepaalde pro-
bleemdefinities, empirische aannamen en normatieve uitgangspunten delen. Is er veel 
congruentie, dan kan dat leiden tot coproductie. Zijn er daarentegen veel tegenstellin-
gen, dan kan dat resulteren in uitsluiting van kennis of een paradigmawisseling binnen 
beleid of wetenschap.  

Redenerend vanuit de kennispraktijk(en) (in casu de beleidseconomische prak-
tijk) die relevant zijn voor het type kennis dat onderwerp van metaonderzoek is (in 
casu migratie-economische kennis) treedt coproductie in twee vormen op. Ten eerste 
coproductie binnen deze kennispraktijk(en) in welk geval er vooral invloed lijkt te zijn 
op de aard van de geproduceerde kennis. Ten tweede coproductie met andere kennis-
praktijk(en) (in casu het minderhedenonderzoek) in welk geval er vooral invloed lijkt 
te zijn op de omvang van de kennisproductie. 

Verder zijn er (in het onderhavige geval) nog enkele variabelen waarvan de in-
vloed gemoduleerd wordt door de kennispraktijken. De invloed van de internationale 
migratie-economische literatuur is mede afhankelijk van internationaliseringtendensen. 
Voorts kon de beperkte databeschikbaarheid alleen een remmende factor vormen om-
dat economen lange tijd weinig geneigd waren zelf data te produceren. 

Tot slot vormen ook toeval en de vrije wil van actoren een complicerende factor. 
Of om het in enigszins natuurwetenschappelijke termen te formuleren: de variabelen 
determineren de uitkomsten niet, maar spannen veeleer een ‘ruimte van mogelijkhe-
den’ op. In die ruimte bewegen zich de individuele wetenschappers die allemaal vanuit 
hun persoonlijke en disciplinaire achtergrondtheorieën keuzes maken die uiteindelijk 
tot het al dan niet produceren van bepaalde kennis leiden. Opvallend vaak spelen enke-
lingen daarbij een doorslaggevende rol. Dat geld voor de producenten van migratie-
economische kennis, maar ook voor degenen die deze kennis sanctioneerden.864 

De samenhang tussen de variabelen is dus enorm complex, maar wetenschap is 
ook reductie van complexiteit. Daarom heb ik in Figuur 10.6 een algemeen vereen-
voudigd model gegeven van de samenhang tussen de (verschillende categorieën) vari-
abelen. Centraal hierin staan de kennispraktijken (in casu minderhedenonderzoek & 
verschillende kennispraktijken binnen de Nederlandse economiebeoefening). Deze 
kennispraktijken worden gevoed vanuit bestaande kennisvoorraden (in casu de be-
schikbare data & internationale migratie-economische literatuur). Daarnaast is er in-
teractie met het beleid op relevante beleidsterreinen (in casu migratiebeleid & eco-
nomisch beleid). Deze interactie wordt gemoduleerd door de verschillende raakvlak-
ken beleid / onderzoek (science-policy nexus). Op dit beleid werken één of meer be-
leidsrelevante variabelen (in casu immigratie en economische toestand). Deze kun-
nen ook een meer directe invloed hebben op de kennispraktijken (aangegeven met 
een gestippelde pijl) in welk geval er uiteraard sprake is van een nader te onderzoeken 
multicollineariteit. Tenslotte vindt vanuit de kennis die binnen de diverse kennisprak-
tijken wordt geproduceerd terugkoppeling plaats omdat de nieuwe kennis het beleid 
kan beïnvloeden en ook wordt toegevoegd aan bestaande kennisvoorraden. Dit proces 
is bovendien dynamisch en in verschillende perioden kunnen er verschillende configu-
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raties zijn waarin andere combinaties van beleidsterreinen en kennispraktijken betrok-
ken zijn. 

Figuur 10.6 Vereenvoudigd algemeen model van de samenhang tussen de variabelen 

 

10.6 Eindconclusies en aanbevelingen 
Wat kan er nu in zijn algemeenheid van dit proefschrift geleerd worden? In de eerste 
plaats dat kennisproductie een proces is dat afhangt van een ingewikkeld samenspel 
van factoren die samenhangen met beleid, ontwikkelingen binnen wetenschapsvelden, 
het politieke klimaat en normatieve belemmeringen aangaande kennis en data waarbij 
ook nog eens op verschillende manieren terugkoppeling plaatsvindt. De open formule-
ring van de onderzoeksvraag en de inductieve aanpak die aan het begin van dit promo-
tieonderzoek is gekozen heeft wat dat betreft zijn dividend opgeleverd.  

Het voorgaande suggereert dat het meer algemeen een vruchtbare strategie kan 
zijn om bij het ontwerpen van een onderzoek naar de productie van kennis over een 
beleidsrelevant onderwerp in ieder geval de volgende elementen op te nemen: (i) een 
dynamische analyse van de relevante kennispraktijken alsmede een inhoudelijke ana-
lyse van de ontwikkeling van relevante kennisvoorraden en de beschikbaarheid van 
data, (ii) een dynamische analyse van de relevante beleidssubsystemen en de daarin 
heersende probleemdefinities met een focus op de tweede orde aspecten en (iii) een 
dynamische analyse van de raakvlakken tussen de verschillende kennispraktijken en 
beleidssubsystemen.  

Met dynamisch wordt hierbij bedoeld dat de ontwikkeling over de tijd van elk 
van deze drie elementen zo goed mogelijk gereconstrueerd moet worden. Vanwege de 
onderlinge interactie levert dat ingewikkelde verhalen op, maar dit promotieonderzoek 
laat zien dat geen der drie elementen als statisch opgevat mag worden. In het Advocacy 
Coalition Framework (Sabatier & Jenkins-Smith 1999; Sabatier & Weible 2007) is het 
beleidssubsysteem bijvoorbeeld de eenheid van analyse en wordt daarom statisch op-
gevat. Dit promotieonderzoek laat zien dat die aanname tot vertekening kan leiden, 
zeker als men een onderzoeksperiode neemt die meerdere decennia beslaat.  

beleidsrelevante
variabelen 

beleid op relevante 
beleidsterreinen

beleidssubsysteem

raakvlakken  
beleid / onderzoek kennispraktijken 

bestaande
kennisvoorraden 

kennis

terugkoppeling 

terugkoppeling 
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Dit proefschrift laat verder zien dat het daarbij nuttig kan zijn om zeker in de be-
ginfase van het onderzoek een inclusieve en inductieve benadering te kiezen. De in 
§2.3 besproken metaliteratuur analyseert bijvoorbeeld vrijwel uitsluitend vanuit één 
enkele kennispraktijk, die van het minderhedenonderzoek. Penninx (1988b) merkt bij-
voorbeeld wel op dat economisch onderzoek een ‘blinde vlek’ is van die kennisprak-
tijk, maar door de benaderingswijze wordt dat gegeven niet verder uitgediept. De in dit 
onderzoek gekozen aanpak – waarin vier verschillende kennispraktijken worden ge-
analyseerd – laat zien dat zo een breder en daardoor ook dieper inzicht wordt verkre-
gen in het proces van kennisproductie. 

Voorts verdient het daarbij aanbeveling om de richting van de causaliteit tussen 
de drie genoemde elementen – met name tussen beleid en onderzoek – niet vooraf te-
veel vast te willen leggen. In de beginfase van dit promotieonderzoek ging ik er van uit 
dat de causaliteit vooral liep van beleid naar wetenschap (kennisproductie was afhan-
kelijke variabele en migratiebeleid en economisch beleid waren onafhankelijke vari-
abelen). In de metaliteratuur ziet men een vergelijkbare veronderstelling in verschil-
lende toepassingen van beleidstheorieën waarin de kennisproductie vooral verklaard 
wordt uit de beleidsdynamiek. Hoppe (1987) en Penninx (1988b; 1992; 2005) maken 
daarbij bijvoorbeeld gebruik van een beleidscyclusmodel terwijl Timmermans & 
Scholten (2006) gebruik maken van de zogenaamde punctuated equilibrium theory van 
Baumgartner & Jones (1993). Andersom wordt er in het Advocacy Coalition Frame-
work (ACF) van uit gegaan dat de causaliteit vooral van wetenschap naar beleid loopt, 
logisch want het ACF is mede ontwikkeld om te begrijpen hoe het beleidsproces wordt 
beïnvloed door wetenschappelijke kennis en data aangaande hardnekkige beleidspro-
blemen. Dit proefschrift laat echter zien dat de causaliteit in beide richtingen loopt, 
waarbij de dynamiek in het raakvlak tussen wetenschap en beleid nog voor extra com-
plexiteit zorgt. Dat betekent dat (bijvoorbeeld) het ACF op dit punt herzien zal moeten 
worden, omdat wetenschappelijke kennis niet zonder meer als exogeen aan het ge-
bruikte model kan worden beschouwd. 

10.6.1 Aanbevelingen 
De bevindingen in dit proefschrift zijn ook relevant voor verschillende praktijken van 
beleidsonderzoek. Het is in retroperspectief heel opvallend dat de economische disci-
pline in het algemeen en gezaghebbende kennisinstituten als de WRR en het CPB in 
het bijzonder een belangrijk onderwerp als de economische effecten van immigratie zo 
lang links hebben laten liggen. De oorzaak moet hoofdzakelijk gezocht worden in co-
productie, praktijken van moral reading ten aanzien van bepaalde data en kennis en de 
ontwikkeling van de Nederlandse economiebeoefening. Het heeft er alle schijn van dat 
er ten aanzien van de economische effecten van immigratie geen sprake is geweest van 
een ‘evenwicht tussen oordeelsvorming door experts en democratische oordeelsvor-
ming’ (zie §1.1). Zonder aanmatigend te willen zijn wil ik op deze plaats daarom enke-
le aanbevelingen doen. 
� De WRR zou op een meer systematische en structurele wijze dan tot nu toe het 

geval is geweest invulling kunnen geven aan de in de Instellingswet gegeven op-
dracht om wat betreft beleidsrelevant lange termijnonderzoek “voorstellen te 
doen inzake het opheffen van structurele tekortkomingen, het bevorderen van be-
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paalde onderzoekingen en het verbeteren van communicatie en coördinatie” 
(Instellingswet WRR 1976), bijvoorbeeld door een permanente commissie in te 
stellen die het bestaande, beleidsrelevante lange termijn onderzoek systematisch 
scant op hiaten. 

� De overheid is (zoals Joop Hartog opmerkt, zie §8.2.2) niet erg geneigd om be-
leid systematisch met onderzoek te begeleiden en om beslissingen te nemen op 
basis van zoveel mogelijk relevante expertkennis. Dat leidt tot uitsluiting en/of 
instrumenteel gebruik van expertkennis teneinde bepaalde politieke doelen te 
verwezenlijken. Om aan deze natuurlijke tendensen in het politieke proces te-
genwicht te bieden, verdient het aanbeveling om een commissie binnen de WRR 
(zie voorgaand punt) of een nieuw op te richten instituut te belasten met de moni-
toring van kennisbenutting door de overheid. Het gaat hier uitdrukkelijk om me-
ta-analyse, waarbij – met gebruikmaking van kennis uit Science & Technology 
Studies en dergelijke – op systematische wijze getracht wordt de werking van de 
science-policy nexus te optimaliseren. 

� Kennisinstituten als het CPB blijken ontvankelijk te zijn voor coproductie en mo-
ral reading. Dergelijke kennisinstituten zouden op een meer systematische en 
structurele wijze dan tot nu toe het geval is geweest praktijken van moral reading 
en coproductie binnen de eigen organisatie op kunnen sporen, bijvoorbeeld door 
de instelling van een permanente ‘zelfreflectiecommissie’ op dit terrein. 

� Coproductie en moral reading kunnen alleen dan invloed hebben binnen deze 
kennisinstituten als voldoende (belangrijke) mensen binnen de organisatie de bij-
behorende normatieve uitgangspunten en empirische aannamen geïnternaliseerd 
hebben. Daarom verdient het aanbeveling om een gericht diversificatiebeleid te 
voeren met betrekking tot (a) wetenschappelijke disciplines, (b) kennispraktijken 
en (c) de politieke kleur van stafleden. 

� ad (a) – wetenschappelijke disciplines. Het verdient aanbeveling om binnen mul-
tidisciplinaire instituten als de WRR te streven naar een zo evenwichtig mogelij-
ke vertegenwoordiging van relevante wetenschappelijke disciplines. Daarbij 
moet (in lijn met de opmerking van Harry van Dalen, zie §9.2.3) ruimte zijn voor 
de ‘scherpte’ van elke discipline. Indien nodig moet het streven naar consensus 
en een eenduidige eindrapportage daaraan ondergeschikt worden gemaakt, bij-
voorbeeld door het vermelden van minderheidsstandpunten. Hiertoe moet er sys-
tematisch gereflecteerd worden op de eventuele ‘incommensurabiliteit’ van de 
betrokken wetenschappelijke disciplines. 

� ad (b) – kennispraktijken. In lijn met de door de Commissie-Zimmermann (zie 
§4.8) gegeven adviezen verdient het aanbeveling dat kennisinstituten als het CPB 
zoveel mogelijk stimuleren dat medewerkers zowel in puur academische als meer 
beleidsgerichte kennispraktijken werkzaam zijn (waardoor de laatste uiteraard 
zullen transformeren).  

� In relatie tot het voorgaande punt wreekt zich de voortgaande academisering (in-
ternationalisering, Amerikanisering, mathematisering) van de economiebeoefe-
ning in Nederland. Hierdoor zijn prikkels ontstaan (citatie-indexen, impact fac-
tors van tijdschriften, et cetera) die er voor zorgen dat academische economen 
het steeds minder opportuun achten om (eventueel in het Nederlands) te schrijven 
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over (Nederlandse) beleidsrelevante onderwerpen. Om te voorkomen dat de 
kloof tussen de beleidseconomische en de academisch-economische kennisprak-
tijk net zo groot wordt als in de VS (Verkenningscommissie Economische We-
tenschappen 1996: 28-29), verdient het aanbeveling om (in Nederland of Europa) 
een kennisinfrastructuur (onderzoeksinstituut, academisch tijdschrift, et cetera) in 
het leven te roepen waarbinnen academische standaarden en carrièreperspectie-
ven gekoppeld worden aan beleidsrelevant economisch onderzoek. In deze ken-
nisinfrastructuur zouden – conform het advies van de Commissie-Zimmermann – 
het CPB en eventueel ook andere Europese zusterinstituten kunnen participeren. 

� In relatie tot het voorgaande punt verdient het aanbeveling om in het curriculum 
van de universitaire economieopleidingen meer aandacht te besteden aan (i) puur 
toepassingsgerichte specialisatierichtingen, (ii) andere gedragswetenschappen en 
(iii) methoden en technieken om zelf data te produceren. Meer algemeen verdient 
het aanbeveling dat de economie zich minder exclusief spiegelt aan de natuurwe-
tenschappen en meer aan de sociale wetenschappen. 

� ad(c) – politieke kleur. Allerlei subtiele (zelf)selectiemechanismen met betrek-
king tot politieke kleur die optreden bij studie- en beroepskeuze kunnen leiden 
tot een (wat dat betreft) eenzijdige samenstelling van het personeelsbestand van 
kennisinstituten (vergelijk §7.2, §8.8). Kennisinstituten zouden er daarom goed 
aan doen om in hun wervingsbeleid, in hun mission statement en in hun overige 
presentatie naar de buitenwereld toe zoveel mogelijk duidelijk te maken dat ze 
belang hechten aan een maximalisering van zowel de waarden-vrijheid van de 
organisatie als de waarden-diversiteit binnen de organisatie. 

10.6.2 Slotopmerkingen 
Tot slot enkele opmerkingen over een aantal methodologische keuzen die ik aan het 
begin van mijn promotieonderzoek heb gemaakt. Allereerst over de methode van kwa-
litatieve variabelen analyse die ik in §2.2 uiteengezet heb. Voor mij heeft die methode 
goed gewerkt en voorzover ik zelf kan overzien heb ik de belangrijkste valkuil weten 
te vermijden, namelijk het te ver doorvoeren van de analogie met regressieanalyse. De 
methode heeft mijn denken gestructureerd en ik hoop dat dit zijn weerslag heeft ge-
vonden in het proefschrift. Voorts heb ik gepoogd om – zoals ik eveneens in §2.2 aan-
kondigde – mijn promotieonderzoek op te vatten als een iteratief proces van explanati-
on building, een cyclisch proces waarin de verklaring herhaaldelijk wordt bijgesteld op 
basis van uit de empirie verkregen inzichten en waarin a priori aannamen niet heilig 
zijn. Ik heb er bewust voor gekozen om dat proces op verschillende plaatsen in het 
proefschrift aan de oppervlakte te laten komen en niet om (zoals in mij omringende 
kennispraktijken vaak gebeurt) dit hele proces in het eindproduct aan het zicht te ont-
trekken. Dat geldt het bijzonder voor mijn initiële vermoedens aangaande politieke 
correctheid als primaire verklaringsbron waarover ik in mijn Voorwoord repte. Ik hoop 
oprecht dat deze aanpak tot een overtuigend en leerzaam verhaal heeft geleid. 
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Epiloog
Na een aantal jaren van relatieve rust ontstond er – precies in de periode dat ik de laat-
ste hand legde aan dit proefschrift – ophef over de economische effecten van immigra-
tie. Aanleiding was dat PVV-Kamerlid Sietse Fritsma half juli 2009 een aantal Ka-
mervragen stelde over de kosten en baten van immigratie.865 Prompt brak er een stevig 
publiek en politiek debat los over de kosten-batenvraag. Het palet aan gebruikte argu-
menten was voor mij een ‘feest van herkenning’ en omdat dit debat mijn onderzoek 
extra reliëf geeft laat ik hier de belangrijkste argumenten de revue passeren. 

Uiteraard zijn de argumenten grosso modo onder te verdelen in voor of tegen de 
door de PVV aangevraagde kosten-batenanalyse. We beginnen met de voorstanders. 
Het weekblad Elsevier betoont zich niet alleen een voorstander van een kosten-
batenanalyse, maar geeft zelf al vast een voorlopige berekening die uitkomt op een 
negatief saldo van “meer dan 200 miljard over de afgelopen veertig jaar”.866 UvA-
econoom Peter Nijkamp is eveneens voorstander: “Een verstandig kabinet laat de bij-
drage van migranten aan de economie onderzoeken”.867 Verrassend is wel dat hij de 
positieve resultaten van buitenlands onderzoek zonder meer op de Nederlandse situatie 
toepast (vergelijk §8.3 & §8.5, maar ook §8.4 & §9.3 waarin daartegen wordt gewaar-
schuwd):  

“Professor Nijkamp noemt het wel ‘merkwaardig’ dat een politieke partij zo geïn-
teresseerd is in een specifieke bevolkingsgroep. ‘Het is ook jammer dat de PVV in 
haar vraagstelling zo prominent de kosten voorop zet.’ Want dat de uitslag van 
zo’n rekensom dramatisch zal uitpakken voor de migranten gelooft hij niet. Nij-
kamp verwacht eerder, op basis van vele internationale onderzoeken, dat in Ne-
derland allochtonen licht bijdragen aan de economie. Uit die onderzoeken blijkt 
niet dat buitenlanders banen ‘inpikken’. Ze zorgen wel voor een innovatieve eco-
nomie”.868 

Over het algemeen menen commentatoren echter dat het saldo van een dergelijke be-
rekening negatief zal zijn.869 Daarbij wordt herhaaldelijk gerefereerd aan eerdere bere-
keningen van Carlo van Praag (§7.2), Pieter Lakeman (§8.7) en het CPB (Roodenburg 
et al, zie §9.3).  

Een terugkerend argument van voorstanders van een kosten-batenanalyse is dat 
men zich bij het debat en het beleid aangaande immigratie beter op de feiten kan base-
ren.870 VVD’er Paul de Krom meent dat migratiebeleid net als ander beleid door on-
derzoek begeleid dient te worden: 

“‘Waarom zou je op zo’n belangrijk maatschappelijk beleidsterrein niet de kosten 
en de baten mogen uitrekenen? Dat doe je ook als je de Noord-Zuidlijn aanlegt’, 
zegt De Krom. ‘Maar het kabinet zal het gewoon niet willen, omdat links het niet 
wil. Ze weten natuurlijk allang wat er uitkomt. Dit zou de solidariteit in de samen-
leving aantasten. Wat een onzin. Betekent solidariteit dat je iets niet mag onder-
zoeken?’”.871  

Schrijver en journalist Joost Niemöller brengt als argument naar voren dat het staande 
praktijk is om beleid op feiten te baseren als het om andere bevolkingsgroepen gaat:  
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“De PVV wil weten wat een allochtoon kost. Dat klinkt cru. De andere partijen 
reageerden Pavlov-gewijs: ‘discussie die nergens toe leidt’, ‘we weten al veel’, 
‘ridicuul’, ‘onzinnig plan’, ‘het kost geld, dat past bij onze verzorgingsstaat’. Eve-
lien Tonkens schreef zelfs ‘de zet van Wilders is fascistisch, op een manier die hij 
nog niet eerder heeft vertoond’ (Forum, 29 juli). Maar of het cru is om over men-
sen te denken in economische termen is het punt helemaal niet. Zo wordt er ten-
slotte allang gedacht over patiënten, leerlingen, gepensioneerden. En daar bestaat 
allemaal beleid over. Dát is het punt. Al dertig jaar hebben Nederlandse kabinet-
ten nagelaten het immigratiebeleid te baseren op feiten. Dat wordt pijnlijk zicht-
baar als je eens terugbladert in de adviezen die zijn uitgebracht door de Weten-
schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)”.872 

Dit brengt ons direct op één van de belangrijkste argumenten van de tegenstan-
ders van een kosten-batenanalyse: men mag niet op deze manier ‘de rekenmachine 
loslaten op één bevolkingsgroep’ (vergelijk §8.7).873 Zo noemt “GroenLinks-leider 
Femke Halsema … de vragen ‘ridicuul en dom’” en stelt: “‘De waarde van mensen 
laat zich niet in geld uitdrukken. Je hebt naast de economische betekenis ook nog de 
culturele. Ik heb de indruk dat de PVV alleen maar wil vernederen’”.874 Halsema 
meent ook dat de berekening moeilijk is uit te voeren omdat ‘er geen controlegroep is’ 
en omdat veel ministeries geen gegevens over allochtonen bijhouden.875 Ook de “In-
ternationale Organisatie voor Migratie (IOM) keert zich tegen het verzoek van de PVV 
aan de regering om aan te geven wat allochtonen de samenleving kosten en opleveren 
[en stelt:] ‘Migranten zijn geen handelswaar, waarvoor je in een rekensom de balans 
opmaakt’”.876 Minister Eberhard van der Laan (PvdA) van Wonen, Wijken en Integra-
tie geeft als reactie op het verzoek van de PVV: “‘We gaan [de vragen] gewoon netjes 
beantwoorden’ [maar in] de antwoorden [zullen] de kosten en baten van beleid cen-
traal … staan, ‘niet die van mensen’”.877  

In de argumentatie speelt (het zinspelen op) moral reading (zie §7.3) een belang-
rijke rol, onder andere een eventuele “stigmatiserende werking”878 van de uitkomsten 
van een kosten-batenanalyse en het feit dat ze ‘de solidariteit in de samenleving zullen 
aantasten’.879 De Volkskrant stelt: “Kamerlid Sietse Fritsma vraagt de ministeries in 
feite naar een bevestiging van het onderbuikgevoel dat allochtonen de maatschappij 
meer geld kosten dan autochtone Nederlanders”.880 Anderen werpen de vraag op van 
de eventuele beleidsconsequenties die aan de uitkomsten verbonden zouden kunnen 
worden: 

“Het ligt niet voor de hand dat de regering al die vragen gaat beantwoorden. Want 
wat als bijvoorbeeld blijkt dat Turken of Marokkanen inderdaad vaker naar de 
dokter gaan of vaker arbeidsongeschikt worden? Betekent dit dan dat Marokkanen 
meer ziektekosten of andere sociale premies moeten betalen? De regering kan niet 
anders dan zeggen dat ze zich verre wil houden van elke stap naar afrekenen op 
basis van etniciteit of afkomst”.881 

Het belangrijkste argument is echter dat de uitkomsten de PVV in de kaart spelen bij 
het uitvoeren van haar politieke agenda: “De zaak ligt politiek gevoelig, omdat PVV-
leider Wilders een immigratiestop voor niet-westerse allochtonen bepleit”.882 Econoom 
en NRC-columnist Flip de Kam formuleert het als volgt: 
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 “Woordvoerders van andere kamerfracties reageerden direct afwijzend. Zij zijn 
kennelijk beducht dat de voorspelbare uitkomst van de gevraagde exercitie – mi-
granten met een niet-westerse achtergrond vormen per saldo een forse kostenpost 
– PVV-fractievoorzitter Wilders en de zijnen munitie gaat opleveren bij hun 
kruistocht tegen de ‘islamisering van Nederland’. Een andere verklaring voor de 
ophef is er niet. Want Fritsma vroeg naar gegevens die in beginsel zonder pro-
bleem beschikbaar zijn [bijvoorbeeld in onderzoek van het SCP] over het profijt 
dat groepen burgers van de overheid hebben”.883  

In deze praktijken van moral reading geldt wederom (vergelijk §4.9, §7.3) de 
Tweede Wereldoorlog en in het bijzonder de Holocaust als moreel ijkpunt. UvA-
socioloog Eveline Tonkens trekt, als het gaat om het berekenen van de “kosten en ba-
ten van een bepaalde groep burgers”, een parallel met de ‘instrumentalisering van 
mensen’ door de Nazi’s: 

“op die manier praat je niet over integrerende landgenoten, en misschien zelfs niet 
over immigrerende wereldburgers. Mensen zijn geen instrument van beleid. Sla-
vernij en mensenhandel zijn voorbeelden van volledige instrumentalisering. De 
nazi’s reduceerden sommige medeburgers tot instrument, waar ze medische expe-
rimenten mee uithaalden. Daar zijn we allemaal tegen. Zo moeten we ook alle-
maal tegen de instrumentalisering van nieuwe Nederlanders zijn en blijven. Deze 
zet van Wilders is fascistisch, op een manier die hij nog niet eerder heeft ver-
toond. Hij keert zich niet langer alleen tegen de islam maar direct tegen mensen 
die de islam aanhangen, en hij reduceert hen tot beleidsinstrument. Dat zet de deur 
open naar uitsluiting, mishandeling en erger. Levensgevaarlijk en stuitend is het, 
dat we al zover gezonken zijn dat Wilders dit kan doen zonder dat iedereen over 
hem heen valt. Terwijl iedereen – terecht – wel over hem heen zou vallen als hij 
deze vraag zou stellen over oude mensen, chronisch zieken of gehandicapten”.884 

Schrijver en journalist Sylvian Ephimenco stelt expliciet dat een kosten-batenanalyse 
door de PVV alleen bedoeld kan zijn als opmaat voor een etnische zuivering: 

“[I]k vind … dat de PVV een onverdraagzame, autoritaire, onsympathieke en, laat 
ik het helder opschrijven, gevaarlijke partij is. Een club die reële maatschappelijke 
vraagstukken aan de kaak stelt maar verkeerde en levensgevaarlijke oplossingen 
aandraagt. Die eropuit is de tegenstellingen zo groot mogelijk uit te diepen om 
zijn doel te bereiken: de zuivering van de samenleving op etnische en religieuze 
gronden. Daar wil ik niets mee te maken hebben. Fortuyn zei niet te willen dwei-
len met de kraan open om zo iedereen binnenboord te houden. Maar Wilders sluit 
de kraan om vervolgens ‘tientallen miljoenen’ mensen eruit te schoppen. Ook zijn 
jongste offensief, het kosten/baten-profiel van allochtonen, is alleen bedoeld om 
de geesten rijp te krijgen voor zijn Grote Schoonmaak. Toen ik het nieuws vernam 
draaide mijn maag zich instinctief om en mijn instinct heeft mij zelden in de steek 
gelaten. Er is niets op tegen om 40 of 50 jaar ongebreidelde immigratie te evalue-
ren die door dwaas multiculturalisme mogelijk werd gemaakt. Zeker niet in een 
land dat geneigd is iedere windvlaag in kaart te brengen om beleid te kunnen ma-
ken. Maar Wilders is niet in constructief beleid geïnteresseerd”.885 

Het lijkt er op dat de ‘PVV de vraag naar de feiten beladen maakt’886, zoals de 
CD dat eerder met haar slogan ‘vol=vol’ deed ten aanzien van de externe kosten en 
baten van immigratie in relatie tot bevolkingsdichtheid (zie §9.4). Carlo van Praag, die 
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eerder zelf een kosten-batenanalyse deed (§7.2), meent zelfs dat er sprake is van een 
hellend vlak: “‘Wat wordt de volgende vraag? Een onderzoek naar het veronderstelde 
verschil in intelligentie tussen de rassen?’”.887 Het laatste woord is nog niet gezegd, 
maar al met al bevestigt dit recente debat nogmaals het motto van dit proefschrift: 
“Knowledge, Power and Virtue are bound together with a indissoluble chain”.888 
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Samenvatting
Motivatie 
Dit is een metaonderzoek naar de wijze waarop in de periode 1960-2005 wetenschappelijk 
kennis gemaakt is over de economische effecten van immigratie naar Nederland. Het idee 
voor dit onderzoek ontstond eind jaren negentig toen ik voor mijn afstudeerscriptie antro-
pologie op zoek ging naar bronnen over de economische effecten van immigratie naar 
Nederland. Die bleken er nauwelijks te zijn en dat vond ik vreemd. Ik vermoedde dat de 
voornaamste oorzaak gezocht moest worden in de politieke correctheid die heerste gedu-
rende de jaren tachtig en negentig.  

Dat vermoeden vormde voor mij een goede motivatie om een promotieonderzoek op 
stapel te zetten, maar bracht twee problemen met zich mee. In de eerste plaats wilde ik in 
feite iets onderzoeken wat er niet was, een ‘hiaat’ in de productie van kennis over de eco-
nomische effecten van immigratie. In de tweede plaats vormde mijn vermoeden een risico 
dat ik naar een vooraf vastgestelde conclusie toe zou redeneren, waarbij normatieve be-
lemmeringen als belangrijkste verklaring ‘gevonden’ zouden worden. Om beide proble-
men het hoofd te bieden koos ik voor een inductieve en inclusieve onderzoeksopzet (Deel 
I, Hoofdstuk 1-2). 

Onderzoeksopzet 
Deze overwegingen hebben geleid tot de volgende onderzoeksvraag:  

(a) Hoe ontwikkelde zich gedurende de periode 1960-2005 de productie van 
wetenschappelijke kennis – naar aard en omvang – over de economische effec-
ten van immigratie op Nederland en (b) welke factoren zijn – op welke wijze en 
in welke mate – op deze ontwikkeling van invloed geweest? 

Om deze vraag te beantwoorden maak ik gebruik van een methode die ik ‘kwalitatieve 
variabelen analyse’ noem. In essentie komt deze methode op het volgende neer. Eerst 
wordt een kwalitatieve beschrijving gegeven van de ontwikkeling van één of meer afhan-
kelijke en één of meer onafhankelijke variabelen. Vervolgens wordt de variatie in de af-
hankelijke variabele(n) verklaard uit de variatie in de onafhankelijke variabele(n). Dat 
gebeurt door een iteratief proces van explanation building: op basis van uit de empirie 
verkregen voortschrijdend inzicht wordt de verklaring herhaaldelijk verbeterd, totdat de 
best mogelijke verklaring is verkregen. 

Kwalitatieve variabelen analyse vertoont een sterke overeenkomst met regressieana-
lyse. Deze analogie moet echter niet te ver worden doorgevoerd. Zo zijn vanwege de rijk-
heid van kwalitatieve data problemen als endogeniteit, multicollineariteit en ommited va-
riable bias niet zo problematisch als in een kwantitatieve onderzoeksopzet. 

De in deel (a) van de onderzoeksvraag genoemde productie van wetenschappelijke 
kennis over de economische effecten van immigratie op Nederland wordt beschouwd als 
de afhankelijke variabele en wordt in het vervolg aangeduid met de term ‘kennisproduc-
tie’. De in deel (b) van de onderzoeksvraag genoemde factoren die deze kennisproductie 
beïnvloeden worden beschouwd als de onafhankelijke variabelen.  

De onderzoeksperiode wordt onderverdeeld in vier deelperioden – 1960-1980, 1980-
1990, 1990-2000 en 2000-2005 – die ruwweg samenvallen met een aantal fasen in het 
Nederlandse migratiebeleid. De onderzoeksvraag wordt in twee stappen beantwoord; eerst 
voor elke deelperiode afzonderlijk en vervolgens voor de onderzoeksperiode 1960-2005 
als geheel. 
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De onafhankelijke variabelen (schuin gedrukt) zijn afgeleid uit de bestaande metali-
teratuur over het minderhedenonderzoek. Deze variabelen hebben betrekking op weten-
schap (economiebeoefening en minderhedenonderzoek), beleid (economisch beleid en mi-
gratiebeleid), het raakvlak tussen wetenschap en beleid (science-policy nexus) en twee 
inputs voor het proces van kennisproductie (databeschikbaarheid en de internationale 
migratie-economische literatuur). De onafhankelijke variabelen zijn kwalitatief geopera-
tionaliseerd in drie zogenaamde ‘context hoofdstukken’ (Deel II, Hoofdstuk 3-5), door ze 
te beschrijven in narratieven die gebaseerd zijn op een veelheid aan primaire en secondai-
re bronnen, waaronder statistische en bibliometrische data, overheidsrapporten en beleids-
adviezen. 

De afhankelijke variabele kennisproductie is geoperationaliseerd door een inhouds-
analyse van vijftien Nederlandse migratie-economische studies, één of meer voor elke 
deelperiode (Deel III, Hoofdstuk 6-9). Alle geselecteerde studies hebben betrekking op de 
effecten van immigratie op de Nederlandse economie. Voor zover mogelijk zijn de au-
teurs van deze studies geïnterviewd. Om de kans op selectie bias te reduceren, is voor elke 
deelperiode een beschrijving gegeven van de migratie-economische kennisproductie in het 
algemeen. Daarnaast zijn een aantal economen geïnterviewd die verwante studies hebben 
gedaan. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een verklaring van de kennisproductie in de 
betreffende periode.  

Vervolgens zijn de verklaringen voor de deelperioden geïntegreerd tot een discussie-
stuk met daarin een voorlopig antwoord op de onderzoeksvraag. Dit discussiestuk is be-
sproken in een workshop met vijf van de geïnterviewde auteurs, een expert op het gebied 
van het minderhedenonderzoek, mijn beide promotoren en ikzelf. Met de uitkomsten van 
deze workshop is de voorlopige analyse getrianguleerd en verbeterd en op basis daarvan 
zijn de definitieve conclusies getrokken (Deel IV, Hoofdstuk 10). 

Resultaten: kennispraktijken 
Een belangrijk concept in de analyse is kennispraktijk. Met een kennispraktijk bedoel ik 
de routinematige wijze waarop beoefenaars van een (deel)discipline of school kennis pro-
duceren. Ik onderscheid vier ideaaltypische kennispraktijken die ik hieronder kort zal be-
schrijven.  

Tot eind jaren zeventig is de beleidseconomische praktijk dominant. Kenmerkend 
zijn een grote gerichtheid op de Nederlandse beleidspraktijk. Over het algemeen werd 
internationaal publiceren van ondergeschikt belang geacht. Er bestonden sterke (persone-
le) banden tussen academische economen en de instituten van de overlegeconomie zoals 
de SER en het CPB. Er is een taakverdeling tussen economen en beleidsmakers: de eer-
sten leveren de empirische informatie en de laatsten maken de normatieve keuzen. Wel is 
er sprake van forse coproductie, bijvoorbeeld als het gaat om loonmatiging. Naast kwalita-
tieve analyse is vooral de macro-economische modellenbouw van belang, een erfenis van 
Jan Tinbergen. Daarnaast was er in Nederland een (internationaal gezien) unieke afsplit-
sing van de econometrie, die wél van meet af aan internationaal georiënteerd was. 

Onvrede onder een groep studenten over het ontbreken van kritische, Marxistische 
theorieën in het curriculum leidt eind jaren zestig tot het ontstaan van een politiek-
ekonomische kennispraktijk. Deze praktijk was activistisch van karakter. Daarom was een 
arbeidsdeling tussen economen en beleidsmakers volgens de fact-value dichotomie onge-
wenst. 

Eind jaren zeventig begon een groep (jonge) economen de Nederlandse economie-
beoefening te kritiseren vanwege het beleidsgerichte, volgens sommigen zelfs provinciale 
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karakter. Deze kritiek veroorzaakte een proces van internationalisering en academisering. 
Zo ontstond de academisch-economische kennispraktijk, waarbinnen internationaal publi-
ceren de norm is. Kenmerkend zijn verder een sterke oriëntatie op de economiebeoefening 
in de VS, mathematisering, een afnemende gerichtheid op beleidskwesties en een geringe 
geneigdheid om zelf data te produceren. 

Vanaf de jaren negentig is er een zekere convergentie in die zin dat beleidsecono-
men binnen bijvoorbeeld het CPB zich meer gaan richten op de internationale academi-
sche economiebeoefening en de internationale literatuur. Een andere recente ontwikkeling 
is een groeiende neiging onder academische economen om zelf data te produceren. 

Tot slot bespreek ik kort de kennispraktijk van het Nederlandse minderhedenonder-
zoek. In de jaren vijftig en zestig was die tamelijk beperkt en versnipperd. Dat veranderde 
echter toen overheidsinteresse het onderzoek een impuls gaf. De overheid ontpopte zich 
als de grote financier en bracht met de oprichting van de Advies Commissie Onderzoek 
Minderheden (ACOM) in 1978 ook de programmering van het minderhedenonderzoek 
onder haar invloed.  

In de ACOM waren sociale wetenschappers en met name cultureel antropologen in-
vloedrijk. Dat leidde tot een methodologische voorkeur voor etnografisch veldwerk en de 
dominantie van het ‘minderhedenparadigma, waarbinnen etniciteit en cultuur als belang-
rijkste verklarende variabelen werden gezien. Kenmerkend waren verder preoccupatie met 
racisme en discriminatie, een politieke voorkeur voor multiculturalisme en een sterke nei-
ging tot identificatie met de onderzochte minderheidsgroepen. Economisch onderzoek 
ontbrak volledig. 

In de jaren tachtig deelden beleidsmakers en minderhedenonderzoekers een techno-
cratische visie op de science-policy nexus en een geloof in de mogelijkheid om maat-
schappelijke problemen op te lossen met behulp van sociale wetenschap. Dat gaf het min-
derhedenonderzoek veel invloed op het minderhedenbeleid en veroorzaakte sterke copro-
ductie met beleidsmakers. Deze technocratische benadering was ook bedoeld om extreem-
rechtse partijen buitenspel te zetten. Vanaf begin jaren negentig verminderde deze copro-
ductie. Het minderhedenonderzoek werd onderhevig aan een proces van internationalise-
ring. In 1992 werd de ACOM opgeheven en de coördinatie van onderzoek verschoof naar 
een aantal academische onderzoeksinstituten, die meer gericht waren op de internationale 
literatuur. Ook nam het relatieve belang van de overheid als opdrachtgever en financier af.  

Resultaten: perspectieven 
Ik zal nu de belangrijkste bevindingen recapituleren. Dat gebeurt in vijf deelperioden die 
verschillen van de vier a priori gekozen deelperioden. In de analyse speelt het concept 
perspectief een centrale rol. Met een perspectief bedoel ik de probleemdefinitie – inclusief 
de onderliggende empirische aannamen en normatieve uitgangspunten – die beleidsma-
kers en experts hanteren bij het denken over een beleidsprobleem. 

1960-1972. In deze periode onderscheid ik drie perspectieven. Tot 1972 domineerde 
het loonmatigingsperspectief. Dit perspectief hing samen met het Wervingsbeleid dat tot 
doel had laaggeschoolde arbeiders te werven in Mediterrane landen. Dit beleid werd met 
name gepropageerd door het verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en werkge-
versorganisaties. Voor deze actoren was loonmatiging (geleide loonpolitiek) een hoek-
steen van het economisch beleid omdat het de internationale concurrentiepositie verbeter-
de en zo de Nederlandse export en industrie stimuleerde. Een neveneffect van loonmati-
ging was echter een arbeidsintensieve productie. Vanaf eind jaren vijftig ontstond een fors 
tekort aan laaggeschoolde arbeid en een navenante opwaartse druk op de lonen. De over-
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heid beschouwde voldoende aanbod van goedkope (buitenlandse) arbeid essentieel voor 
de Nederlandse industrie en ontwikkelde het Wervingsbeleid, dat gezien kan worden als 
loonmatiging met andere middelen. 

Omstreeks 1970 wonnen twee andere perspectieven aan invloed. In het Marxistische 
perspectief werd het Wervingsbeleid gezien als een strategie om een reserve army van 
laaggeschoolde (buitenlandse) arbeid te creëren om zo een neerwaartse druk op de lonen 
in stand te houden – feitelijk een Marxistische herformulering van de hoofddoelstelling 
van het Wervingsbeleid. Het Marxistische perspectief kritiseerde dit beleid vanwege de 
focus op het nationaal economisch belang en de doelstelling om de bevoorrechte positie 
van Nederland in de ‘internationale sociaal-economische stratificatie’ te behouden. 

Het herstructureringsperspectief kritiseerde het Wervingsbeleid daarentegen juist 
omdat dit beleid het nationaal economisch belang van Nederland op de lange termijn zou 
schaden. Het centrale argument was dat loonmatiging en een ruim aanbod van goedkope 
(buitenlandse) arbeid een rem zette op een noodzakelijke en nuttige herstructurering van 
de economie in de richting van een meer kennis- en kapitaalintensieve productie.  

In de periode 1960-1972 domineerde de beleidscoalitie rond het Wervingsbeleid de 
kennisproductie, die veelal bestond uit economische analyses van dit beleid. Werkgevers-
organisaties en in het bijzonder Sociale Zaken speelden een belangrijke rol in het financie-
ring en initiëren van onderzoek (en in een aantal gevallen waren de auteurs in dienst van 
voornoemde organisaties). Veel van deze studies, waaronder een belangrijk CPB-rapport 
(1972), waren het resultaat van coproductie vanuit het loonmatigingsperspectief. Opval-
lend is dat elementen van het herstructureringsperspectief veelal aanwezig waren, maar 
werden geneutraliseerd door de aannamen van het loonmatigingsperspectief meer gewicht 
toe te kennen. Toch was er geen sprake van een systematische sturing van de kennispro-
ductie door Sociale Zaken, want het ministerie financierde ook twee dissertaties met een 
duidelijk Marxistisch respectievelijk herstructureringsperspectief. 

1973-1977. Het jaar 1973 is een keerpunt in meerdere opzichten. Door een afne-
mende economische activiteit (oliecrisis) nam de behoefte aan gastarbeiders af en werd 
duidelijk dat de vertraagde economische herstructurering toch doorzette. Daarnaast werd 
een reeks van zogenaamde ‘werkgeverskabinetten’ afgebroken door de komst van het ka-
binet Den Uyl (1973-1977). Een van de hoofddoelstellingen van dit kabinet was een radi-
cale herverdeling van macht, kennis en inkomen, zowel nationaal (nivellering) als interna-
tionaal (ontwikkelingssamenwerking). Een van de neveneffecten was de zogenaamde po-
larisatie tussen werkgevers en werknemers. 

Deze machtsverschuiving beïnvloedde de kennisproductie en er komt meer ruimte 
voor het herstructureringsperspectief en het marxistische perspectief. Een rapport van de 
SER (1974) stelt dat het Wervingbeleid gunstig kan zijn voor werkgevers en tegelijkertijd 
ongunstig voor de nationale economie. De SER wijst ook op innovatie en kapitaalintensi-
vering als alternatieven voor gastarbeid.  

Veel werk vanuit het herstructureringsperspectief wordt voorts gedaan door de eco-
noom Hans Heijke. Hij kritiseert ook het eerder genoemde rapport van het CPB uit 1972, 
omdat dit rapport een aantal vanuit het herstructureringsperspectief essentiële zaken als 
technische innovatie en verschillen in opleidingsniveau en arbeidsintensiteit buiten be-
schouwing laat. Heijkes werk vindt ingang bij het beleid doordat Sociale Zaken hem in 
staat stelt een bijdrage te leveren het rapport van de Commissie-Muntendam over bevol-
kingsvraagstukken.  

Daarnaast werd Jan Pronk – die eerder vanuit het Marxistische perspectief over het 
Wervingsbeleid had gepubliceerd – minister van Ontwikkelingssamenwerking in het ka-
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binet Den Uyl. Hij initieerde het zogenaamde REMPLOD-project waarin onderzocht werd 
of de remigratie van gastarbeiders een rol kon spelen in de ontwikkeling van de herkomst-
landen. Dit project gaf de Politiek-ekonomische praktijk (tijdelijk) beleidsrelevantie. 

1978-1986. Het jaar 1978 vormt een ander keerpunt. Het ministerie van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) trok het initiatief naar zich toe en richtte de 
ACOM op. De Marxistische benadering verdween met het kabinet Den Uyl op de achter-
grond, al was er enige continuïteit omdat een aantal minderhedenonderzoekers uit het 
REMPLOD-project afkomstig waren. Maatschappelijk onrust over immigratie veroor-
zaakte een sense of urgency onder minderhedenonderzoekers en het CRM en leidde begin 
jaren tachtig uiteindelijk tot de ontwikkeling van het zogenaamde Minderhedenbeleid, dat 
sociaal-culturele emancipatie en sociaal-economische verheffing van de etnische minder-
heden tot doel had. 

In deze periode onderging Nederland een ernstige economische crisis, die het proces 
van economische herstructurering verder versnelde. De vraag naar laaggeschoolden ver-
minderde en de sociaal-economische positie van immigranten verslechterde daardoor snel. 
Bovendien ontstond er een algemene vrees dat de aanhang van extreemrechtse partijen 
door de crisis toe zou nemen, vooral in de oude stadswijken waar laaggeschoolde autoch-
tonen met immigranten concurreerden om dezelfde banen, woningen en sociale voorzie-
ningen. 

Het minderhedenonderzoek en het minderhedenbeleid deelden het minderhedenper-
spectief; door een aantal unieke éénmalige gebeurtenissen waren er etnische minderheden 
ontstaan die door een combinatie van emancipatie, achterstandsbestrijding en maatschap-
pijtransformatie (multiculturalisering) een eigen, gelijkwaardige plek in de samenleving 
moesten krijgen. Toekomstige migratie zou door een restrictief beleid zoveel mogelijk 
worden afgeremd. Een visie op immigratie ontbrak dan ook in dit perspectief en het is 
tekenend dat de autochtone woonwagenbewoners één van de doelgroepen van het Min-
derhedenbeleid vormde. Door de economische crisis was de immigratie overigens inder-
daad laag begin jaren tachtig. 

Zoals gezegd bestond er in deze periode sterke coproductie in het beleidssubsysteem 
rond het Minderhedenbeleid waarbij de rollen van onderzoeker en beleidsmaker vervaagd 
waren. Via de ACOM-programmering en door zijn rol als grootste financier kreeg de 
overheid flinke invloed op het minderhedenonderzoek. Andersom liet de overheid de con-
ceptuele invulling en monitoring van het Minderhedenbeleid voor een belangrijk deel over 
aan minderhedenonderzoekers – het zogenaamde ‘technocratisch compromis’.  

Die technocratische aanpak kwam ook voort uit de wens om extreemrechts de wind 
uit de zeilen te nemen. De andere politieke partijen depolitiseerden met hulp van de media 
het migratievraagstuk. In zekere zin ontwikkelde het minderhedenperspectief zich in op-
positie tot het zogenaamde extreemnationalistische perspectief, waarvan Hans Janmaat de 
exponent bij uitstek was. Janmaat zag destijds immigratie vooral als een economische be-
dreiging (later kwam daar een culturele en religieuze dimensie bij): immigranten pikten de 
banen van laaggeschoolden autochtonen in of joegen door hun uitkeringmisbruik de (au-
tochtone) belastingbetaler op kosten.  

De depolitisering van immigratie leidde tot specifieke taboes in wetenschap en poli-
tiek, zoals het taboe om extreemrechts in de kaart te spelen en het taboe op blaming the 
victim. Het veroorzaakte ook een sterke neiging tot moral reading, dat wil zeggen, een 
geneigdheid om data en kennis vooral te beoordelen op hun sociale en politieke gevolgen 
en om bepaalde data of kennis aan te merken als ‘gevaarlijk’. Daarbij gold de Tweede 
Wereldoorlog als moreel kompas. Kennis over bepaalde onderwerpen zoals criminaliteit 
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onder etnische minderheden of misbruik van de sociale zekerheid werd als gevaarlijke 
kennis gezien. Ook het verzamelen van data over immigranten en etnische minderheden 
lag zo gevoelig dat er een algemeen gebrek aan data was. 

Al deze factoren droegen bij aan een geringe kennisproductie in deze periode. In te-
genstelling tot de perspectieven van de jaren zestig en zeventig, had het minderhedenper-
spectief geen economische dimensie. Daar kwam bij dat de immigratie laag was en elke 
gerichtheid op toekomstige migratie ontbrak. Dit alles maakte dat prospectief migratie-
economische onderzoek niet erg voor de hand lag binnen het beleidssubsysteem rond het 
minderhedenonderzoek. Tot 1987 was er dan ook geen vraag naar deze kennis vanuit de 
overheid.  

Het gebrek aan belangstelling van de zijde van (academische) economen kan als 
volgt verklaard worden. Ten eerste blijkt uit bibliometrische analyse dat kennisproductie 
vrij sterk correleert met immigratie en die was in deze periode laag. Ten tweede was er 
een gebrek aan data en bestond er onder economen een geringe geneigdheid zelf data te 
produceren. Ten derde waren economen, net als andere Nederlandse burgers, kwetsbaar 
voor moral reading, omdat het extreemnationalistische perspectief een economische di-
mensie kende en omdat de sociaal-economische positie van niet-westerse immigranten erg 
slecht was. Ten vierde – en dat geldt ook voor de nog te bespreken perioden – was er een 
soort ‘disciplinaire incommensurabiliteit’ tussen de economie en de (andere) sociale we-
tenschappen; verschillen in methodologie, mensbeeld en dergelijke zorgden voor haast 
onoverbrugbare tegenstellingen. Zo stuitte pogingen van de economisch geschoolde 
ACOM-leden Heijke en Veenman om de aandacht te vestigen op de economische dimen-
sie van immigratie op methodologische en normatieve bezwaren. 

In deze periode is er een hiaat in de kennisproductie in die zin dat er onderwerpen 
zijn waarover kennis geproduceerd had kunnen worden die ofwel beleidsrelevant, ofwel 
een bijdrage aan de internationale migratie-economische literatuur zou zijn geweest. 
Voorbeelden zijn onderzoek naar (1) de kosten en baten van een remigratieregeling, (2) 
het effect van de verzorgingsstaat op (re)migratiepatronen van gastarbeiders en (3) de 
economische effecten van de immigratie van Surinamers – die net als de Mariel Boatlift 
(Cubaanse exodus) – geen direct verband hield met arbeidsmarktcondities. 

1987-1999. Eind jaren tachtig was er groeiende onvrede onder beleidsmakers over 
de resultaten van het Minderhedenbeleid. De werkloosheid en de uitkeringsafhankelijk-
heid was hoog onder niet-westerse immigranten, terwijl de arbeidsparticipatie en het scho-
lingsniveau laag waren. Verder begon de (asiel)immigratie snel toe te nemen. Door inter-
nationale verdragen bleek het lastig om immigratie werkelijk te beheersen. Tenslotte was 
er in deze periode grote zorg over de deactiverende werking van de Nederlandse verzor-
gingsstaat in het algemeen en vanaf 1987 werden er verschillende pogingen ondernomen 
om deze te hervormen. 

Dit gaf aanleiding tot het zogenaamde integratieperspectief, dat in het WRR-rapport 
Allochtonenbeleid (1989) duidelijk is geformuleerd. Dit rapport stelt dat immigratie een 
blijvend fenomeen is. Het minderhedenbeleid heeft immigranten afhankelijk gemaakt van 
de verzorgingsstaat. Voortzetting van dit beleid zou de verzorgingstaat overbelasten en de 
absorptie van toekomstige migratie bemoeilijken. Daarom moest de overheid erkennen dat 
immigranten ‘human resources’ vertegenwoordigen en dienovereenkomstig in hen inves-
teren middels verplichte, gesanctioneerde inburgeringcursussen. Om de voortgang van dit 
nieuwe beleid te monitoren moesten wettelijke en normatieve beperkingen op het verza-
melen van data over immigranten worden opgeheven. 

Het integratiepersectief bevatte een duidelijke economische dimensie en verbond 
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immigratie en integratie aan het nationaal (economisch) belang en de houdbaarheid van de 
verzorgingsstaat. Omdat het ook nog raakte aan allerlei gevestigde belangen, riep het gro-
te weerstanden op binnen het beleidssubsysteem rond het Minderhedenbeleid, inclusief de 
ACOM en veel minderhedenonderzoekers. Desondanks kwam gedurende de jaren negen-
tig het zogenaamde Integratiebeleid van de grond. Met het Besluit Gevoelige Gegevens 
(1993) werd ook de verzameling van ‘etnische data’ wettelijk geregeld en met een vertra-
ging verbeterde eind jaren negentig de databeschikbaarheid. 

Deze ontwikkelingen worden gereflecteerd in de kennisproductie, die gericht was op 
twee, gerelateerde vragen. De eerste vraag is: Hoe kan de Nederlandse welvaartstaat meer 
‘immigratiebestendig’ worden gemaakt? In een beleidsadvies wordt geadviseerd om im-
migranten tijdelijk uit te sluiten van de sociale zekerheid, maar dat advies blijkt een brug 
te ver voor beleidsmakers.  

De tweede vraag luidt: wat zijn de (fiscale) kosten en baten van immigratie? Deze 
kwestie wordt in een half dozijn studies opgenomen, een aantal malen in opdracht van de 
overheid. Al deze studies dragen een beleidsgericht en niet-academisch karakter. De au-
teurs van al deze studies bespreken in het voorwoord of in (contemporaine) interviews de 
gevoeligheid van het onderwerp, vaak in relatie tot een (algemeen) veronderstelde nega-
tieve uitkomst. Enkele auteurs stellen expliciet tegenwicht te willen bieden aan de nega-
tieve pers die immigranten krijgen en bereiken een positief saldo of berekenen alleen de 
baten van immigratie. Andere zien helemaal af van een kosten-batenanalyse vanwege een 
gebrek aan data en de potentiële normatieve consequenties (zoals blaming the victim en 
extreemrechts in de kaart spelen). 

Voor een deel kan deze (voorzichtige) houding herleid worden (via opdrachtver-
strekking, consultatie en begeleidingscommissies) tot het beleidssubsysteem rond het 
Minderhedenbeleid. Die voorzichtigheid houdt ook verband met het onderwerp zelf, want 
ze ontbreekt in academisch onderzoek naar onderwerpen als brain gain en arbeidsmarkt-
discriminatie uit dezelfde periode.  

Ondanks het feit dat over beide vragen werd gepubliceerd kan men stellen dat er een 
hiaat in de kennisproductie is, in die zin dat onderzoek naar bijvoorbeeld de interactie tus-
sen welvaartstaat en (re)migratie beleidsrelevant en academisch actueel was. Bovendien 
bestond er een kennelijke maatschappelijke behoefte aan een (goede) kosten-
batenanalyses. Achteraf is het vooral opvallend dat het CPB (dat over een uitstekende da-
ta-infrastructuur beschikt) en de WRR (die een wettelijke taak heeft tekortkomingen in 
bestaand lange termijn beleidsonderzoek op te lossen) dergelijk onderzoek in deze periode 
niet initieerde. 

2000-2005. De eeuwwisseling is op verschillende manieren een keerpunt. In de eer-
ste plaats geven forse economisch groei en arbeidstekorten aanleiding tot het zogenaamde 
profijtperspectief. In dit perspectief wordt arbeidsmigratie (net als in de jaren zestig) ge-
zien als een instrument voor economisch beleid, waarmee men de gevolgen van de ver-
grijzing wil verzachten en tot een ‘kenniseconomie’ wil komen. Verder daalt het aantal 
(asiel)migranten drastisch vanwege een nieuwe Vreemdelingenwet (2000) terwijl het aan-
deel buitenlandse studenten en arbeidsmigranten juist toeneemt. In die zin lijkt het toela-
tingsbeleid selectiever te zijn geworden ten aanzien van menselijk kapitaal en wordt er 
meer nadruk gelegd op de sociaal economische aspecten van immigratie.  

Tegelijkertijd is er ook een ontwikkeling in tegengestelde richting. Ondermeer door 
de terreuraanslagen van 11 september 2001 en de opkomst en moord op de politicus Pim 
Fortuyn kantelde het politieke klimaat ten aanzien van immigratie. Tevens eindigde de 
depolitisering van het onderwerp in de media. De culturele en religieuze identiteit van 
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immigranten werd steeds meer geproblematiseerd. Veel politici achtten het electoraal 
noodzakelijk om hard(vochtige) standpunten in te nemen ten opzichte van immigranten. 
Verder verbetert de beschikbaarheid en toegankelijkheid van data sterk door het internet, 
maar ook omdat het opheffen van normatieve en wettelijk restricties op ‘etnische data’ 
eind jaren negentig pas volledig doorwerkte. Daarnaast begonnen economen zelf data te 
produceren. 

Deze ontwikkelingen worden weerspiegeld in de kennisproductie, die toenam door-
dat er meer data was en doordat het profijtperspectief een economische dimensie toevoeg-
de aan het publieke debat over immigratie. Sommige auteurs refereren expliciet aan de 
verandering van het politieke klimaat als factor in hun beslissing om bepaald onderzoek al 
dan niet te doen. 

Belangrijk is verder dat de WRR in 2001 een rapport publiceerde een hoofdstuk be-
vat met een economische analyse, dat ondermeer ingaat op de voor- en nadelen van ar-
beidsmigratie en de houdbaarheid van de verzorgingsstaat. De auteur van dit hoofdstuk – 
Harry van Dalen – wilde aanbevelingen doen hoe de verzorgingsstaat meer immigratiebe-
stendig gemaakt kon worden, maar dat stuitte op het taboe op blaming the victim. Onte-
vreden over het functioneren van de WRR verliet Van Dalen de raad en publiceerde elders 
een artikel van gelijke strekking, maar met de aanbeveling om immigranten tijdelijk uit te 
sluiten van de verzorgingsstaat en prikkels te creëren die immigratie koppelt aan integra-
tie. 

Voorts publiceerde het CPB in 2003, voor het eerst sinds 1972, een rapport over de 
effecten van immigratie op de Nederlandse economie. Het idee voor dit rapport ontstaat in 
1995 als CPB-onderzoeker Hans Roodenburg geen goed antwoord kan geven als een 
journalist hem vraagt wat de kosten en baten zijn van immigratie in Nederland. In 2000 
publiceert Roodenburg een verkennende literatuurstudie over het onderwerp. Hij stelt de 
leiding van het CPB voor om een volledig rapport te schrijven. Na aanvankelijke aarzeling 
vanwege de gevoeligheid van het onderwerp overtuigt Roodenburg hen van de beleidsre-
levantie onder verwijzing naar het profijtperspectief. Ondanks een aantal stevige conclu-
sies is de ontvangst opvallend mild, hetgeen verklaard kan worden uit de omslag in het 
politieke klimaat. 

Tenslotte blijkt dat moral reading ook na de eeuwwisseling nog een belemmerende 
rol speelde, bijvoorbeeld als het gaat om onderzoek naar de (externe) kosten en baten van 
immigratie in relatie tot bevolkingsdichtheid. Reden is dat de Centrum Democraten van 
Hans Janmaat met hun slogan ‘vol=vol’ een grote morele hypotheek hebben gelegd op het 
vraagstuk van de (fysieke) absorptiecapaciteit van Nederland. 

Conclusies 
Aard en omvang van de kennisproductie zijn nu als volgt te verklaren uit de onafhankelij-
ke variabelen (hieronder schuin gedrukt). 
 1. Beleid is heel bepalend; de kennisproductie is relatief hoog als economisch beleid en 
migratiebeleid overlappen en het migratiebeleid een expliciet geformuleerde economische 
dimensie heeft. Dat is vooral het geval in de periode rond 1970 als het Wervingsbeleid 
gepolitiseerd raakt en opnieuw rond 2000 als er sprake is van een hernieuwd arbeidsmi-
gratiebeleid. Andersom is in de jaren tachtig de kennisproductie laag door het ontbreken 
van zowel een immigratieperspectief als een economisch perspectief. 
 2. De invloed van het beleid op de kennisproductie en vice versa wordt gemoduleerd 
door de science-policy nexus. Coproductie (rond het loonmatigingsperspectief) tussen het 
beleid en de beleidseconomische praktijk had vooral invloed op de aard van de geprodu-
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ceerde kennis. Coproductie tussen het beleid en de politiek-economische praktijk en het 
minderhedenonderzoek had vooral invloed op de (geringe) omvang van de kennisproduc-
tie.  
 3. Bij de coproductie rond het Minderhedenbeleid in de jaren tachtig speelden moral 
reading ten aanzien van etnische data en migratie-economische kennis en specifieke ta-
boes als extreemrechts in de kaart spelen en blaming the victim een beperkende rol. Dit 
vormde tot na eeuwwisseling een normatieve belemmering voor de kennisproductie. 
 4. Databeschikbaarheid is voorwaardenscheppend en een gebrek aan data is beperkend 
voor migratie-economisch onderzoek. Datagebrek werkt lang door (time lag); normatieve 
oorzaken hinderden het vergaren van ‘etnische data’ in de jaren tachtig en dat remde tot in 
de jaren negentig de kennisproductie. Er is een ‘epifenomenologische samenhang’ tussen 
dit datagebrek en de in het vorige punt genoemde moral reading die beiden zijn terug te 
voeren op het trauma van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. 
 5. Coproductie tussen het beleid en de beleidseconomische praktijk nam af door de 
internationalisering en academisering van de Nederlandse economiebeoefening. Daardoor 
kregen nationale, beleidsgebonden ‘tweede orde’ overwegingen (ten aanzien van bijvoor-
beeld loonmatiging) minder invloed en internationale, disciplinegebonden ‘tweede orde’ 
overwegingen (ten aanzien van bijvoorbeeld publiceerbaarheid) meer invloed op de ken-
nisproductie. De internationale migratie-economische literatuur kreeg zo een grotere rol 
als bron en doel. Voor de academisch-economische praktijk was dat soms een beletsel 
voor het doen van beleidsrelevant onderzoek. Voor de beleidseconomische praktijk had 
die literatuur vanaf de jaren negentig een legitimerende en neutraliserende invloed. De 
Nederlandse economiebeoefening heeft dus een modulerend effect op de variabele inter-
nationale migratie-economische literatuur die als een soort ‘achterliggende variabele be-
schouwd kan worden.  
 6. Uit (kwantitatief) bibliometrisch onderzoek blijkt dat de omvang van kennisproduc-
tie en immigratie vrij sterk correleren. Omdat immigratie ondermeer samenhangt met mi-
gratiebeleid (multicollineariteit) kan alleen door differentiatie naar aard en omvang van 
zowel immigratie als kennisproductie uitsluitsel worden verkregen over de causaliteit. 
Onderzoek van de outliers nuanceert het verband tussen immigratie en kennisproductie: 
(a) In de jaren zestig is de kennisproductie over de snel toenemende gastarbeid aanvanke-
lijk gering, en neemt pas toe als het Wervingsbeleid rond 1970 gepolitiseerd raakt, de 
economische probleemdefinitie expliciet wordt en politici behoefte krijgen aan expertken-
nis. (b) In de periode rond 1980 reageren economen meer op de afnemende gastarbeid dan 
op de forse niet-economische immigratie. (c) In de jaren na de eeuwwisseling reageren 
economen vooral op het voorgenomen arbeidsmigratiebeleid, bij afnemende immigratie 
die overigens wel selectiever wordt ten aanzien van menselijk kapitaal. 
 7. De variabele economische toestand heeft teveel samenhang met andere variabelen 
om als zelfstandige verklarende variabele te worden beschouwd. 

Meer in het algemeen kan geconcludeerd worden dat de productie van beleidsrele-
vante kennis een complex en multifactorieel proces is. Kennis wordt geproduceerd binnen 
kennispraktijken die veranderen door interne dynamiek, onderlinge interactie en de in-
vloed van (i) (voornamelijk internationale) ontwikkelingen binnen de disciplines waaraan 
de kennispraktijken gerelateerd zijn en (ii) (voornamelijk nationale) ontwikkelingen in de 
relevante beleidsterreinen. De wederzijdse invloed tussen beleid en een bepaalde kennis-
praktijk wordt gemoduleerd door de science-policy nexus, die zelf ook weer dynamisch is. 
Daarnaast kan er coproductie zijn binnen beleidssubsystemen die zich rond bepaalde per-
spectieven vormen. Verder kan er interactie zijn tussen relevante beleidsvelden en een of 
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meer beleidsrelevante variabelen die ook nog een directe invloed kunnen hebben op be-
paalde kennispraktijken (zoals immigratie in deze studie). Tevens kunnen er een of meer 
bestaande kennisvoorraden zijn die een input vormen binnen het kennisproductieproces, 
waarbij ook terugkoppeling en time lag een rol spelen. Zo worden nieuwe kennisproduc-
ten in de regel toegevoegd aan bestaande kennisvoorraden en kunnen ze met een vertra-
ging het beleid beïnvloeden.  

De resultaten van dit onderzoek suggereren dat het een vruchtbare strategie is om 
onderzoek naar de productie van beleidsrelevante kennis op te bouwen rond een dynami-
sche analyse van (i) de relevante kennispraktijken en kennisvoorraden, (ii) de relevante 
beleidsterreinen en de daarin heersende perspectieven en (iii) de raakvlakken tussen de 
verschillende kennispraktijken en beleidsterreinen. Initieel moet die benadering inductief 
en inclusief zijn en terugkoppeling, time lag en bi-directionele causaliteit toestaan. Dat 
levert complexe uitkomsten op, maar dit onderzoek laat zien dat reductie van complexiteit 
het risico met zich mee brengt dat de onderzoeksopzet een sjabloon over de werkelijkheid 
legt. 

Tenslotte heeft deze studie implicaties voor bestaande theorieën over interactie tus-
sen wetenschap en beleid. Zo veronderstelt het Advocacy Coalition Framework (ACF) 
bijvoorbeeld dat de causaliteit loopt van wetenschap naar beleid – logisch, want het ACF 
werd ontwikkeld om te begrijpen hoe kennis en data het beleid beïnvloeden (Sabatier & 
Jenkins-Smith 1999; Sabatier & Weible 2007). Verder neemt het ACF het beleidssubsys-
teem als eenheid van analyse en veronderstelt daarom dat deze statisch is. Deze studie laat 
zien dat beide aannamen niet houdbaar zijn; het beleid beïnvloedt de wetenschap net zo 
veel als andersom en beleidssubsystemen zijn bovendien dynamisch. Deze resultaten im-
pliceren dat het ACF op deze punten herziening behoeft. 

Aanbevelingen
Deze studie werpt licht op bepaalde tekortkomingen van het Nederlands beleidsonder-
zoek. Met name is het heel opvallend dat de WRR en het CPB de economische effecten 
van immigratie zo lang niet bestudeerden. De oorzaak moet hoofdzakelijk gezocht worden 
in coproductie, moral reading ten aanzien van bepaalde data en kennis en de ontwikkeling 
van de Nederlandse economiebeoefening. Daarom doe ik een aantal aanbevelingen: (1) 
De WRR zou meer structureel invulling moeten geven aan de wettelijke taak om tekort-
komingen in het beleidsrelevante lange termijnonderzoek op te heffen; (2) De instelling 
van een vaste commissie of instituut die met gebruikmaking van kennis uit Science & 
Technology Studies de werking van de science-policy nexus gaat monitoren en optimalise-
ren; (3) Het instellen van een permanente ‘zelfreflectiecommissie’ binnen kennisinstituten 
als het CPB om systematisch praktijken van moral reading en coproductie binnen de ei-
gen organisatie op te sporen. (4) Het binnen kennisinstituten voeren van een gericht diver-
sificatiebeleid dat gericht is op maximalisering van zowel de waarden-vrijheid van de or-
ganisatie als de waarden-diversiteit binnen de organisatie (met betrekking tot wetenschap-
pelijke disciplines, kennispraktijken en de politieke kleur van stafleden); (5) Het creëren 
van een kennisinfrastructuur waarbinnen academische standaarden en carrièreperspectie-
ven gekoppeld worden aan beleidsrelevant economisch onderzoek, waarin ondermeer het 
CPB zou kunnen participeren. 
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Summary
Motivation 
This dissertation is a meta study that investigates how scientific knowledge was produced 
about the economic effects of immigration to the Netherlands during the period 1960-
2005. The idea for this dissertation arose when I was gathering data for my MA thesis in 
Cultural Anthropology. This thesis dealt with the public debates on Dutch asylum policy 
and I wanted to write a chapter on the economic effects of immigration. However, I ex-
perienced great difficulty in finding data or sources on the subject. My first thoughts were 
that this had to do with the ‘political correctness’ regarding immigration that reigned over 
the Netherlands in the eighties and nineties. 

That hunch was a good motivation to initiate my research, but brought two difficul-
ties with it. Firstly, it implied the existence of a ‘hiatus’ in the production of knowledge 
about the economic effects of immigration into the Netherlands – knowledge that would 
have been produced with great likelihood in the absence of the aforementioned political 
correctness. Secondly, it brought the potential pitfall of teleological reasoning, in which 
the research is designed in such a way that in the end it is ‘found’ that indeed political 
correctness is to blame for the hiatus in knowledge production. In order to tackle both dif-
ficulties, I opted for an inductive and inclusive research design (Part I, Chapters 1-2). 

Research design 
Those deliberations led to the following research question: 

(a) What was the qualitative and quantitative development of the production of 
scientific knowledge regarding the economic effects of immigration to the 
Netherlands during the period 1960-2005 and (b) which factors influenced this 
development in what way and to what degree? 

To answer this question I use a method I call ‘qualitative variable analysis’. This is essen-
tially a two-step process: firstly, the variation over time of one or more dependent and one 
or more independent variables is described qualitatively and secondly the variation in the 
dependent variable(s) is explained from the variation in the independent variable(s). This 
is done through an iterative process of ‘explanation building’, in which the explanation is 
improved in several successive steps until no further improvement is possible. 

Qualitative variable analysis bears a strong analogy to regression analysis. However, 
this analogy should not be overstretched. For example, due to the richness of qualitative 
data, problems like endogeneity, multicollinearity and omitted variable bias are not as 
detrimental to the validity of the results as is the case with a quantitative research design.  

The production of scientific knowledge regarding the economic effects of immigra-
tion to the Netherlands mentioned in part (a) of the research question is seen as the de-
pendent variable, which is referred to as ‘knowledge production’. Furthermore, the factors 
that influence the development of the dependent variable ‘knowledge production’ as men-
tioned in part (b) of the research question, are seen as the independent variables.  

The research period is divided into four subperiods – 1960-1980, 1980-1990, 1990-
2000 and 2000-2005 – which roughly coincide with phases in Dutch migration policy. 
The research question is answered for those subperiods first, and then for the entire re-
search period. 

The independent variables (in italics) were derived from the existing metaliterature 
on knowledge production. They pertain to policy (economy & economic policy, immigra-
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tion & migration policy), science (Dutch economics and minority research), the interface 
between both (science policy nexus) and inputs for knowledge production (data availabil-
ity and international migration-economic literature). The independent variables were op-
erationalised qualitatively in three ‘context chapters’ (Part II, Chapters 3-5) by describing 
them in narratives, based on many primary and secondary sources, including statistical 
and bibliometrical data, government reports and policy advices. 

The dependent variable knowledge production was operationalised by a content 
analysis of fifteen Dutch migration-economic studies. Every subperiod was discussed in a 
separate chapter (Part III, Chapters 6-9). All selected studies focus on the effects of immi-
gration on the Dutch economy. Whenever possible, the authors of those studies were in-
terviewed. To minimise selection bias, the production of migration-economic knowledge 
in general was described for each subperiod separately. Furthermore, several economists 
that produced related studies were interviewed. Each chapter concludes with an explana-
tion of the knowledge production during that period.  

The next step was to integrate the explanations for each period into a paper which 
gives a preliminary answer to the research question. This paper was discussed in a work-
shop with five of the authors, an expert on the development of Dutch migration sociology, 
both my promoters and myself. With the outcomes of this workshop, the preliminary 
analysis was triangulated and improved. After that, final conclusions were reached (Part 
IV, Chapter 10). 

Empirical findings: knowledge practices 
An important concept in the analysis is knowledge practice. With a knowledge practice I 
mean the routine ways practitioners of a (sub)discipline, school of thought or field pro-
duce knowledge. I distinguish four ideal-typical knowledge practices which I will describe 
briefly.  

Until the late seventies, the knowledge practice of policy economics dominated 
Dutch economics. Policy economics was pragmatic and policy-oriented. For many Dutch 
economists, participating in the institutions of the consensus-oriented Dutch social market 
economy counted as more prestigious than publishing internationally.889 The most impor-
tant of those institutions are the Socio-Economic Council (SER, a corporatist body in 
which employers, employees and the government are represented) and the government-
related Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB). There was a strong 
preference for macro-economic modelling. The generally accepted view on the science-
policy nexus was that there should be a division of labour in which economists provided 
the empirical data and policymakers made the normative decisions. Despite this view, 
there was strong co-production on topics like wage moderation. 

From the late sixties onward, growing discontent among a group of students about 
the lack of critical (Marxist) views in Dutch academic economics led to the genesis of the 
knowledge practice of (Marxist) political economy. In this practice an activist approach to 
economics prevailed, which implied that there should be no division of labour coinciding 
with the fact-value dichotomy.  

In the late seventies, yet another group of young economists started to criticise 
Dutch mainstream economics because of its focus on national policy and its limited orien-
tation on international academic economics. This led to a restructuring of Dutch econom-
ics during the eighties. Through a process of internationalisation and Americanisation, a 
new practice arose which I coined the knowledge practice of academic economics. In this 
practice, publishing in high ranking journals is paramount. Other features are mathemati-
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sation and a preference to work with existing statistical data (rather than producing data).  
From the nineties onwards, the orientation of policy economics (e.g. as practiced in 

the CPB) on the international literature grew, and in that sense this practice converged 
somewhat to the practice of academic economics. Another recent development is a grow-
ing inclination in academic economics to produce statistical data. 

Finally, I briefly discuss the knowledge practice of (Dutch) minority research. In the 
Netherlands, ‘minority research’ (minderhedenonderzoek) is a widely used name for so-
cial-scientific research on immigrants and ethnic minorities. During the fifties and sixties, 
minority research was scarce and fragmented. This changed in the seventies, when gov-
ernment interest boosted research and the government started to dominate funding.  

The installation of the Advice Committee on Migration Research (ACOM) in 1978 
also brought research programming under direct influence of the government. In the 
ACOM social scientists, especially anthropologists, were influential. This led to a prefer-
ence for the method of ethnographic fieldwork, and induced a research ethos in which 
identification with the ethnic minorities was seen as a moral obligation by many practitio-
ners. The ACOM programming caused the dominance of the so-called minorities para-
digm in which ethnicity is seen as the central explanatory variable. Economic research 
was lacking altogether.  

During the eighties, both policymakers and minority researchers held a technocratic 
view on the science-policy nexus, believing that policy problems could be solved with 
scientific means. This gave minority researchers a lot of influence on migration policy and 
caused strong co-production with policy-makers. The technocratic approach was also in-
spired by the wish to prevent extreme right parties from gaining power. 

This co-production diminished in the early nineties, when faith in a technocratic ap-
proach faded. The ACOM was dissolved in 1992 and minority research went through a 
process of internationalisation in terms of funding and a growing focus on international 
academic research. 

Empirical findings: perspectives 
I will now recapitulate the empirical findings of my research. This is done in five subpe-
riods, which differ from the a priori chosen four subperiods. In the analysis the concept 
perspective plays a central role. With a perspective I mean the problem definition – and its 
underlying empirical assumptions and normative preferences – used by policy makers and 
experts when they think about a policy problem.  

1960-1972. For this period, I distinguish three perspectives. Until 1972 the wage-
moderation perspective dominated. This perspective related to the so-called Recruitment 
Policy, which aimed at recruiting low-skilled guest workers in the Mediterranean. This 
perspective was advocated by the (responsible) Ministry of Social Affairs, the Dutch gov-
ernment and the employer organizations. All those actors deemed wage-moderation a key 
element in Dutch economic policy, because it increased international competitiveness and 
boosted industrial exports which was seen as the motor for (future) economic growth. 
However, wage-moderation meant an incentive for labour-intensive production. As a side-
effect severe shortages of low-skilled labour arose in the late fifties. This caused an up-
ward pressure on wages in the sixties. The government considered ample supply of cheap 
(low-skilled) labour essential to Dutch industry and developed the Recruitment Policy, 
which can be seen as wage-moderation by other means.  

Around 1970, two other perspectives gained influence. In the Marxist perspective 
the Recruitment Policy was seen as a strategy to create a reserve army of low-skilled (for-
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eign) workers in order to maintain a downward pressure on wages – actually a Marxist 
rephrasing of the main objective of the Recruitment Policy. The Marxist perspective criti-
cised this policy for its focus on Dutch national interest and its aim to maintain the privi-
leged position of The Netherlands in the international socio-economic stratification. 

In the restructuring perspective, on the other hand, Recruitment Policy was criti-
cised because it harmed Dutch (and international) economic interest in the long run. The 
central argument was that keeping down wages and supplying cheap (foreign) labour hin-
dered a necessary and beneficial restructuring of the Dutch economy from a labour-
intensive mode of production towards a more knowledge and capital intensive one. 

In the period 1960-1972 the policy coalition around the Recruitment Policy domi-
nated knowledge production – mostly economic assessments of the Recruitment Policy. 
Employers organizations and especially the Ministry of Social Affairs played an important 
role in funding and initiating research (and in several occasions the authors were employ-
ees). Many of those studies – including an important report of the CPB (1972) – were the 
result of co-production, written from the wage-moderation perspective. Surprisingly, ele-
ments of the restructuring perspective were often present – even in policy documents – 
but those elements were neutralised by giving more weight to the assumptions of the 
wage-moderation perspective. However, the Ministry of Social Affairs did not systemati-
cally steer knowledge production, which can be told from the fact that it funded two dis-
sertations, which unequivocally fit in the Marxist and the restructuring perspective, re-
spectively. 

1973-1977. The year 1973 was a breaking point. Firstly, slacking economic activity 
(oil crisis) decreased the need for guest workers, and made clear that the postponed re-
structuring of the economy was speeding up. Secondly, after a long period of rather con-
servative, pro-employer cabinets, the leftist Den Uyl administration (1973-1977) gained 
power. One of the main goals was a quite radical ‘redistribution of power, knowledge and 
income’, both nationally and internationally. A side effect was the so-called ‘polarization’ 
between employers and employees. 

This power shift influenced knowledge production. A report of the SER (1974) 
stated that recruitment may be beneficial to employers and costly for the national econ-
omy, which can be seen as a reflection of the ‘polarization’. This report also supported the 
restructuring perspective, naming innovation and capital-intensive production as alterna-
tives for recruitment.  

Furthermore, much work within the restructuring perspective was done by the 
economist Hans Heijke. Heijke participated in the science-policy nexus; he contributed to 
an important government report on population matters and became member of ACOM. 
Heijke also pointed at a hiatus in the 1972 CPB-report which ignored essential issues like 
technical innovation and differences in skill levels and labour-intensity of industries – 
elements that would have been included in an approach from the restructuring perspec-
tive. 

Additionally, Jan Pronk, an economist who had published on the Recruitment Policy 
from the Marxist perspective became Minister of Development Cooperation in the Den 
Uyl administration, and initiated the so-called REMPLOD research program to investigate 
the possibilities to combine remigration of guest workers with development in the source 
countries. This boosted the practice of Marxist political economy. 

1978-1986. The year 1978 was another turning point. The Ministry of Culture, Rec-
reation and Social Work (CRM) took the initiative and founded the ACOM. The Marxist 
approach on (re)migration and development aid disappeared together with the Den Uyl 
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administration, though there was some continuity, because several minority researchers 
had been involved in REMPLOD as well. Societal unrest about migration created a sense 
of urgency within CRM and the community of minority researchers. This eventually led to 
the development of the so-called Minorities Policy in the early eighties, which aimed at 
socio-cultural emancipation and socio-economic upheaval of minority groups.  

The actors within the policy subsystem around the Minorities Policy shared what I 
coined the minorities perspective. This stated that the immigration that led to the existence 
of ethnic minorities in The Netherlands was historically unique, that future immigration 
could be avoided and the task at hand was integrating those minorities in a multicultural 
society. Immigration lacked in the minorities perspective and it’s telling that the ethnically 
Dutch ‘trailer dwellers’ (woonwagenbewoners) were included as a target group. 

Due to a severe economic crisis, immigration was indeed low in the early eighties. 
This crisis also accelerated the long postponed process of economic restructuring, and 
reduced the need for low-skilled labour. The socio-economic position of immigrants dete-
riorated rapidly. 

As said, it was a period of strong co-production and a technocratic view on the sci-
ence-policy nexus. This gave minority researchers a lot of influence on the development, 
implementation and monitoring of the Minorities Policy. It is telling that the Minorities 
Policy was by and large based on texts produced by Rinus Penninx, a former REMPLOD-
researcher who was by that time a member of ACOM and a civil servant in the Ministry 
of CRM, and who later became the director of IMES, a leading institute in social-
scientific migration research.  

The technocratic approach was also inspired by the wish to prevent extreme right 
parties from gaining power, most notably the CD (Centrum Democraten, Centre Democ-
rats) from Hans Janmaat. The other political parties, with help of the media and public 
opinion, depoliticised the issue of immigration and left it to experts, i.e. minority re-
searchers. The minorities perspective developed in opposition to the extreme right per-
spective of which Janmaat was the exponent par excellence in the eighties. Janmaat saw 
immigrants foremost as an economic threat (later a cultural and religious dimension was 
added). Immigrants competed with (low-skilled) indigenous workers for the same jobs 
and social services, and their abuse of social security formed a burden to the indigenous 
taxpayer.  

Depolitisation led to specific taboos in science and politics, most notably a taboo on 
blaming the victim and a taboo to play into the hands of the extreme right. It also caused a 
strong tendency towards moral reading, which is a practice of assessing data and knowl-
edge on their potential social and political implications, rather than on their truth or valid-
ity. Moral objections were often found in WWII and the Holocaust. Knowledge on certain 
topics – like abuse of social security and ‘ethnic crime’ – were seen as dangerous knowl-
edge by many. Gathering statistical data on immigrants and minority groups was touchy 
and became very difficult, causing a general lack of data.  

All those factors contributed to a low production of knowledge during the eighties. 
Unlike the perspectives of the sixties and seventies, the minorities perspective lacked an 
economic dimension. This, together with the fact that it was not at all geared towards fu-
ture immigration, made that prospective migration-economic research was not very rele-
vant from this perspective. Indeed, until 1987, there was no demand for such knowledge 
from policy-makers.  

Several factors explain the limited interest from the side of (academic) economists. 
Firstly, the fact that the extreme right perspective had a economic dimension, combined 
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with the very bad socio-economic position of many non-western immigrants made 
economists vulnerable for moral reading, in particular for accusations of blaming the vic-
tim and playing in the hands of the extreme right. Secondly, immigration was low and 
bibliometrical analysis shows a quite strong correlation between immigration and knowl-
edge production, both in the US and in the Netherlands. Thirdly, there was a lack of data, 
and economists did not have the habit to produce data themselves. Fourthly, there was a 
kind of ‘interdisciplinary incommensurability’ between economics and the other social 
sciences. For instance, Heijke proved unable to broaden the programming of ACOM with 
an economic dimension, and his suggestions were discarded by other members of ACOM 
on moral and methodological grounds. 

In this period a hiatus in knowledge production existed, in the sense that knowledge 
could have been produced that would either have been relevant to policymakers or a con-
tribution to the international migration-economic literature. One subject is the effect of 
welfare state provisions on (re)migration patterns and the unforeseen permanent settle-
ment of Mediterranean guest workers. Another subject would be the economic effects of 
the ‘colonial immigration’ of Surinamese into the Netherlands in comparison to other mi-
grations – like the Mariel boatlift – that are not directly related to labour market condi-
tions. 

1987-1999. By the late eighties there was growing discontent among policymakers 
about the results of the Minorities Policy. Among non-western immigrants, unemploy-
ment and the consumption of social security were high and labour participation and edu-
cational attainment were low. Furthermore, immigration began to rise sharply and control-
ling it within the framework of (inter)national laws and treaties proved to be rather diffi-
cult. Finally, there was great concern about the deactivating effects of the extensive Dutch 
welfare state in general. The high costs of the system destabilised the government budget 
and from 1987 onward many attempts were made to reform the welfare state. 

This gave rise to the so-called integration perspective which is formulated most 
clearly in a report of the influential state-related think tank Scientific Council on Govern-
ment Policy (WRR). In this report (1989) the WRR stated that immigration was a lasting 
phenomenon. The Minorities Policy had turned many immigrants into passive recipients 
of the welfare state. Continuing this policy would strain the welfare state to a breaking 
point and make the absorption of future immigration very costly for The Netherlands. 
Hence, the government had to acknowledge that immigrants represent ‘human resources’ 
and had to invest in them accordingly through obligatory, sanctioned ‘integration 
courses’. At the same time, immigrants should be made responsible for their own well-
being. Finally, in order to monitor the progress of the new policy it was necessary to re-
move moral and legal obstructions for the production of statistical data on immigrants.  

The integration perspective clearly contained an economic dimension; it linked im-
migration and integration to Dutch economic interests and the viability of the welfare 
state. This – combined with the fact that it touched on many vested interests – caused a lot 
of resistance within the policy subsystem around the Minorities Policy, including the 
ACOM and the minority research community. Nevertheless, during the nineties, a so-
called Integration Policy took shape. Also, legal and moral obstructions to the collection 
of statistical data on immigration were gradually removed, and with a time lag, the avail-
ability of data improved somewhat during the late nineties.  

Those developments are reflected in the knowledge production, which aimed at an-
swering two, interrelated questions. The first question is: how can the Dutch welfare state 
be made more ‘immigration proof’? An answer to this question – temporary exclusion of 
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immigrants from welfare state provisions – was given in a policy advise, but so far, such 
policy was never adopted for moral and legal reasons. 

The second question is: what are the (fiscal) costs and benefits of immigration? Of-
ten implicit or explicit reference is made to the sustainability of the welfare state. This 
question is taken up by half a dozen studies, of which some initiated by the government, 
which are non-academic but policy-oriented in character. All authors discuss how touchy 
the subject is, either in (the preface to) the study and/or in (contemporary) interviews – 
often with reference to the (generally) expected negative outcome. Some explicitly state 
they want to shed a positive light on immigration to counterweight all negative attention 
in public debates, and reach a positive result or just calculate the benefits. Others refrain 
from a cost-benefit analysis altogether, pointing at the lack of data and/or the potential 
moral implications (like blaming the victim and playing into the hands of the extreme 
right).  

Partly, this cautious approach can be traced back (via contracting, consulting and 
steering committees) to the policy subsystem and research community around the Minori-
ties Policy. This cautiousness certainly had to do with the subject, because it is lacking in 
some academic studies into subjects like brain gain and discrimination that were published 
in the same period.  

Despite the fact that the matter was partly addressed, there is a hiatus in knowledge 
production in the sense that research (by academics and knowledge institutes like CPB) 
into subjects like the interaction between welfare state provisions and patterns of 
(re)migration and integration would have been highly relevant from both a policy and 
academic perspective.  

2000-2005. The turn of the century is a breaking point in several ways. Firstly, a 
booming economy and labour shortages give rise to the so-called profitability perspective. 
In this perspective, labour migration is seen as a means of economic policy, to ease the 
financial burden of aging and create a ‘knowledge economy’. Furthermore, immigration 
and especially the number of asylum seekers is reduced drastically by a new ‘Aliens Act’ 
(2000). At the same time, the share of labour migrants and foreign students rises. The ad-
mission policy seemingly becomes slightly more selective on human capital and more 
emphasis is put on the socio-economic aspects on immigration.  

Simultaneously, there also is a development in the opposite direction. Due to 9/11 
and the rise and murder of the politician Pim Fortuyn, the political climate towards immi-
gration changes drastically. Also, depolitisation of immigration in the media came to an 
end. The cultural and religious identity of immigrants was more and more seen as prob-
lematic. Many politicians deemed it an electoral necessity to take firm or even harsh posi-
tions on immigration and integration. 

Furthermore, due to the internet and the fact that the lifting of moral and legal re-
strictions on collecting data on immigration came to a full effect, the availability and ac-
cessibility of data improved a lot. In addition, economists started to produce statistical 
data themselves. 

All those developments are reflected in the knowledge production, which rose due to 
better data availability and the fact that with the profitability perspective an economic di-
mension was added to public debates on immigration. Some authors explicitly refer to the 
change in political climate as a factor in their decision whether or not to produce certain 
migration-economic knowledge, for example research on the (external) costs of immigra-
tion that result from an increase in population size and density. 

More importantly, the WRR issued a report on immigration that, unlike earlier re-
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ports, contained a chapter on the economic aspects of (labour)migration and the effects of 
immigration on the sustainability of the Dutch welfare state. However, the WRR did not 
allow the author of the chapter, Harry van Dalen, to add recommendations to make the 
welfare state more ‘immigration proof’, with the argument that immigrants would be 
blamed for the restructuring of the welfare state. Discontent with the functioning of the 
council, Van Dalen left the WRR and published an article with much the same content, 
but which contained the recommendation to temporarily exclude immigrants from the 
welfare state and create financial incentives that link immigration to integration. 

Furthermore, in 2003 the CPB published a report on the effects of immigration on 
the Dutch economy – for the first time since 1972. The idea for the report was born when 
a journalist in 1995 asked CPB-researcher Hans Roodenburg: What are the costs and 
benefits of immigration according to the CPB? – a question Roodenburg couldn’t answer 
properly. In 2000, Roodenburg published a exploratory literature study on the economic 
effects of immigration, within the framework of a more general report to the government 
on demography. Around that time, he proposed to the board of the CPB to initiate a large 
study on the subject. Initially, they deemed it a very touchy subject and hesitated, but with 
reference to the profitability perspective and the international migration-economic litera-
ture, Roodenburg convinced them that the subject was policy-relevant. Despite the fact 
that the report drew some tough conclusions, the reception was surprisingly mild, which 
relates to the 180� turn in public debates on immigration that had taken place by the time 
it was published. 

Finally, even after the turn of the century, moral reading played an inhibitive role, 
for example with regard to research on the (external) costs and benefits of immigration in 
relation to population density. This was related to the fact that the rightwing CD of Hans 
Janmaat used the slogan vol=vol (full=full) in the 1994 elections, thereby morally mort-
gaging any debate on the (physical) absorption capacity of The Netherlands. 

Conclusions 
The quality and quantity of knowledge production can be explained by the independent 
variables (in italics) as follows. 
 1. Policy has a distinctive influence: knowledge production is relatively high when 
economic policy and migration policy coincide and when migration policy has a explicitly 
formulated economic dimension. That is the case around 1970 when the Recruitment Pol-
icy becomes politicised, and again around 2000 when policymakers consider a renewed 
labour migration policy. The other way round, during the eighties, knowledge production 
is low because migration policy lacks an ‘immigration perspective’ and an economic di-
mension.  
 2. The influence of policy on science and vice versa is modulated by the science-policy 
nexus. Co-production (around the wage moderation perspective) between policymakers 
and the knowledge practice of policy economics predominantly influenced the character 
of the knowledge produced. Co-production between policymakers and the knowledge 
practices of political economy and minorities research predominantly influenced the 
amount of knowledge produced.  
 3. During the eighties, in the co-production around the Minorities Policy, moral read-
ing with regard to ‘ethnic data’ and migration-economic knowledge, together with specific 
taboos like blaming the victim and playing into the hands of the extreme right played a 
inhibitive role in knowledge production. This situation continued beyond the turn of the 
century. 
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 4. Data availability is a prerequisite for migration-economic research. Lack of data 
frustrated knowledge production with a time lag: normative inhibitions that proved inhibi-
tive for the production of ‘ethnic data’ during the eighties, discouraged research well into 
the nineties. There exists an ‘epiphenomenological relationship’ between lack of data and 
the moral reading mentioned in point 3: both can be traced back to the trauma of the Sec-
ond World War and the Holocaust. 
 5. Co-production between policy and the knowledge practice of policy economics de-
creased as a result of the internationalisation and academisation of Dutch economics. This 
process decreased the influence of national, policy-related ‘second order’ considerations 
(for example regarding wage moderation) on knowledge production and increased the 
influence of international, discipline-related ‘second order’ considerations (for example 
regarding ‘publishability’). As a result, the international migration-economic literature 
gained influence as source and goal. For the knowledge practice of academic economics, 
this development incidentally proved to be a hindrance, but for the knowledge practice of 
policy economics the international literature had a legitimising and neutralizing influence 
vis-à-vis nationally-bound normative inhibitions. In that sense, the variable Dutch eco-
nomics has a modulating effect on the variable international migration-economic litera-
ture. 
 6. Quantitative bibliometrical research shows that the ‘size’ of both knowledge produc-
tion and immigration are quite strongly correlated. Because of interdependency between 
immigration and migration policy (multicollinearity) causality is investigated by looking 
at three periods that form an exception to this relation: (a) During the sixties economists 
take little interest in the then rapidly increasing influx of guest workers. Knowledge pro-
duction only increases when (around 1970) the Recruitment Policy becomes politicised, 
its economic problem definition becomes explicit and politicians start to demand expert 
knowledge. (b) Around 1980 economist react more on the then rapidly decreasing labour 
migration than on high non-economic immigration. (c) Around the turn of the century, 
economist react on proposed labour migration policy, while at the same time immigration 
is rapidly decreasing, but also becomes more selective with regard to human capital. 

In general, we can conclude that the production of policy-relevant knowledge is a 
complex and multi-factorial process. Knowledge is produced within knowledge practices 
which change due to internal dynamics and mutual interaction, and the influence of two 
external factors: (1) (predominantly international) developments within the scientific dis-
cipline(s) each knowledge practice relates to and, (2) (predominantly national) develop-
ments in relevant policy fields. The influence of policy on a specific knowledge practice, 
and vice versa, is modulated by the science-policy nexus, which is dynamic itself. Besides 
that, there might be co-production within policy subsystems that form around specific 
perspectives on the policy problem the produced knowledge pertains to. Furthermore, 
there might be interaction between the relevant policy fields and one or more policy-
relevant variables, which also might have a direct influence on the knowledge production 
itself (like immigration in this study). Likewise, one or more existing knowledge stock 
may provide input for the process of knowledge production. Here, there might be an intri-
cate interplay with other variables as well. In this study, the influence of the international 
migration-economic literature was conditional on the degree of internationalisation of 
Dutch economics. To add to this complexity, there might be feedback mechanisms and 
time lag. In general, new knowledge products are added to the existing knowledge stock 
and may with some time lag also influence relevant policy fields.  

More in general, those findings suggest that when studying the production of policy-



 
418

relevant knowledge, it is a fruitful strategy to include the following elements in the re-
search design: (i) an analysis of the dynamics of all relevant policy fields, including the 
policy subsystems that arise around the different perspectives, (ii) an analysis of the dy-
namics of all knowledge practices involved, including the existing knowledge stocks that 
provided input for those practices, and (iii) an analysis of the dynamics of the science-
policy nexuses that connect those knowledge practices and policy fields. In the initial 
phase, the approach should be inductive and inclusive, largely qualitative in nature, and 
allowing for feedback, time lag and bi-directional causality. Such a dynamic approach 
leads to complex outcomes, but this research shows that allowing for less complexity in-
creases the risk that the research design somehow lays a template over reality.  

This study also has implications for existing theories on the interplay between sci-
ence and policy. For example, in the Advocacy Coalition Framework (ACF) it is assumed 
that causality points from science to policy – a logical consequence of the objective of 
ACF to understand the influence from science on politics (Sabatier & Jenkins-Smith 1999; 
Sabatier & Weible 2007). Furthermore, the ACF also takes the policy subsystem as unit of 
analysis and hence assumes it to be static. This study shows that neither assumption holds: 
politics influences science as much as vice versa and policy subsystems can be very dy-
namic. Hence, those findings imply that the ACF needs revision on those points. 

Recommendations 
This study reveals some shortcomings of Dutch policy research. In particular, it is re-
markable that knowledge institutes like the WRR en the CPB did not study the economic 
effects of immigration into The Netherlands for such a long time. Among the main causes 
are co-production, practices of moral reading with regard to ‘ethnic data’ and migration-
economic knowledge and the development of Dutch economics. Therefore, I would like to 
recommend in this respect: (1) The WRR should make more substantial and systematic 
efforts in order to fulfil its duty (Act of Establishment) to reduce shortcomings and hia-
tuses in long-term policy-relevant research in the Netherlands; (2) The establishment of a 
meta-scientific commission or institute that monitors and optimises the functioning of the 
science-policy nexus with help of insights from Science & Technology Studies and related 
fields; (3) The establishment of a permanent ‘commission on self-reflection’ within 
knowledge institutes like the CPB which systematically monitors practices of moral read-
ing and co-production within the knowledge institute; (4) The introduction within knowl-
edge institutes of a ‘diversification policy’ aimed at maximising value-neutrality of the 
institute and value-diversity within the institute (with regard to scientific disciplines, 
knowledge practices and the political colour of staff); (5) The creation of a knowledge 
infrastructure (comprising the CPB) that combines academic standards and academic ca-
reer perspectives with policy-relevant economic research. 
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Noten
                                                 
1 (Hollis 1994: 204). 
2 Lijst van alle in de hoofdtekst, tabellen, figuren, boxen en eindnoten gebruikte afkortingen. Afkortingen 
uit de literatuurlijst of afkortingen in noten die betrekking hebben op literatuurverwijzingen (zoals EBSCO, 
JSTOR, etc.) zijn over het algemeen niet opgenomen. Hetzelfde geldt voor enkele uit de context of uit de 
tabel- of figuurtitel afleidbare afkortingen in tabellen en figuren (zoals Tur. Mar. Sur. Ant. en aut. in Tabel 
8.1 & 8.2). 
3 CBS-StatLine is de online database van het CBS, URL per 9-12-2007: http://statline.cbs.nl/statweb/. 
4 Bron: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, URL per 23-10-2008: http://www.iisg.nl/ archi-
ves/en/files/h/10751062full.php. 
5 Niet te verwarren met het latere DCIM (Directie Coördinatie Integratiebeleid Minderheden) dat onder het 
Ministerie van Justitie valt. 
6 Zie volgende twee noten. 
7 In de hoofdtekst is meestal alleen ‘SZ’ of ‘Sociale Zaken’ gebruikt, met uitzondering van de literatuur-
verwijzingen waar wel SZ&V is gebruikt. 
8 In de hoofdtekst is meestal alleen ‘SZ’ of ‘Sociale Zaken’ gebruikt, met uitzondering van de literatuur-
verwijzingen waar wel SZ&W is gebruikt. 
9 Vooropgesteld dat extreme, op (economische) uitbuiting gerichte vormen van migratie worden uitgeslo-
ten. 
10 NRC-Handelsblad, 12-2-2000. 
11 Uiteraard is Nederland – volgens het migratiesaldocriterium – historisch gezien eerder een immigratie-
land geweest, met name van het midden van de zestiende tot het midden van de negentiende eeuw. De re-
cente ‘ontdekking’ dat Nederland een immigratieland is, moet vooral gezien worden tegen de achtergrond 
van de geringe immigratie en soms forse emigratie in de periode van het midden van de negentiende tot het 
midden van de twintigste eeuw (Lucassen & Penninx 1994: 4). 
12 De vijfjaarlijkse gemiddelden van de immigratie als percentage van de bevolking lagen over de periode 
1960-2005 in Nederland 1,7 à 3,6 maal hoger dan in de VS – en gemiddeld 2,4 maal hoger (eigen bereke-
ning uit data CBS-Statline; US Census Bureau 2006; US Department of Homeland Security 2004). 
13 Al wordt in Allochtonenbeleid de nadruk ontegenzeggelijk op de economische aspecten gelegd. 
14 In geval van het op immigranten gerichte beleid zijn dat bijvoorbeeld de ACOM (Advies Commissie 
Onderzoek Minderheden) die van 1978 tot 1992 adviseerde over de programmering van het minderheden-
onderzoek en de ACVZ (Advies Commissie Vreemdelingen Zaken). 
15 Vooruitlopend op dat punt; de onafhankelijke variabelen zijn niet onafhankelijk van elkaar of van de 
afhankelijke variabele. Ik heb daarom overwogen de term ‘onafhankelijke variabelen’ te vervangen door 
‘verklarende variabelen’, maar heb daar van afgezien omdat het paar ‘verklarende variabele’ – ‘afhankelij-
ke variabele’ ook geen schoonheidsprijs verdient. 
16 Het onderzoeksobject heeft dus een tamelijk heterogeen karakter. Er zijn drie voor de hand liggende 
manieren om het onderzoeksobject homogener te maken. (A) Beperking tot hoofdcategorie I; (B) beperking 
tot hoofdcategorie II en (C) het laten vervallen van subcategorie II(c) Het belangrijkste algemene argument 
om géén van deze drie opties te kiezen is gelegen in de beperkte omvang van de kennisproductie – met 
name in de periode 1975-1999 – waardoor een beperking zal leiden tot een onvolledige analyse van de 
kennisproductie en daarmee tot een onvolledig antwoord op de onderzoeksvraag. Meer specifiek zijn de 
volgende argumenten aan te voeren, te weten: tegen optie A (beperking tot wetenschappelijk onderzoek) 
dat veel van het onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van het beleid, tegen optie B (beperking tot beleids-
adviezen) dat de wetenschappelijke artikelen en proefschriften essentieel zijn voor een analyse van de pro-
ductie van wetenschappelijke kennis en tegen optie C (uitsluiten van ‘officieuze beleidsadviezen’) dat een 
aantal bronnen in subcategorie II(c) essentieel zijn om de kennisproductie te analyseren, omdat de geëigen-
de instanties het onderwerp zo lang nauwelijks onderzochten, waardoor het beeld van met name de jaren 
tachtig en negentig onvolledig zou zijn. Voorbeelden uit subcategorie II(c) zijn een kosten-batenanalyse in 
opdracht van Uitgeverij VNU dat werd uitgevoerd door een commercieel onderzoeksbureau (Delphiconsult 
1995) en een kosten-batenanalyse die werd uitgevoerd en gepubliceerd op eigen initiatief van de auteur 
(Lakeman 1999). 
17 Vaak worden de WRR-rapporten Etnische minderheden (1979) en Allochtonenbeleid (1989) als perio-
demarkeringen genomen (vergelijk Rijkschroeff et al. 2004; Penninx 2005) en wordt de eeuwwisseling 
eveneens als een omslagpunt gezien – richting een meer assimilationistisch beleid, zie bijvoorbeeld 
(Scholten & Timmermans 2004; Timmermans & Scholten 2006). 
18 Clifford Geertz is de exponent bij uitstek van een stroming die wel het symbolisch interactionisme wordt 
genoemd, zie bijvoorbeeld (Geertz 1993: 3-30). 
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19 Een ander voorbeeld van collineariteit is de samenhang tussen de variabelen immigratie en economische 
toestand, zie (De Beer 1998). 
20 Uiteraard is het precieze verband (voor zover het al bestaat) veel complexer en heeft het ook te maken 
met de preferenties ten aanzien van alcoholgebruik die samenhangen met klasse en opleidingsniveau die 
onderling ook weer samenhangen; het gaat hier uitdrukkelijk om het voorbeeld. 
21 De onderliggende aanname (vergelijk met het cultureel materialisme van Harris 1993: 115) is dat mense-
lijk gedrag voor een deel verklaard kan worden uit biologische en fysische theorieën, zonder overigens 
daartoe gereduceerd te kunnen worden. Simpel gezegd: ons gedrag wordt mede bepaald door allerlei fysi-
sche en biologische randvoorwaarden, maar de verbinding tussen gedrag, genen en moleculen wordt ver-
zorgd door een tamelijk rekbaar elastiek. Onder meer door het grote zelfreflectieve vermogen van mensen 
zullen echt universele patronen schaars zijn. 
22 In dit proefschrift worden veelvuldige termen gebruikt als ‘(mainstream) minderhedenonderzoek’ en 
‘minderhedenonderzoeker(s)’. Bovendien fungeert ‘het minderhedenonderzoek’ als één van de variabelen. 
Zeker daar waar het minderhedenonderzoek vergeleken wordt met de economische discipline kan het soms 
lijken dat het nogal monolithisch wordt opgevat. Dat is zeker niet het geval. Uit de rest van deze paragraaf 
zal blijken dat in de ontwikkeling van het minderhedenonderzoek verschillende fases te onderscheiden zijn. 
Daarnaast kunnen zeker niet alle minderhedenonderzoekers over één kam geschoren worden. Veel minder-
hedenonderzoekers (waaronder een aantal auteurs van de hier besproken metaliteratuur) hebben bijvoor-
beeld zeer kritisch gereflecteerd op het minderhedenonderzoek en de wijze waarop het zich verhoud tot 
haar opdrachtgevers of het onderzoekssubject. 
23 Het concept science-policy nexus wordt hier dus in een tamelijk beperkte zin gebruikt (zie voor een uit-
gebreidere behandeling alsook een typologie Hoppe 2005; zie voor een analyse van de science-policy 
nexus met betrekking tot onderzoek naar integratie in Nederland Scholten 2007). 
24 Ook dit ministerie veranderde herhaaldelijk van naam, maar we hanteren in de tekst steeds de afkorting 
SZ. In de literatuurverwijzingen hanteren we overigens wel de juiste namen. 
25 “In de hier volgende hoofdstukken zal blijken, dat er in feite van al deze dingen [met betrekking tot inte-
gratie] niet zoveel gemeten is. Dit is ten dele het gevolg van het ontbreken van behoorlijk basis-materiaal, 
ten dele ook van het feit dat men eigenlijk bij de integratie van deze allochtonen aanvankelijk heel weinig 
problemen heeft geconstateerd. De overheid – die in het algemeen dergelijke onderzoekingen moet betalen 
– was daardoor weinig geneigd geld en mankracht aan het vraagstuk te spenderen” (Verwey-Jonker 1973: 
13). 
26 Dit is overigens niet juist: Heijke werd (mede)gefinancierd door de ministeries van Sociale Zaken en van 
Volksgezondheid & Milieu (Penninx 1988b: 62). 
27 Penninx schrijft in retroperspectief: “A contributory factor is the continuity in the personnel involved: for 
example, I have been a member of ACOM from its inception in 1976; I was asked by the WRR to write the 
background report on which the WRR advice was based (Penninx 1979). I started work as a civil servant at 
the Ministry of Culture, Recreation and Social Work (and later Home Affairs) before the WRR report was 
published. In this capacity I wrote substantial parts of the draft (1981) and final policy document (1983) on 
[Ethnic Minorities] Policy” (Penninx 2005: 39). 
28 Verschillende interviews, (Scholten 2007). 
29 Centraal in het antropologische denken staat de ‘ontmoeting met de Ander’ en de (on)mogelijkheid die te 
begrijpen.  
30 Interview met Justus Veenman. 
31 Interview met Han Entzinger. 
32 Merk op dat §2.3.4 en §2.3.5 noodgedwongen een zekere overlap vertonen omdat de ACOM een spil-
functie vervulde in de science-policy nexus. 
33 Vergelijk ook het overzicht van het minderhedenonderzoek in opdracht van de Rijksoverheid uitgevoerd 
tot 1984 (Van Wijk & Penninx 1984) waarin geen economisch onderzoek voorkomt. 
34 Vergelijk (Vuijsje 1997: 27) die stelt dat immigranten gestereotypeerd werden doordat zij, ook wanneer 
ze daar geen prijs op stelden, in de eerste plaats werden behandeld als leden van een etnische groepering, 
afhankelijk van zorg en hulpbeleid. 
35 “De uitgebreide publieke en politieke aandacht voor het thema ‘minderheden’ van begin jaren negentig 
zou een indicatie zijn van een omslag in het denken, of beter, het spreken over dit onderwerp. Sommigen 
waardeerden deze mentaliteitsverandering negatief. Er zouden indicaties zijn ‘voor een tijdgeest waarin het 
denken in termen van ‘wij’ en ‘zij’ weer aan kracht wint en waarbij langdurig en legaal in Nederland ge-
vestigde vreemdelingen weer vaker aan de andere kant van de streep worden ingedeeld’. Anderen prezen 
Bolkestein voor het bespreekbaar maken van het onderwerp, want een ‘volwassen migratieland moet zon-
der voorbehoud zijn ongenoegen kunnen uiten over de veranderingen die als bedreigend worden ervaren, 
wil het ooit een daadwerkelijk multi-culturele samenleving worden’. Dit zou lange tijd “taboe” zijn ge-
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weest, vanwege ‘de in dit land heersende zieligheidscultuur en de druk van het hulpverlenerscomplex’” 
(Fermin 1997: 2, referenties weggelaten). 
36 Deze term is ontleend aan (Haraway 1988). 
37 Zie bijvoorbeeld de elders in dit proefschrift aangehaalde publicaties van Vuijsje (1986; 1997), Bolkes-
tein (1991), Scheffer (2000) en Fortuyn (2002). 
38 De benodigde data moet vaak op indirecte manier worden afgeleid uit data die voor andere doeleinden is 
verzameld of geregistreerd, hetgeen de betrouwbaarheid vermindert (Zie bijvoorbeeld Van Praag 1989). 
Het datagebrek blijkt bovendien een zeer persistent probleem te zijn. Om dit te illustreren het volgende 
voorbeeld. Het Nationaal Programma Demografisch Onderzoek (1978: 22) deed in het Rapport van de ad 
hoc werkgroep Migratie een oproep om een adequaat datasysteem voor immigratie op te zetten. Zestien 
jaar later bemoeilijkt een gebrek aan betrouwbare en toegankelijke data een onderzoek naar gezinshereni-
ging en gezinsvorming (Schoorl et al. 1994: 29). De onderzoekers waren genoodzaakt zich te baseren op 
dossiers met aanvragen voor een machtiging voor voorlopig verblijf (MVV) en vergunning tot verblijf 
(VTV). Dat bleek erg ingewikkeld te zijn, omdat sommige gegevens na verloop van tijd vernietigd werden 
en de data zeer onvolledig was en versnipperd bleek te zijn over verschillende diensten en gemeentelijke 
secretariaten. Tenslotte werd in deze dossiers alleen met de verzamelterm gezinshereniging gewerkt, waar-
onder ook gezinsvorming geschikt werd. Overigens is een gebrek aan data niet uitsluitend een Nederlands 
probleem, ook in de internationale migratie-economische literatuur wordt incidenteel geklaagd dat er zo 
weinig goede data beschikbaar is (Dolado et al. 1994: 195). 
39 Ik heb het gebruik van de term sociaal-economisch beleid overwogen, maar uit oogpunt van beknopt-
heid heb ik daarvan afgezien. 
40 De namen van de drie variabelen die onder het kopje KENNISVOORRADEN zijn gerangschikt zijn onge-
lijksoortig, maar bijvoorbeeld data in plaats van databeschikbaarheid bleek in de praktijk niet goed te 
werken. 
41 Inclusief de voorloper International Migration Digest (1964-1966). 
42 Met name American Economic Review en Journal of Political Economy staan hoog in recente rankings – 
bijvoorbeeld plaats 1 respectievelijk 3 in (Kalaitzidakis et al. 2001; Kalaitzidakis et al. 2003) – en geven 
over de gehele periode vanaf hun eerste jaargang treffers op de gebruikte zoektermen. Bovendien zijn deze 
twee tijdschriften door anderen gebruikt voor bibliometrisch onderzoek (Leontief 1982; Quandt 1976; 
Morgan 1988). 
43 JSTOR, online database, URL per 9-12-2007: http://www.jstor.org. 
44 EBSCOhost, online database, URL per 9-12-2007: http://search.ebscohost.com. Er is gezocht in de do-
meinen premier business en economic literature. 
45 DigiZeitschriften, online database, URL per 9-12-2007: http://www.digizeitschriften.de/en/home. 
46 Vooruitlopend op DEEL III het volgende. Met name voor kennisproductie in PERIODE I (1960-1980) geldt 
dat de (vaak sporadische) referenties in de kerndocumenten voor een deel naar Duitstalige literatuur ver-
wijzen. Voor een deel is er qua thematiek en theorie overlap met de overwegend Engelstalige literatuur die 
ik met mijn zoekmethode heb gevonden, maar er zijn ook verschillen; gastarbeid speelt bijvoorbeeld een 
grotere rol. Daar waar nodig heb ik deze Duitstalige literatuur in de analyse betrokken. 
47 URL per 2-10-2008: http://digitaal.uba.uva.nl/. 
48 URL per 2-10-2008: http://aleph.library.uu.nl/ALEPH. 
49 URL per 2-10-2008: http://www.picarta.nl/. 
50 Als voorbeeld geven King et al. (1994) een beschrijvend onderzoek naar electorale steun voor de Liberal 
Party in New York State, waarbij de afhankelijke variabele het percentage stemmen is in de districten waar 
de partij een kandidaat verkiesbaar heeft gesteld. Het probleem hierbij is dat de partij in een groot aantal 
districten waar ze verwacht te verliezen geen kandidaat verkiesbaar stelt, waardoor overschatting optreedt. 
Om dit te voorkomen of tenminste de omvang van de overschatting te ramen, moet men dus het onderzoek 
ook richten op de redenen van het terugtrekken cq. niet verkiesbaar stellen van kandidaten en de mate 
waarin dat gebeurt. 
51 Telefonisch. 
52 Via e-mail. 
53 Deze thema’s waren (gesteld in vraagvorm):  
 · Wat was de invloed van immigratie en migratiebeleid op de kennisproductie? 
 · Wat was de invloed van het de (inter)nationale economische structuur en conjunctuur en het Nederland-

se economische beleid op de kennisproductie? 
 · Wat was de invloed van databeschikbaarheid op de kennisproductie en welke oorzaken zijn aan te wij-

zen voor aard en omvang van de beschikbare data? 
 · Wat is de invloed van de internationale migratie-economische literatuur en welke thema’s daaruit zijn 

het belangrijkst? 
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 · Wat is vanuit economisch perspectief het belangrijkste ‘probleem’ met betrekking tot immigratie naar 

Nederland? 
 · In hoeverre is er in Nederland schoolvorming rond migratie-economisch onderzoek? 
 · Welke normatieve aspecten kleven er aan immigratie, in het bijzonder met betrekking tot herverdeling 

en de verzorgingsstaat? 
 · Wat was de invloed van het publieke debat? 
 · Wat is de ontstaansachtergrond van het onderhavige onderzoek?  
 · Hoe was de receptie van het onderhavige onderzoek? 
 · Wat is de invloed van de onderzoekscultuur van betrokken (onderzoeks)instituten in de totstandkoming 

van het onderhavige onderzoek? 
 · Wat is de invloed van de ontwikkeling van de Nederlandse economiebeoefening op het onderhavige 

onderzoek?  
 · Wat was de verhouding tussen economie en andere sociale wetenschappen, in het bijzonder het minder-

hedenonderzoek? 
 · Wat is de rol van overheidsbemoeienis, in het bijzonder de programmering door de ACOM? 
 · Welke rol speelden persoonlijke en disciplinaire (normatieve) opvattingen bij de totstandkoming van het 

onderhavige onderzoek? 
 · Welke rol speelde het onderhavige onderzoek in de carrière van de onderzoeker? 
 · Wat verklaart de productie van wetenschappelijke kennis over de economische effecten van immigratie 

in Nederland? 
Een uitgebreide versie van deze lijst met thema’s werd opgesteld voor de eerste twee interviews (met Hans 
Heijke en E. L. Berg). Vervolgens is de lijst nog een aantal malen aangepast. Dit is een gestileerde en sterk 
verkorte weergave van de oorspronkelijke lijst. De lijst werd gememoriseerd en tijdens het interview nau-
welijks geraadpleegd. 
54 In een aantal gevallen behandel ik ook één of meer documenten die direct samenhangen met het kerndo-
cument en tevens onder de definitie van §1.3 vallen. 
55 Een belangrijke verklaring is uiteraard dat een aanzienlijk deel van de Amerikaanse bevolking zelf eerste 
of tweede generatie immigrant was.  
56 De consumentenprijsindex vertwintigvoudigde tussen 1913 en 2006 (ofwel een stijging van ca. 1900%). 
Eigen berekening op basis van (US Department of Labor 2006). 
57 Dat blijkt ook uit de samenvatting van het rapport (Jenxs & Lauck 1912) dat commissielid Lauck samen 
met een adviseur van de commissie schreef. 
58 Er werd overigens wel enig onderzoek naar Amerikanisering gedaan (Wolfe 1921; Kohler 1914). 
59 In de cost-of-production opvatting, zie §3.5.2. Het gebruik van de term human capital is zelfs niet geheel 
avant la lettre omdat één econoom de term human capital daadwerkelijk gebruikt als hij immigratie verge-
lijkt met kapitaal en goederenstromen (Mears 1923). 
60 Inderdaad waren immigranten gemiddeld jong: 70% van de immigranten was bij aankomst tussen de 15 
en 40 jaar oud. Het merendeel kon direct na aankomst aan de slag, waardoor de arbeidsparticipatie hoger 
lag dan die van autochtonen (Page 1913). 
61 “He distinguishes correctly the two fundamental reasons which have led to our present policy: belief that 
restriction, or even exclusion, will promote a greater economic well-being for the people of the United 
States; belief that the same policy will lay the foundations for a stronger and much needed racio-cultural 
unity in American society” (Wolfe 1928). 
62 Twee productiefactoren zijn (q-based) substituten van elkaar als een toename van het aanbod van de ene 
factor een afname van de prijs van de andere factor veroorzaakt en twee productiefactoren zijn complemen-
ten van elkaar als een toename van het aanbod van de ene factor een toename van de prijs van de andere 
factor veroorzaakt. Voorbeeld: openbaar vervoer is een substituut voor auto’s en autobenzine is een com-
plement voor auto’s. 
63 Een kleiner deel van de literatuur handelt over ruraal-urbane migratie in ontwikkelingslanden als Indone-
sië (Krausse 1979) of het (immigratie)land Brazilië (Sahota 1968). Daarnaast zijn er ook enkele publicaties 
over interne migratie in landen als Japan (Tachi 1965) en Nederland (Van Dijk & Folmer 1986). 
64 Daarbij is het overigens niet eenvoudig vast te stellen in welke verhouding arbeid en kapitaal in de goe-
deren aanwezig zijn (Gaisford 1995). 
65 Wong stelt dat de uitkomst altijd positief is voor het ontvangende land en negatief voor het zendende 
land als de uitgangspositie autarkie is, maar dat dit resultaat niet geldt als er in de uitgangspositie al sprake 
is van handel en factormobiliteit (Wong 1986b). Calvo & Wellisz concluderen op basis van het door hen 
gebruikte model: “The policy-active country can gain more by importing monopsonistically the relatively 
scarce factor than by placing monopolistic restrictions on the export of the relatively abundant one” (1983). 
Het vermelden waard is verder de kritiek die geuit wordt op de aanname dat door migratie van ongeschool-
den van een onderontwikkeld naar een ontwikkeld land de lonen in beide landen zullen convergeren. Door 
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kapitaalvlucht kan echter juist het omgekeerde het geval zijn (Gerking & Mutti 1983; voor een vergelijk-
baar resultaat zie Clarke 1997). 
66 Vrij naar (Lee 1966: 50). 
67 Een typisch voorbeeld is het model van Lowry (1966; geciteerd in Dorigo 1983): 

Mij = k (Ui Wj / Uj Wi) Li Lj /dij 

Hierin is Mij de migratie en dij de afstand tussen de tussen regio i en j, Ui resp. Uj de werkloosheid in regio i 
resp. j, Wi resp. Wj het loonpeil in regio i resp. j en Li resp. Lj het aantal mensen in de arbeidsmarkt van 
regio i resp. j en k een te schatten constante. In de meeste artikelen draait het om de hier genoemde variabe-
len, eventueel aangevuld met een aantal andere variabelen. NB: in de citatie van Dorigo zijn Wj en Wi ver-
wisseld. 
68 Dat laatste zou overigens mogelijk verklaard kunnen worden uit de toentertijd grote informatieasymme-
trie. 
69 Andere auteurs concluderen iets dergelijks voor de migratie van Groot-Brittannië naar Australië in het 
begin van de twintigste eeuw waarin zowel de pushfactoren als de verschillen in inkomen en loonpeil nau-
welijks of in het geheel geen rol speelden (Kelley 1965; Pope 1981). 
70 Voor een bescheiden overzicht van de literatuur hierover van de jaren zestig en begin jaren zeventig zie 
(Wadycki 1974). 
71 Het vermelden waard is ook het directionele migratiemodel van Farber (1978). Farber onderzocht migra-
tie tussen Amerikaanse staten. Hij stelde een model op dat differentieert tussen migratie ván en migratie 
náár de thuisregio (en tussen ‘niet-thuisregio’s’) waarbij de thuisregio wordt gedefinieerd als de regio waar 
de migrant zijn highschool heeft afgerond. Farber vond een lagere afstandselasticiteit én een lagere inko-
menselasticiteit voor migratie naar de thuisregio. 
72 Het vermelden waard in deze context is het onderzoek naar lange termijn schommelingen in de economie 
(zogenaamde long swings of ‘Kusnets Cycles’) die door sommigen in verband worden gebracht met demo-
grafische terugkoppelmechanismen waarin ook immigratie een rol speelt (Withers 1977; Easterlin 1966; 
Ben-Porath 1970). 
73 Het vermelden waard is ook het werk van Campos & Lien (1995). Zij onderzochten het effect van poli-
tieke instabiliteit in de landen van herkomst op illegale immigratie en concluderen dat meer instabiliteit 
leidt tot een toename van illegale migratie. Een optimale oplossing van illegale immigratie betogen zij, ligt 
daarom in een coördinatie van buitenlandse politiek en immigratiepolitiek door het gastland. 
74 Schultz stelt onder meer dat voor de oudere farm non-farm migranten in de VS de payoff period te kort is 
om de kosten terug te verdienen van de human capital investment die migratie in zijn ogen is (Schultz 
1961). 
75 En in de farm non-farm literatuur; Johnson constateert bijvoorbeeld dat “farm people have a labor capac-
ity approximately 90 per cent of nonfarm people of the same age and sex” (1953). 
76 “Money en non-money costs and returns” (Sjaastad 1962).
77 Er is echter ook kritiek op de uitwerking van Todaro’s model, zie onder meer (Zarembka 1970). 
78 Op basis van de zogenaamde ‘National Longitudinal Surveys’. 
79 De werkloosheid 42 maanden na aankomst is voor de verschillende categorieën bijvoorbeeld als volgt 
verdeeld: Skill Stream (Independent) 5%, Skill Stream (Australian Linked) 10%, Family 16%, Humanitari-
an 34% (Miller 1999: 194). 
80 Een voorbeeld van een negatief extern effect is vervuiling: de producent en de consumenten van een 
goed gaan met elkaar een transactie aan, maar de vervuiling die ontstaat bij de productie van het goed, treft 
ook anderen die noch producent, noch consument van het betreffende goed zijn. Een voorbeeld van een 
positief extern effect is vaccinatie: als iemand zich laat vaccineren profiteren ook degenen die zich niet 
laten vaccineren van een kleinere besmettingskans. 
81 Kohli (2002) vond in het Zwitserse geval echter juist een negatief effect op de handelsbalans. 
82 Het vermelden waard is ook het onderzoek van Borjas (1994) naar ethnic spillovers. Dat zijn positieve 
externe effecten die ontstaan in de intergenerationele kennisoverdracht onder etnische groepen in de VS die 
met name de tweede en derde generatie snellere economische progressie bezorgen dan andere generaties 
binnen die etnische groepen. Met name de zeer hoog en zeer laag opgeleiden profiteren van deze positieve 
effecten. Dit zijn echter relatieve voordelen voor bepaalde immigranten die niet zonder meer als positieve 
effecten voor de ontvangende samenleving als geheel gezien mogen worden. 
83 Wil men de incidentele component echter toch oplossen met immigratie dan moeten alle generaties die 
volgen op de ‘grote generaties’ door immigratie op dezelfde omvang worden gebracht, ad infinitum. 
84 In onze bespreking negeren we de normatieve aspecten grotendeels. 
85 Daarnaast kan men zich afvragen of deze (theoretische) oplossing vanuit het oogpunt van integratie wel 
wenselijk is, omdat immigranten dan verondersteld worden zich op één van de meest essentiële punten van 
het menselijk bestaan – de reproductie – duurzaam niet aan te passen aan de ontvangende samenleving. Dat 
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lijkt zeker ook vanuit economisch opzicht onwenselijk, omdat vermenging (via huwelijk of ruimtelijke 
spreiding) bijdraagt aan de sociaal-economische integratie van immigranten (zie §3.6.4). 
86 Gemiddeld 12,7 miljoen per jaar waarbij de bevolking van de Unie groeit tot 1,2 miljard in 2050, waar-
van ongeveer 75% immigranten en hun nakomelingen (United Nations 2000: 91). 
87 Ook in Australië en in Argentinië was het verlangen naar hogere lonen een aanleiding om in de jaren 
dertig de migratie van overheidswege te verminderen (Smithies 1965) wat overigens geen bewijs is voor 
een loondrukkend effect an sich, maar wel voor de nationale perceptie ervan. 
88 Ook in recent Nederlands onderzoek werden slechts geringe looneffecten gevonden van immigratie in 
Nederland, Noorwegen en het Verenigd Koningrijk. Wel waren de effecten voor eerder gearriveerde immi-
granten over het geheel wat groter (Zorlu 2002; Zorlu & Hartog 2005). 
89 Uiteraard kunnen immigranten ook een substituut of complement zijn voor kapitaal of technologie, maar 
we concentreren ons hier op de arbeidsmarkteffecten. 
90 Overigens is het niet waarschijnlijk dat immigranten en ingezetenen perfecte substituten zijn omdat inge-
zetenen in de regel over veel meer gastlandspecifiek menselijk kapitaal beschikken en er ten aanzien van 
immigranten zelfselectie optreedt (Chiswick et al. 1985). 
91 Migratie heeft in potentie een herverdelend effect van de factor arbeid naar de factor kapitaal en verder 
tussen bepaalde sectoren van de arbeidsmarkt. Het lijkt daarom voor de hand te liggen dat werkgevers en 
hooggeschoolden anders tegen migratie aankijken. Hierover is een zeer bescheiden literatuur te vinden, 
bijvoorbeeld (Engerman & Jones 1997) over de reacties van Zwitserse werkgevers op het bevriezen van de 
instroom van immigranten. Verder zijn er ook pogingen ondernomen om het lobbygedrag van werkgevers 
ten aanzien van immigratie te modelleren (Maillat et al. 1978). Ander onderzoek richt zich op de rol van 
multinationals in de migratie van hoogopgeleiden binnen Europa (Salt 1983) en de samenhang tussen 
braindrain en de activiteiten van Amerikaanse multinationals in Taiwan (Tzeng 1995). Ook zijn er in het 
sample enkele artikelen over vakbonden en immigratie (Cofone 1983; Haus 1999) alsook enkele historische 
artikelen over de houding van de vakbonden jegens immigratie tijdens de Amerikaanse discussie over im-
migratierestricties (Abbott 1927; Whaples 1990). De mate waarin immigranten een substituut vormen voor 
(delen van) de beroepsbevolking wordt dan ook in verband gebracht met xenofobie jegens vreemdelingen, 
zoals die zich bijvoorbeeld in de VS in de hoogtijdagen van grootschalige immigratie manifesteerde 
(Grossman 1982). In het historische geval van de grootschalige immigratie naar de VS in het begin van de 
twintigste eeuw wijst (Williamson 1976) immigratie aan als een factor in de toen grote inkomensongelijk-
heid, alhoewel volgens hem de omvang meevalt en ook andere factoren de ongelijkheid beïnvloedde. 
92 Vergelijkbaar onderzoek in Oostenrijk toonde echter slechts een zeer gering negatief effect van immigra-
tie op jonge autochtonen aan (Winter-Ebmer & Zweimäller 1999). 
93 Mutti & Gerking (1983) concluderen aan de hand van een gedifferentieerd arbeidsmarktmodel dat de 
instroom van ongeschoolde immigranten waarschijnlijk de lonen van ongeschoolde ingezetenen zal verla-
gen. Daarnaast rapporteren zijn herverdelingseffecten ten gunste van hoger opgeleiden en/of de factor kapi-
taal en een stijging van het nationaal inkomen. Ook Shea & Woodfield (1996) menen dat ongeschoolde 
arbeid het meest zal lijden onder migratie. 
94 En een gewogen gemiddelde van 3,3%. 
95 Dit is mogelijk te verklaren als een integratie-effect: na verloop van tijd leren immigranten beter zoeken 
op de arbeidsmarkt (Daneshvary et al. 1992). 
96 Onderzoek in Buenos Aires, Argentinië (Sana 1999) en Duitsland (Pischke & Velling 1997) bracht even-
eens geen significante effecten op de werkgelegenheid aan het licht. 
97 Vergelijk: “Since consumers have free choice among domestic and imported products, market shares will 
be lost if national taxes, regulations, and collective-bargaining agreements increase the relative price of 
domestically produced goods and services; since firms have a free choice among production locations, jobs 
will be lost if national taxes, regulations and collective-bargaining agreements increase the relative costs of 
domestic production; since capital has become internationally mobile, productive investment will decline if 
national taxes, regulations and collective-bargaining agreements reduce relative post-tax profits, and since 
capital has become internationally mobile, high relative tax burdens on capital incomes will reduce reve-
nues” (Sigg & Behrendt 2002: 89). 
98 Of braindrain bezien vanuit het perspectief van de zendende landen. 
99 Zie (Cobb-Clark 1993), maar voor kritiek op theoretische gronden op Borjas’ werk zie (Jasso & Rosen-
zweig 1990). 
100 Merk op dat Borjas’ werk overlap vertoont met de in §3.7.4 besproken literatuur. 
101 Toen Duitsland aan het begin van de eeuw een green-card systeem optuigde om tekorten aan (IT) speci-
alisten op te lossen lukte het niet om het quotum vol te krijgen (Siebert 2003). Ook de EU als geheel trekt 
weinig hooggeschoolde immigranten aan in vergelijking tot landen als de VS, Australië en Canada. De 
Europese Commissie werkt daarom aan een zogenaamde blue-card met als doel het aantrekken, vasthouden 
én productief laten zijn van hooggeschoolden uit ‘derde landen’ (Europese Commissie 2007). Vooralsnog 
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is er echter sprake van een forse braindrain vanuit de EU, voornamelijk richting de Verenigde Staten 
(EEAG 2003) met als belangrijkste drijfveren beloningsverschillen en carrièremogelijkheden. 
102 Waarmee zeker niet gezegd is dat immigratie de (enige) bedreiging voor de welvaartstaat is. Er is ge-
suggereerd dat er ook endogene bedreigingen zijn omdat sociale zekerheid de vruchtbaarheid en investerin-
gen in menselijk kapitaal beïnvloedt (Cerda 2005). 
103 Zo blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek in de VS dat baankansen sterk toenemen rond de periode dat het 
recht op de werkloosheiduitkering eindigt (Katz & Meyer 1990). 
104 “Immigrant integration can be considered a public good (much like public security). For economic, 
social and moral reasons, immigrant integration is socially preferable to immigrant segregation. But inte-
gration is not costless to the individual immigrant who has to spend resources on activities of learning a 
new language and possibly adapting to new and (to the immigrant) strange modes of behavior. His or her 
gain from integration is the ability to earn a wage. But if the difference between income earned from work-
ing and income from social transfers is not enough to outweigh the individual immigrant’s cost of integra-
tion, the rational choice of an immigrant is not to integrate and work but to live off social transfers. Thus 
the question is whether welfare systems in Western welfare states weaken immigrants’ selective incentives 
to integrate” (Nannestad 2007: 519). 
105 (Toelichting onder tabel) 
 

opleidingsniveaud relatieve participatiee relatieve werkloosheidf

land
trans-
fersb

Gini-
indexc laagg midh hoogi laagg midh hoogi laagg midh hoogi

Denemarken 29,8 24,7 48,6 31,9 19,5 0,73 0,70 0,73 2,29 2,58 2,80
Zweden 29,8 25,0 29,6 46,2 24,2 0,80 0,83 0,87 2,29 2,19 3,03
Frankrijk 28,8 32,7 54,8 27,2 18,1 1,01 0,88 0,90 1,51 1,82 2,03
Duitsland 27,4 28,3 43,7 40,8 15,5 1,12 0,90 0,81 1,30 1,41 2,84
België 27,2 33,0 54,2 24,2 21,6 0,81 0,81 0,88 2,26 2,37 3,20
Finland 26,1 26,9 52,7 28,4 18,9 0,82 0,89 0,82 1,68 1,83 3,56
Zwitserland 26,0 33,7 43,0 32,0 25,0 1,11 0,92 0,89 2,17 2,65 3,00
Oostenrijk 25,9 29,1 49,4 39,3 11,3 1,25 0,94 0,92 1,48 2,47 2,32
Noorwegen 24,5 25,8 18,3 50,6 31,1 0,83 0,87 0,91 1,88 2,47 1,93
Griekenland 23,3 34,3 44,8 39,9 15,3 1,31 1,08 0,84 1,03 0,98 1,89
Nederland 22,6 30,9 53,0 29,4 17,6 0,79 0,86 0,89 1,97 4,06 2,20
VK 21,7 36,0 40,6 24,5 34,8 0,75 0,86 0,93 1,39 1,68 1,83
Spanje 20,1 34,7 55,4 22,8 21,8 1,15 1,14 0,92 1,21 1,17 1,51
Portugal 19,9 38,5 54,7 25,9 19,3 1,02 1,12 0,95 1,67 1,17 1,63
Australië 17,9 35,2 38,3 18,8 42,9 0,86 0,86 0,91 0,84 1,04 2,00
Canada 17,8 32,6 30,1 31,9 38,0 0,96 0,91 0,90 0,95 1,39 2,37
Ierland 14,8 34,3 29,6 29,3 41,0 0,93 0,89 0,88 1,44 1,73 1,95
USA 14,5 40,8 39,8 34,3 25,9 1,63 0,99 0,93 0,59 0,85 1,34
r (transfers)a 1,00 -0,73*** 0,26 0,34 -0,61** -0,36 -0,45 -0,54* 0,71*** 0,47* 0,68**
r (Gini-index)a -0,73*** 1,00 0,20 -0,55* 0,27 0,52* 0,59* 0,64** -0,60** -0,53* -0,66**
*) p<0,05, tweezijdig.               
**) p<0,01, tweezijdig.      
***) p<0,001, tweezijdig.      
a) Pearsons correlatiecoëfficiënt.           
b) Totale sociale zekerheidsuitgaven als percentage van het BNP. Bron: (Bambra 2007).     
c) Bron: (UNDP 2006: 335).           
d) Opleidingsniveau van in het buitenland geboren personen (%). Bron: (OECD 2006: 53).     
e) Ratio arbeidsparticipatie autochtonen/in buitenland geborenen. Bron: berekening uit (OECD 2006: 53). 
f) Ratio werkloosheid autochtonen/in buitenland geborenen. Bron: berekening uit (OECD 2006: 53). 
g) Laag opleidingsniveau.            
h) Middelbaar opleidingsniveau.           
i) Hoog opleidingsniveau.                     
 
In bovenstaande tabel zijn de uitgaven aan sociale zekerheid als percentage van het BNP (tranfers) en de 
Gini-index (een maat voor inkomensongelijkheid) gecorreleerd aan het opleidingsniveau, de relatieve parti-
cipatie van in het buitenland geboren personen en de relatieve werkloosheid van in het buitenland geboren 
personen. De relatieve participatie is berekend door de participatie van in het buitenland geboren personen 
te delen door de participatie van autochtonen. Dezelfde procedure is gevolgd voor de relatieve werkloos-
heid. Wat allereerst opvalt is dat de mate van herverdeling (transfers) sterk samenhangt met de mate van 
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inkomensongelijkheid (Gini-index). Wat betreft de werkloosheid is er een vrij duidelijke situatie: de werk-
loosheid van immigranten ten opzichte van autochtonen vertoont een significante, positieve samenhang met 
de mate van herverdeling en een significante, negatieve samenhang met de mate van inkomensongelijkheid. 
Met andere woorden: veel herverdeling cq. een vlakke inkomensverdeling zorgen er voor dat immigranten 
relatief vaak werkloos zijn. Bij arbeidsparticipatie is de situatie minder eenduidig: niet alle correlaties zijn 
significant en de verbanden zijn minder sterk. Toch kan men stellen dat een scheve inkomensverdeling 
positief samenhangt met de participatie van immigranten relatief ten opzichte van autochtonen. Met andere 
woorden: inkomensongelijkheid geeft immigranten een prikkel om te participeren. Wat betreft de relatie 
tussen het aandeel hoger opgeleiden onder immigranten geldt dat dit percentage (significant) negatief ge-
correleerd is met de mate van herverdeling. Met andere woorden: landen met weinig herverdeling tellen 
relatief meer hoogopgeleiden. Het verband met de Gini-index is onduidelijk, mogelijk doordat herverdeling 
en inkomensongelijkheid ook samenhangen met pre- en postmigratie verwerving van menselijk kapitaal. 
Het geven van een nadere verklaring valt echter buiten het bestek van dit proefschrift. 
106 Eerste jaargang: 1976. 
107 Gebruikt is een vijfjaarlijks voortschrijdend gemiddelde. Gegevens voor jaarlijkse immigratie: (US De-
partment of Homeland Security 2004). Gegevens voor de totale bevolking verkregen door interpolatie in de 
tienjaarlijkse gegevens van (US Census Bureau 2006). 
108 Figuur 3.2 is gebaseerd op de artikelen uit American Economic Review, Journal of International Eco-
nomics, Journal of Labor Economics, Journal of Political Economy, Quarterly Journal of Economics, Re-
view of Economics and Statistics, Southern Economic Journal die in het sample aanwezig waren. Dit zijn 
349 van de totaal 841 artikelen. The Journal of Population Economics is weggelaten want dit is het tijd-
schrift van de European Society for Population Economics. Voor de constructie van het sample zie §2.6.1. 
109 Quandt bepaalde het groeipercentage over de periode 1890-1970 van de volgende tijdschriften op 4,1%: 
American Economic Review, Journal of Political Economy, Quarterly Journal of Economics, Southern 
Economic Journal, Review of Economics & Statistics, Economic Journal, Economica en Econometrica 
(Quandt 1976). Een uitgebreide bibliometrische analyse valt buiten het bestek van dit proefschrift, daarom 
is volstaan met de aanname dat de groei over de periode 1890-2004 constant gelijk is aan 4,1%. Van het 
gecorrigeerde aantal publicaties is het vijfjaarlijks voortschrijdend gemiddelde genomen. 
110 Zoals de European Economic Review, de Australian Economic Review en andere tijdschriften die duide-
lijk aan een land of regio buiten de VS verbonden zijn en verder bijvoorbeeld The Journal of Population 
Economics (het tijdschrift van de European Society for Population Economics). 
111 Hetzelfde geldt voor het uitfilteren van reviews, beperking tot de tijdschriften die (Quandt 1976) ge-
bruikt of beperkte selecties van tijdschriften (zoals alleen American Economic Review, Journal of Popula-
tion Economics en Quarterly Journal of Economics). Zelfs als men alle artikelen in het sample neemt krijgt 
men ongeveer dezelfde correlatie. Met al deze manipulaties bleef de correlatie over de hele periode 1890-
2004 in de bandbreedte van 0,68-0,73. Wel was de correlatie gevoelig voor de aanname van de jaarlijkse 
groei van de algemene economische literatuur (waarmee gecorrigeerd is), De correlatie is het sterkst als de 
jaarlijkse groei verondersteld wordt rond de 6% te liggen (0,73, p<0,001). 
112 “Stripped down, the conclusions of The General Theory might be expressed as four … points: [i] 
Economies can and often do suffer from an overall lack of demand, which leads to involuntary unemploy-
ment. [ii] The economy’s automatic tendency to correct shortfalls in demand, if it exists at all, operates 
slowly and painfully. [iv] Government policies to increase demand, by contrast, can reduce unemployment 
quickly. [iii] Sometimes increasing the money supply won’t be enough to persuade the private sector to 
spend more, and government spending must step into the breach” (Krugman 2007). 
113 Er is op deze kritiek wel het een en ander af te dingen, zie (Van Bergeijk 1999). 
114 Het neoliberalisme is geen samenhangende theorie, maar een verzameling ideeën en voorkeuren met 
betrekking tot economisch beleid. Strikt genomen bestaat hét neoliberalisme dan ook niet. De gegeven 
typering gaat dan ook voorbij aan allerlei subtiliteiten. 
115 Monetarisme en neoliberalisme lagen min of meer logisch in elkaars verlengde onder de omstandighe-
den van de jaren tachtig. Men zette zich toen fel af tegen het Keynesianisme en dat werkte juist via groot-
schalig overheidsingrijpen in de economie. 
116 De term wordt geassocieerd met de socioloog Anthony Giddens (1998), adviseur van Tony Blair. 
117 Deze stelde de minister van financiën in staat zonder toestemming van het parlement de belastingen met 
maximaal 5% te verhogen of te verlagen (Messing 1988: 527). 
118 Opvallend is dat hierin gedurende de naoorlogse periode geen verbetering kwam: in de periode 1947-
1960 nam de vrouwelijke beroepsbevolking niet alleen in relatieve zin af – van 26,7% naar 22,5% – maar 
ook in absolute zin – van 944 duizend personen naar 928 duizend personen. Dat gebeurde bij een sterke 
groei van het aantal vrouwen in de leeftijdscategorie 14 jaar en ouder (van 3,5 miljoen naar 4,1 miljoen, 
eigen berekening uit SER 1969: 15). Oorzaak is onder meer het verdwijnen van veel banen voor vrouwen 
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in de landbouw en in de huishoudelijke diensten, terwijl ook veranderingen in de relatieve omvang van de 
verschillende leeftijdscategorieën door de SER als verklaring worden aangevoerd (SER 1969: 13-15). 
119 Ter vergelijking: Nederland 17,0%, Italië 21,7%, België 24,3%, Frankrijk 25,0%, VS 26,5%, VK 
31,6%, West-Duitsland 32,6% en Zweden 36,1% (SER 1969: 13). 
120 De arbeidsparticipatie van vrouwen van 15 tot 25 jaar lag in Nederland met 63,3% ongeveer op het EG-
gemiddelde van 61,1%. Voor vrouwen van 25 jaar en ouder lag de participatie in Nederland met 16,4% op 
ongeveer de helft van het EG-gemiddelde van 31,5% (eigen berekening op basis van SER 1969: 13). 
121 Het SER-advies uit 1966 werd uitgebracht op verzoek van de staatssecretaris van SZ en bevatte tal van 
aanbevelingen om de arbeidsparticipatie van vrouwen te verhogen. In zijn algemene arbeidsmarktadvies 
van 1969 kwam de SER terug op de problematiek van de lage vrouwenparticipatie. Onder meer werd aan-
geraden om de prikkel om te gaan werken te vergroten door verhoging van de belastingvrijstelling voor het 
inkomen van gehuwde vrouwen. 
122 Ook de SER zette in haar adviezen niet primair in op de emancipatie van vrouwen, maar vooral op een 
hogere arbeidsparticipatie van vrouwen. Dat blijkt onder meer uit de aanbevelingen om “d e  o p e n i n g s -
t i j d e n  v a n  w i n k e l s  e n  o p e n b a r e  d i e n s t e n  aan te passen aan de behoeften van degenen die 
beroepsarbeid verrichten en in het bijzonder beroepsarbeid van gehuwde vrouwen” en verder om te streven 
naar “een zo efficiënt m o g e l i j k e  i n d e l i n g  v a n  d e  w o n i n g e n ” (SER 1969: 36). Met andere 
woorden, de vrouw wordt wel verondersteld het huishouden te blijven doen. Verder wilde de Raad gelijk-
berechtiging van mannen en vrouwen bij collectief ontslag, maar stelt tegelijkertijd dat bij ontslag kostwin-
nerschap – in de regel van de man – een rol zal blijven spelen (SER 1969: 36). 
123 In 1960 werkte van de 14-jarigen in Nederland 14,5% tegen 29% in de EEG. Van de 15-19 jarigen 
werkte in Nederland 56,3% tegen 66,1% in de EEG, met Duitsland als uitschieter met 77,5% (SER 1969: 
11-12). 
124 “[Voornamelijk gaat het daarbij om] functies voor de bezetting waarvan onvoldoende binnenlands aan-
bod voorhanden is, hetzij door de aard van het werk of het aanzien ervan, dan wel door het ontbreken van 
goede perspectieven voor de toekomst. Men denke hierbij aan vuil, zwaar of zeer eenvoudig werk, ploe-
gendienst, dienstverlenende arbeid van laag sociaal aanzien en de arbeid in stagnerende bedrijfstakken met 
een onzekere toekomst. Dat het binnenlandse arbeidsaanbod voor deze beroepen tekort schiet, hangt samen 
met onze hoge welvaart en de daarbij behorende drang tot een zo hoog mogelijk opleidingsniveau voor 
allen. Met de woorden van Prof. Dr. L. H. Klaassen: ‘Een hogere opleiding plegen wij tegenwoordig te zien 
als een doel op zich, los van de vraag of een zinvolle aanwending van deze hogere opleiding later mogelijk 
zal blijken of niet’. Met de stijging van het gemiddelde opleidingsniveau daalt de belangstelling voor de 
‘lagere’ werkzaamheden. In de eerste plaats bij hen die daarvoor door hun opleiding te goed zijn geworden, 
maar ook bij hen die zich voor deze werkzaamheden te goed zijn gaan vinden zonder dat hun opleiding 
daartoe aanleiding geeft. Zo ontstaat er binnen de groeiende economie een tekort aan binnenlands aanbod 
van arbeid, met name voor de lagere beroepen, welk tekort wordt opgevuld met buitenlanders” (Van Over-
eem 1972: 12-13). 
125 Immers, stel dat het gemiddelde weekloon gelijk is aan W. Stel verder dat het weekloon ongewijzigd 
blijft. Dan leidt een verkorting van de arbeidsduur van 48 naar 45 uur per week tot een effectieve stijging 
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126 Als percentage van het Netto Nationaal Inkomen (NNI). 
127 In de jaren vijftig was de toename veel geringer. Ter vergelijking: de uitgaven aan sociale zekerheid 
lagen in 1950 nog op 9,8% van het NNI (Boeschoten 1992). 
128 Rendementen op investeringen in kapitaalgoederen, na belastingen. 
129 Dit mechanisme is door het CPB middels het zogenaamde jaargangenmodel inzichtelijk gemaakt (Van 
Zanden & Griffiths 1989: 104). 
130 In de jaren 1953-1973 leidde een toename van de werkloosheid met 1% tot 0,9% minder loongroei, in 
de periode 1973-1985 was dat nog maar 0,3% (Van Zanden & Griffiths 1989: 105). 
131 Decommodificatie kan worden opgevat als een proces tegengesteld aan het proces van commodificatie. 
Commodificatie treedt op als economische waarde wordt toegekend aan iets (of iemand) waaraan eerder 
geen economische waarde werd toegekend (met andere woorden: iets (of iemand) wordt dan een commodi-
ty). Een voorbeeld is de uitstoot van arbeid uit de zelfvoorzienende landbouw, waardoor landloze boeren 
gedwongen worden hun arbeid te vermarkten. Een extreem voorbeeld van commodificatie is (de invoering 
van) slavernij. Decommodificatie is een centraal begrip in de marxistische politieke economie en in de 
vergelijkende verzorgingsstaatliteratuur (Engelen 2004). Esping-Andersen (1990: 22) verstaat onder de-
commodificatie “al die regelingen die er voor zorgen dat burgers in hun levensonderhoud kunnen voorzien 
zonder aangewezen te zijn op de (arbeids)markt” (zoals geparafraseerd in: Engelen 2004). 
132 Eigen berekening op basis van gegevens CBS-StatLine, online database, URL per 9-12-2007: 
http://statline.cbs.nl/statweb/. 
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133 Zie bijvoorbeeld wat de WRR hierover in 1977 opmerkt: “De invloed die de sociale zekerheid op de 
bereidheid tot werken zou hebben is een veelbesproken onderwerp. Wetenschappelijk is echter slechts een 
beperkte kennis voorhanden. Dit onderwerp is niet zo gemakkelijk toegankelijk met de gebruikelijke me-
thoden van sociaal onderzoek. Het probleem is evenwel van veel betekenis voor het onderhavige vraagstuk. 
De redenen hiervoor zijn: [1] De opvatting dat bepaalde uitkeringen te hoog zouden zijn en derhalve de 
bereidheid tot het aanvaarden van werk nadelig zou beïnvloeden, heeft een zekere verbreiding gekregen in 
de publieke opinie. De politieke betekenis neemt daardoor toe. [2] Indien onder invloed van de sociale 
zekerheid de werkbereidheid zou afnemen, kan hierdoor het functioneren van andere stelsels nadelig wor-
den beïnvloed, zoals bij voorbeeld de arbeidsmarkt, m.n. de arbeidsmobiliteit. [3] Voorts mag de bereidheid 
tot het beschikbaar stellen van overdrachtsinkomens hierdoor niet in gevaar worden gebracht” (WRR 1977: 
83). 
134 “Berekenend gedrag zou kunnen samenhangen met de ontwikkeling van de perceptie van sociale zeker-
heid van gunst naar recht, met de toegenomen differentiatie van gedragsnormen, en met de toegenomen 
complexiteit van het sociale-zekerheidsstelsel. Vooral sinds de introductie van de ABW is, niet in de laatste 
plaats door de overheid, erop gewezen dat bijstand een recht is en dat men met opgeheven hoofd een uitke-
ring kan aanvragen. Voorheen was men daarentegen vooral aangewezen op de gunsten van familieleden, 
kerken en andere particuliere instanties. Van deze afhankelijkheid ging een sterk normerende werking uit. 
Afwijkende gedragingen konden onmiddellijk financiële gevolgen hebben” (WRR 1985: 113). 
135 De invoering in 1970 van de zogenaamde ‘wiebeltaks’ had het voeren van een echt (expansief) fiscaal 
beleid overigens vergemakkelijkt. Deze stelde de minister van financiën in staat zonder toestemming van 
het parlement de belastingen met maximaal 5% te verhogen of te verlagen (Messing 1988: 527). 
136 De overheid subsidieerde dergelijke outsourcing in sommige gevallen zelfs. 
137 Zie bijvoorbeeld het WRR-advies Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie (1980: 312) waar 
‘vraageconomen’ en ‘aanbodeconomen’ tegenover elkaar komen te staan en één van de leden een minder-
heidsstandpunt laat aantekenen. 
138 CBS-StatLine, online database, URL per 9-12-2007: http://statline.cbs.nl/statweb/. 
139 Onder meer werd als voorwaarde gesteld dat er in het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de werk-
loosheid ontstaat minimaal 26 weken, minimaal 1 dag per week arbeid is verricht. 
140 Interview met Arie van der Zwan. 
141 Samen met de Noorse econoom Ragnar Frisch. 
142 Strikt genomen is het geen Nobelprijs, dat wil zeggen, geen prijs die wordt toegekend door het Nobel-
comité en gefinancierd uit het Nobelfonds. De prijs wordt toegekend en betaald door de Zweedse Rijks-
bank en heet voluit ‘prijs van de Zweedse Rijksbank voor economie, ter nagedachtenis aan Alfred Nobel’. 
143 Iets dat overigens onder econometristen minder voorkomt omdat zij zich vaak exclusief blijven richten 
op de zuivere wetenschap. 
144 Zie voor een beknopte toelichting bijvoorbeeld (Passenier 1994: 337 e.v.). 
145 “De afgelopen jaren heeft het CPB, mede naar aanleiding van het wetenschappelijke visitatierapport uit 
1997, verschillende activiteiten ontplooid om de kwaliteit van de producten van het Planbureau te waarbor-
gen en waar mogelijk verder te verbeteren. Centraal daarbij staat het werken aan een meer op de buitenwe-
reld gerichte attitude” (Commissie-Bakker 2001: 4). 
146 Bron CPB, URL per 28-10-2008: http://www.cpb.nl/nl/pub/cpbreeksen/.
147 Tot de Tweede Wereldoorlog was er een vrij sterke relatie tussen economiebeoefening en statistiek. 
Verrijn Stuart (de eerste directeur van het CBS) was bijvoorbeeld een vooraanstaand econoom en was lange 
tijd de editor van het tijdschrift De Economist (Buyst et al. 2005).  
148 Anders dan de naam doet vermoeden heeft het CPB zich nooit daadwerkelijk met economische planning 
naar Sovjet-voorbeeld beziggehouden, al speelde dit in de ontwikkelingsgeschiedenis van het Planbureau 
wel een rol (Kuijlaars 1999: 369-370; Passenier 1994: 22-40; Tinbergen 1970).  
149 Interview met Joop de Beer. 
150 Interview met Carlo van Praag. 
151 Interview met Joop de Beer. 
152 Interview met Joop de Beer. 
153 De term ‘allochtoon’ zelf is ouder en gaat (tenminste) terug op de studie Allochtonen in Nederland van 
Verwey-Jonker (1973). 
154 Interview met Joop de Beer. 
155 Ook in verschillende interviews worden deze belemmeringen naar voren gebracht. 
156 Interview met Joop de Beer. 
157 “Artikel 3 1. Persoonsgegevens betreffende iemands ras mogen met het oog op de identificatie van de 
betrokken geregistreerde persoon slechts zijn opgenomen in persoonsregistraties voor zover dit met het oog 
op dit doel onvermijdelijk is. 2. Persoonsgegevens betreffende iemands ras mogen in persoonsregistraties 
niet zijn opgenomen met het doel personen van een bepaalde etnische of culturele minderheidsgroep een 
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bevoorrechte positie toe te kennen teneinde feitelijke ongelijkheden op te heffen of te verminderen, dan 
voor zover dit voor dat doel noodzakelijk is en met inachtneming van het derde tot en met vijfde lid. 3. De 
gegevens, bedoeld in het tweede lid, hebben slechts betrekking op het geboorteland van de betrokkene, van 
diens ouders of grootouders. 4. De gegevens, bedoeld in het derde lid, mogen niet zijn opgenomen indien 
de betrokkene daartegen schriftelijk bedenkingen naar voren heeft gebracht. 5. Het vierde lid is niet van 
toepassing indien de persoonsregistraties uitsluitend voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek zijn 
aangelegd, de gegevens voor een bepaald onderzoek of een bepaalde statistiek noodzakelijk zijn en de be-
trokkene de gegevens, bedoeld in het derde lid, zelf heeft verstrekt” (Besluit Gevoelige Gegevens 1993). 
158 CBS-StatLine, online database, URL per 9-12-2007: http://statline.cbs.nl/statweb/. 
159 Interview met Joop de Beer. 
160 Penninx zegt bijvoorbeeld over de gegevens met betrekking tot de Molukkers “dat de schattingen waar-
mee men heden ten dag werkt, zelfs voor die gegevens welke voor beleid onontbeerlijk zijn, in feite geba-
seerd zijn op gegevens van zo’n tien jaar geleden” (1979: 166). 
161 Vergelijk ook het Rapport van de adhoc werkgroep Migratie (Nationaal Programma Demografisch 
Onderzoek 1978: 22), waarin wordt opgeroepen tot het opzetten van een goed datasysteem: “Voor het uit-
voeren van een aantal van deze onderzoekingen en voor gefundeerde meningsvorming en serieuze evaluatie 
van het overheidsbeleid beveelt de werkgroep Migratie voorts aan een adequaat datasysteem op te zetten. 
In dit datasysteem dient een koppeling van stroom- en bestandscijfers te worden nagestreefd. Veel aandacht 
dient te worden besteed aan het opbouwen van een betrouwbaar bestand, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, 
burgerlijke stand en jaar van aankomst. Bovendien zouden in dit datasysteem gegevens dienen te worden 
opgenomen omtrent arbeid door vreemdelingen”. 
162 Vergelijk dit met de situatie in het Verenigd Koninkrijk rond 1970, waar een vergelijkbare spanning 
bestond tussen de wens gegevens te verzamelen met betrekking tot etniciteit met als doel ‘non-
discriminatie’ en de gevoeligheden die samenhingen met etnische registratie, de Tweede Wereldoorlog en 
het Apartheidsregime in Zuid-Afrika: “Before going into the argument for and against immigration, we 
must face the truth that the kind of immigration that has created difficulties is not from Australia or Canada 
or New Zealand but from India, Pakistan, Africa and the West Indies, in a word, Afro-Asian, or coloured, 
immigration. But there has been a reluctance to mention the fact, or even to refer to colour, based on a 
laudable desire to avoid emotive terminology, and to stress that there is no ‘colour bar’ in UK society. But 
it has unfortunate consequences. … The recent report by the Institute of Race Relations argues that we 
ought not to be afraid to mention the existence of colour. This is sensible, although the further proposal … 
that ‘records be kept which distinguish employees by ethnic origin’- is more questionable. It will be ironic 
if, in pursuit of non-discrimination, the same methods are used in the UK as have been used in Nazi Ger-
many or South Africa in pursuit of discrimination” (Wilson et al. 1970: 139-140). 
163 “Enigszins betrouwbare registraties van allochtonen vinden pas sinds 1987 plaats” en “Omdat voor 1987 
geen cijfers beschikbaar zijn over de geregistreerde werkloosheid onder allochtonen, hebben de gegevens 
betrekking op de werkloze beroepsbevolking” (Hoff & Jehoel-Gijsbers 1998: 109-110). “De Commissie 
heeft gezocht naar cijfers over de instroom in de WAO in de jaren zeventig en tachtig maar heeft deze niet 
kunnen vinden. De reden hiervan is dat de nationaliteit nooit werd geregistreerd omdat dit niet relevant is 
voor de uitkering. Er zijn alleen recente gegevens beschikbaar” (Commissie-Blok 2004: 177). Penninx 
(1988a) stelt tenslotte dat er op nationaal niveau weinig gegevens zijn over de arbeidsmarktpositie van 
minderheden en “op het terrein van de sociale zekerheid en de zelfstandige beroepsuitoefening, ontbreken 
ze geheel en al. Wat de onafhankelijke beroepsbevolking aangaat, bestaat alleen de landelijk registratie van 
ingeschreven werkzoekenden van Gewestelijke Arbeidsbureaus”. De registratie bij de GAB is onbetrouw-
baar en beperkt bruikbaar. Voor Surinamers en Antilianen is er een “zeer grote onderregistratie” doordat 
land van geboorte vaak niet goed is ingevuld. Turken en Marokkanen kunnen alleen voorzover ze vreemde-
lingen zijn worden teruggevonden aan het kenmerk nationaliteit. De werkloosheidscijfers van het GAB zijn 
veelal ‘schattingen’ omdat de ingeschreven werkzoekenden “niet binnen hetzelfde bestaan aan een (loonaf-
hankelijke) beroepsbevolking gerelateerd kunnen worden. Ook uit andere bron is die beroepsbevolking 
vaak niet bekend”; berekeningen van werkloosheidspercentages zijn dan ook “vaak een kwestie van ruwe 
schattingen” (Penninx 1988a: 229). Kennelijk werd het datatekort in 1987 als nijpend ervaren want de 
overheid overweegt in dat jaar om onder bepaalde condities doelgebonden registratie van minderheidsgroe-
pen toe te staan (Penninx 1988a: 225). 
164 Het betreft het beslag op een veertiental sociale verzekeringen en voorzieningen van de naar schatting 
684 duizend in 1992 in Nederland verblijvende (westerse en niet-westerse) niet-Nederlanders (dus niet 
allochtonen of immigranten) (Min. Fin. 1988: 5, 28). 
165 Verschillende interviews. 
166 Dat bevat nationaliteit, geboorteplaats (ook van de ouders) en jaar van vestiging in Nederland en biedt 
voor de eerste 20-30 jaar na vestiging voldoende aanknopingspunten, maar allochtonen van Nederlandse 
afkomst zijn in veel registratiesystemen niet als allochtoon te herkennen. 
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167 Verschillende interviews. 
168 CBS-StatLine, online database, URL per 9-12-2007: http://statline.cbs.nl/statweb/. 
169 Naar type arbeid (loondienst, zelfstandige), uitkeringgebruik (Arbeidsongeschiktheid, WW, Bijstand, 
Overig), herkomstland, woongemeente, generatie, verblijfsduur, immigratiemotief (Arbeid, Gezinshereni-
ging, Gezinsvorming, Asiel, Overige motieven, Onbekend immigratiemotief), immigratiecohort (per jaar, 
vanaf 1999), sekse, leeftijdsgroep (per vijf jaar). 
170 Bijvoorbeeld: “Het totale aantal vluchtelingen of statushouders in Nederland is niet precies vast te stel-
len. De belangrijkste reden hiervoor is het feit dat deze groep niet als zodanig in de bevolkingsstatistieken 
wordt geregistreerd” (Commissie-Blok 2004: 163). 
171 Hierbij heb ik 1e en 2e generatie samen genomen volgens de definities van het CBS: “‘1e Generatie’: 
Persoon is zelf in het buitenland geboren; ten minste één ouder is in het buitenland geboren. ‘2e Generatie’: 
De tweede generatie bestaat uit personen die in Nederland zijn geboren en één of twee in het buitenland 
geboren ouders hebben. ‘Niet-westerse allochtonen’: Tot de categorie ‘niet-westers’ behoren allochtonen 
uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan. Op grond van hun 
sociaal-economische en -culturele positie worden allochtonen uit deze twee landen tot de westerse alloch-
tonen gerekend. Het gaat vooral om mensen die in voormalig Nederlands-Indië zijn geboren en werkne-
mers van Japanse bedrijven met hun gezin. ‘Westerse allochtonen’: Westerse allochtonen hebben een Eu-
ropese afkomst of zijn afkomstig uit landen waar veel Europeanen of hun afstammelingen worden aange-
troffen (Indonesië en Noord-Amerika). Ook Japanse allochtonen worden tot de groep westerse allochtonen 
gerekend, omdat het doorgaans gaat om hoogopgeleide werknemers van internationaal georiënteerde Ja-
panse bedrijven” (CBS-StatLine, online database, URL per 9-12-2007: http://statline.cbs.nl/statweb/). 
172 CBS-StatLine, online database, URL per 9-12-2007: http://statline.cbs.nl/statweb/. 
173 Hiermee wordt de bevolking van 1950 bedoeld (10,0 miljoen mensen). De bevolking groeide vrij snel 
en bedroeg 11,4 miljoen personen in 1960 (CBS-StatLine, online database, URL per 9-12-2007: 
http://statline.cbs.nl/statweb/). 
174 CBS-StatLine, online database, URL per 9-12-2007: http://statline.cbs.nl/statweb/. 
175 Cornelis 1990 noemt een totaal van 290 duizend personen. Eigen berekening op basis van data van 
CBS-StatLine levert een migratiesaldo (van emigratie naar Indonesië en immigratie uit Indonesië) van 263 
duizend personen op over de periode 1945-1965 (CBS-StatLine, online database, URL per 9-12-2007: 
http://statline.cbs.nl/statweb/). 
176 Die perceptie van de instroom van Surinamers en Antillianen als arbeidsmigratie vinden we ook in Al-
lochtonen in Nederland: “De recente toestroming van buitenlandse werknemers, Surinamers en Antilianen 
wordt bepaald door de condities van onze arbeidsmarkt. Deze toestroming wint in betekenis, maar is tot nu 
toe niet bepaald massaal of ontwrichtend geweest. Voor met de migratie gepaard gaande werkloosheid of 
behoeftigheid bestaat vrijwel geen gevaar (ook onderdak in een of andere vorm is altijd nog wel beschik-
baar)” (Verwey-Jonker 1973: 45). NB: dit werd gezegd in het jaar van de oliecrisis van 1973 en aan de 
vooravond van de massale immigratie vanuit Suriname die optrad rond de onafhankelijkheid in 1975. 
177 Vergelijk (Hoppe 1987: 42-43): “Het ‘gastarbeiders’-beleid werd uitgevoerd door het Ministerie van 
Sociale Zaken, als deel van haar verantwoordelijkheid voor arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid. 
Daarbij ging het ministerie uit van twee beleidsassumpties: (1) ‘gastarbeiders’ vervullen een bufferfunctie 
voor de Nederlandse arbeidsmarkt; en daarom (2) mocht Nederland geen immigratieland worden. Deze 
twee veronderstellingen doortrokken bijvoorbeeld de Vreemdelingenwet (1967)”. 
178 Velu noemt (impliciet) 1968 als het jaar dat ‘de Nederlandse samenleving’ begon in te zien dat het ver-
schijnsel gastarbeid blijvend zou zijn: “In de publieke opinie was de gastarbeider een voorbijgaand ver-
schijnsel, waar men niet goed raad mee wist ook al door de taal- en kultuurbarière. Pas gedurende de laatste 
drie jaar [dus vanaf 1968] raakt de Nederlandse samenleving ervan overtuigd dat we met de blijvende aan-
wezigheid van buitenlandse werknemers rekening moeten houden. Bovendien neemt het aantal dat momen-
teel ± 100.000 bedraagt gestadig toe. … De aanwezigheid van buitenlandse werknemers in de Nederlandse 
samenleving zal zeker voorlopig een blijvend verschijnsel vormen. Willen we in relatieve welvaart niet 
achteruit gaan, dan zal hun aantal in de komende jaren verdubbeld moeten worden. Dat gaat betekenen dat 
dan één op de twintig werknemers een buitenlander is” (Velu 1971: 25). Dat het verschijnsel gastarbeid niet 
tijdelijk zou zijn – zeker daar waar het om het ‘vuile werk’ ging – werd rond 1970 ook door andere auteurs 
gesuggereerd (Albeda 1970; Van Overeem 1972). 
179 Algemeen Dagblad 4-9-1965 (geciteerd in Wentholt 1967: 1967:1). 
180 Dit blijkt onder meer uit een brief die de Raad van Nederlandse Werkgeversverbonden op 15 november 
1962 aan de minister-president stuurde en waarin druk wordt uitgeoefend om het bestaande beleid te ver-
soepelen. Deze brief gaat in op het regeringsbesluit om vrouwen van Spaanse gastarbeiders alleen een ver-
blijfsvergunning te verstrekken, “indien het huwelijk kinderloos is en de vrouw werkzaam is in de sociale 
sfeer” (ziekenhuizen, bejaardencentra en dergelijke) (Raad van Nederlandse Werkgeversverbonden 1962: 
222). De Raad brengt verschillende argumenten in stelling tegen dit besluit. In de eerste plaats is het achter-
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laten van eventuele kinderen bij familie in Spanje een zaak die beter ‘ter hunner eigen beoordeling’ gelaten 
kan worden. Daarnaast zijn veel van de vrouwen in de industrie werkzaam en zou door een gedwongen 
overstap naar de ‘sociale sfeer’ een node gemiste werknemer aan de industrie ontvallen. Daar komt nog bij 
dat ook de mannen van de heengezonden vrouwen in dat geval wellicht in groten getale weg zouden gaan, 
met nog meer verlies aan arbeiders tot gevolg. Een en ander zou leiden tot een verergering van het bottle-
neckprobleem. Tenslotte wijst de Raad van Nederlandse Werkgeversverbonden naar de situatie in het bui-
tenland: “In andere landen, met name in die van onze E.E.G.-partners, West-Duitsland en Frankrijk, zijn 
sinds jaar en dag buitenlandse arbeiders werkzaam in aantallen, die een veelvoud bedragen van het aantal 
hier te lande werkzame buitenlanders. De overheid in die landen is in de praktijk, ten behoeve van de ar-
beidsvoorziening van het eigen bedrijfsleven, soepeler ten aanzien van het toelatingsbeleid van vreemde 
arbeidskrachten, zowel als van hun gezinsleden. Is in verband met de in onze nabuurlanden hogere nomina-
le lonen de Nederlandse concurrentiepositie op de buitenlandse arbeidsmarkt reeds moeilijk, te vrezen valt 
dat de geringe soepelheid van de Nederlandse overheid als hierboven bedoeld deze concurrentiepositie zal 
schaden, en daarmede uiteindelijk ook de economische concurrentiepositie van vele van onze bedrijven” 
(Raad van Nederlandse Werkgeversverbonden 1962: 223-224). Waar de bedrijven anders loonmatiging 
aanprijzen als een concurrentievoordeel, worden de relatief lage lonen nu gepresenteerd als een concurren-
tienadeel op de internationale arbeidsmarkt. Merk op dat er ook een soepel beleid wordt bepleit ten aanzien 
van de familieleden van gastarbeiders, dat wil zeggen, dat de bedrijven kennelijk geen belang hechten aan 
het voeren van een zuiver gastarbeidbeleid en meer zien in een immigratiebeleid. 
181 Vergelijk ook: “In het begin van de zestiger jaren kan 90% van alle onderdanen uit de wervingslanden 
tot de beroepsbevolking worden gerekend; in het begin van de zeventiger jaren was dat percentage nog 
80%. De laatst bekende cijfers voor maart 1975 komen op een percentage van 58,6%. Bovenstaande geeft 
duidelijk aan, dat arbeidsmigratie in Nederland steeds meer kenmerken gaat vertonen van permanente im-
migratie. Van overheidswege heeft men tot nu toe een dergelijk autonoom proces nooit willen toegeven, 
omdat permanente immigratie van deze groep nooit voorzien was” (Penninx & Van Velzen 1976: 21). 
182 Ook Verwey-Jonker constateert dat niet alle gastarbeiders zullen remigreren, “daarvoor zijn ook al te 
veel allochtonen met hun gezin bezig zich blijvend in Nederland te vestigen. Er is zelfs al sprake van een 
tweede generatie” (1973: 13, vergelijk 215; vergelijk ook Penninx & Van Velzen 1976: 19-21). 
183 CBS-StatLine, online database, URL per 9-12-2007: http://statline.cbs.nl/statweb/. 
184 Algemeen Bureau voor de Statistiek Suriname. Oppervlakte en geschatte aantal inwoners van Suriname 
per 1 januari, 1996-2000. URL per 10-12-2007: http://www.suriname.nu/101alg/statis02.html, Parimaribo: 
Algemeen Bureau voor de Statistiek Suriname, Afdeling Bevolkingsstatistieken. 
185 CBS-StatLine, online database, URL per 9-12-2007: http://statline.cbs.nl/statweb/. 
186 Vergelijk: “[Het bleek] in het verleden niet mogelijk … de omvang van de gastarbeid te controleren en 
af te stemmen op de tijdelijke behoeften van de economie. De opvatting dat zoiets wel mogelijk was leefde 
sterk in de jaren vijftig en zestig, toen zich een tekort aan ongeschoolde arbeid voordeed. Dankzij het op 
grote schaal aantrekken van buitenlandse werknemers – een toename van 23% per jaar in de periode 1960-
1976 — werden ‘bottle necks’ op de arbeidsmarkt voorkomen en kon de produktie sterk toenemen. Maar 
toen in de periode 1970-1975 de eerste tekenen van de recessie zichtbaar werden, bleek de klok moeilijk 
terug te draaien: de omvang van het aantal buitenlandse werknemers bleek minder flexibel als werd veron-
dersteld. Van een afstemming op het aantal arbeidsplaatsen was geen sprake. De werving van nieuwe gast-
arbeiders werd niet stopgezet omdat de ongunstige loonstructuur voor ongeschoold werk een te gering aan-
bod van binnenlandse arbeidskrachten uitlokte. Ook vertrokken er geen buitenlandse arbeiders vanwege de 
nog slechtere perspectieven in de herkomstlanden. De stroom van buitenlanders nam zelfs sterk toe door de 
gezinsherenigingen die in die periode plaatsvonden” (Kamps 1985). 
187 Vergelijk: “De visie van de centrale overheid op het verschijnsel buitenlandse werknemers is neergelegd 
in de Regeringsnota Buitenlandse werknemers van 14 januari 1970, die wegens zijn eenzijdige economi-
sche optiek en zijn nadruk op de nationale- en korte termijnaspecten van het probleem, aan zware kritiek 
van de zich ermee bezig houdende Kamercommissie en de publieke opinie blootstond” (Verwey-Jonker 
1973: 27). 
188 Vergelijk (Velu 1971: 30). 
189 Zie bijvoorbeeld (Halbertsma 1973: 17) en §5.4.2. 
190 De Nationale Raad van Advies inzake Hulpverlening aan Minder Ontwikkelde Landen (1973) gaat uit-
gebreid in op deze materie. Onder verwijzing naar een in 1971 uitgebracht advies (De structuur van de 
Nederlandse Economie in de Internationale Arbeidsverdeling) stelt de Raad: “Naar de mening van de Raad 
vormt de gastarbeid onder bepaalde omstandigheden een belemmering voor het ontstaan van meer industrie 
in het emigratieland en daardoor voor het op gang brengen van een betere arbeidsverdeling [een begrip van 
Tinbergen] in de wereld”; “De toevloed van relatief goedkope arbeid betekent een verlaging van de kosten-
factor arbeid, waardoor de druk tot afstoten van arbeidsintensieve produktieprocessen naar de ontwikke-
lingslanden kan afnemen” (p. 11). Voorts vraagt de Raad zich af “in hoeverre verplaatsing van kapitaal en 
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investeringen naar de ontwikkelingslanden niet verkieselijker is dan het aantrekken van arbeid uit die lan-
den” (p. 15). De Raad stelt daarom dat “gestreefd moeten worden de ontwikkelingshulp aan de thuislanden 
te vergroten. Een morele verplichting daartoe kan worden afgeleid uit het feit, dat wij jarenlang arbeiders 
uit deze landen hebben gebruikt voor onze eigen doeleinden. Deze hulp zou dan ook additioneel moet zijn 
en niet ten koste mogen gaan van bestaande hulp” (p. 12-13). Vergelijk ook (Verwey-Jonker 1973: 44): 
“Een aan de buitenlandse werknemers opgehangen vorm van ontwikkelingshulp zou zeer wel mogelijk 
zijn”. 
191 Interview met Justus Veenman. 
192 Het CPB lijkt te doelen op de indirecte steun die het toelatingsbeleid voor veel bedrijven betekent: de 
komst van gastarbeiders heeft een loondrukkend effect, redeneert het CPB en dat leidt in principe tot een 
vermindering van de diepte-investeringen, een verlenging van de levensduur van oude kapitaalgoederen en 
een vertraging van de herstructurering van zwakke bedrijfstakken, zie Hoofdstuk 6. 
193 Er waren drie condities voor gezinshereniging: “1. de echtgenoot moet twee jaar in ons land hebben 
gewerkt; 2. de echtgenoot moet uitzicht hebben op werk voor tenminste nog één jaar; 3. door de bevoegde 
gemeentelijk autoriteiten moet een vergunning voor het in gebruik nemen van woonruimte zijn verstrekt, 
voorzover het gebieden betreft, waar deze vergunning is vereist” (Min. SZ&V 1970: 9). Voor Grieken, 
Portugezen, Spanjaarden en Turken gold een termijn van één jaar, voor gastarbeiders uit de overige wer-
vingslanden twee jaar (Min. SZ&V 1970: 9). (Merk op dat er alleen gesproken wordt van echtgenoot, niet 
van echtgenote.) 
194 Interview met Eduard Bomhoff, interview met Arie van der Zwan. 
195 Vergeljk ook: “Voorts heeft geen enkele politieke partij van enig gewicht van de aanwezigheid van de 
allochtonen tot op heden een ‘issue’ gemaakt” (Verwey-Jonker 1973: 19). 
196 “Zo vestigden meest Nederlandse ‘zaakwaarnemers’, met de steun van een bureaucratisch-professionele 
elite, langzaam maar zeker, en vanaf 1973 in de politieke luwte van een progressief kabinet-Den Uyl steeds 
sneller, een uitgebreid, welvoorzien en financieel niet onbemiddeld implementatie-netwerk van publieke, 
semi-publieke en particuliere organisaties rond het ‘minderhedengebeuren’” (Hoppe 1987: 42-43). 
197 “Door een combinatie van interdepartementale controverses en de Molukse gijzelingsacties staat het 
‘policy window’ om het etniciteitsvraagstuk wel expliciet op de politieke agenda te krijgen net lang genoeg 
op een kier om een tweede beleidscyclus van start te doen gaan” (Hoppe 1987: 17). 
198 De officiële werving van gastarbeiders stopte na 1973, onder meer vanwege de oliecrisis. Op 1 januari 
1974 waren er volgens het CBS 29,6 duizend personen met de Marokkaanse nationaliteit en 53,5 duizend 
personen met de Turkse nationaliteit in Nederland. Bij elkaar ruim 80 duizend personen van wie ongeveer 
55 duizend gastarbeiders (Roodenburg 2000: 213; Van Wissen & De Beer 2000: 150). Door nu vanaf 1974 
de migratiesaldi van beide groepen (exclusief een beperkt aantal Turkse asielzoekers) te delen door ge-
noemde aantallen op 1 januari 1974 aanwezige personen krijgt men een indicatie van de volgmigratie van 
beide groepen na 1 januari 1974. 
199 Onder meer in artikel 8 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM 2003): “Artikel 
8 – Recht op eerbiediging van privé, familie- en gezinsleven. 1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn 
privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie; 2. Geen inmenging van enig 
openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een 
democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veilig-
heid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de 
bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van 
anderen”. Merk op dat het ‘economisch welzijn van het land’ als voorbehoud wordt genoemd. 
200 CBS-StatLine, online database, URL per 9-12-2007: http://statline.cbs.nl/statweb/. 
201 Onder meer de benoeming van de minister van BiZa als beleidscoördinator, wetswijzigingen inzake 
discriminatie, inspraakregelingen en de coördinatie van het onderzoek naar minderheden via de ACOM 
(Regeringsreactie 1980: 9-14). 
202 Vergelijk Hoppe (1987: 45): “Dit einddoel vormt een tussenpositie tussen twee extremen: individualisti-
sche assimilatie (individu als uitgangspunt, gelijke kansen voor individuele mensen, meerderheidsregel, 
eliminatie van verschillen tussen groepen) en collectivistisch pluralisme (groep als uitgangspunt, gelijke 
resultaten voor groepen, minderheidsbescherming, koesteren van groepsverschillen)”. 
203 Dat assimilatie gevoelig lag blijkt ook uit de inspraakronde van 1981 (Urbanus 1983: 24-33). 
204 “Het emancipatiedoel [in de Minderhedennota] wordt uitgelegd als twee subdoelen: versterking van het 
zelfbewustzijn en zelfrespect van leden van minderheidsgroepen; en het zodanig beïnvloeden van de sa-
menleving dat leden van minderheidsgroepen aanvaard worden als permanente inwoners. Deze tweeledige 
interpretatie van het begrip ‘emancipatie’ resulteert enerzijds uit sterke politieke druk tijdens de inspraak-
ronde over de Ontwerp-Minderhedennota van de minderheden zelf en hun belangenbehartigers. Anderzijds 
kon de politieke pressie alleen maar effectief worden omdat Christen-Democratische politici een analogie 
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trokken tussen de eigen emancipatiestrijd uit het verleden en de toekomstige emancipatiestrijd van etnische 
minderheden” (Hoppe 1987: 46). 
205 Vergelijk (Rijkschroeff et al. 2004: 70). 
206 Mogelijk speelden ook partijpolitieke voorkeuren een rol; waar de christen-democraten in de regel meer 
geporteerd zijn van een groepsgericht beleid (zie ook noot 204), staan liberalen en sociaal-democraten over 
het algemeen meer een op het individu gerichte benadering voor (zie bijvoorbeeld Hoppe 1987: 31-32; 
Rijkschroeff et al. 2004: 182-184). 
207 “The essential point is that immigration and integration was not politicised at that time. On the contrary, 
it was kept deliberately off the agenda in political campaigns. As Rob Hoppe analysed in 1987, ethnicity 
(specifically the growing multi-ethnicity of the state through migration) was systematically depoliticised by 
removing it from the political agenda and defining it as a (pseudo-) scientific or administrative problem 
(Hoppe 1987). During the 1980s that same political consensus also led to a more or less explicit agreement 
not to allow (local and national) extreme rightist and racist parties ‘to play the migration card’. The cordon 
sanitaire that was built in 1983, after local elections in the municipality of Almere where such a party 
gained 13 per cent of all votes, persisted successfully throughout the 1980s” (Penninx 2005: 39). Vergelijk 
ook (Timmermans & Scholten 2006). 
208 Vergelijk ook: ‘Glimmerveen Stopt’, Trouw, 7-5-2001: 3. 
209 “Depolitisering van etniciteit speelt in op politiek- historische ‘ervaringen’ uit het interbellum als zou 
politisering van etniciteit ipso facto racistisch, fascistoïde en reactionair zijn” (Hoppe 1987: 14). 
210 Dit thema leefde wel degelijk onder bepaalde lagen van de bevolking, getuige het schotsschrift ‘Salaam 
Suleika lieve vrouw’ dat in de jaren tachtig circuleerde. In dit schotschrift wordt ondermeer misbruik van 
sociale zekerheid door gastarbeiders gehekeld. De tekst luidt: 

Lieve Sulein, 
Salaam Suleika, lieve vrouw / ik niet meer werken in de bouw. 
Hier veel collega’s zak gekregen / geen geld meer zijn voor bouw en wegen. 
Jij niet denken: ‘och wat erg’ / en tegen opzien als een berg. 
Allah mij niet heeft verlaten / Jouw Ali is met GAK gaan praten. 
Zij zeggen: ‘Jij vakantie houwen’ / ik krijg nu geld zonder te bouwen. 
Hier zijn echt een luilekkerland / ik geld verdienen dus niks aan de hand. 
Werkelijk hier zijn echt niks loos / alleen negenhonderdduizend werkeloos. 
Het arbeidsbureau mij nu verblijden / en zeggen: ‘Jij de baas vermijden’. 
Want dan brengt wekelijks de PTT / uit de WW wat centjes mee. 
Ik daarom altijd kijken stug / en zeggen: ‘Ikke pijn in rug’. 
Nu vrij van baas niks te verduren / ik jou, suleike geld blijven sturen. 
Mijn rekening op de bank blijft groeien / nu wij met kaarten ons vermoeien. 
Geld voorlopig dus niet minderen / Je krijgt hier ook veel geld voor kinderen. 
Vertel Suleika, het kan mij niet bomme / zijn er nog kinderen bijgekomme? /  
Die ik niet ken, jij schrijft me maar / hoe groot is nu die kinderschaar? /  
Geeft niet Suleike al zijn er dertig / jij maken de papieren fertig. 
En sturen ze met formulier / door arts getekend snel naar hier. 
Dan zal je zien en niet geloven / kinderbijslag vliegt naar boven. 
Anderen hebben geprobeerd / wordt toch nooit gecontroleerd. 
Dan gaat Suleika, door ‘Den Haag’ / mijn belasting snel omlaag. 
Ik weten nu waar geld hier zit / ga straks naar tandarts voor nieuw gebit. 
En ook als Allah hoort mijn wil / volgende week een nieuwe bril. 
Breng er een extra voor jou mee / wordt toch betaald ik heb WW. 
Oma kom naar ‘Nederlanden’ / zij krijgen hier ook weer nieuwe tanden. 
Zij brengen nog meer oudjes mee / die krijgen dan weer AOW. 
Ja, hier in Holland sta je paf / je krijgt hier geld van wieg tot graf. 
Wij zijn nu met veel man genoeg / die niet werken maar in de kroeg /  
spelen kaart moet je weten / tussendoor gaan we wat eten. 
O, Holland mooiste land ter welt / niks werken en toch veel stempelgeld. 
Ik woon in mooi huis erg tevree / met gas en licht en doortrekplee. 
Kost ons wekelijks een paar knaken / maar dat wordt betaald door sociale zaken. 
Ik mag van huisbaas konijntjes houwen / hoef daar weinig mee te sjouwen. 
Ze leven in een klerekast / benedenburen soms wat last. 
Vandaag een ziek erg onverwacht / heb beestjes ritueel geslacht. 
Verkocht aan andere gastarbeider / en die verkocht hem toen weer weider. 
Aan vrouw van Nederlandse man / die deed hem lekker in de pan. 
Konijntjes fokken rustig door / en zo, ik krijg ook geld hiervoor. 
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Jij hebben huis al opgeknapt? / van geld dat ik heb bijgelapt. 
Hou eenzaamheid nog jaartje uit / dan kom ik thuis met grote buit. 
Ik dan weer lekker bij jou thuis / en ga dan bouwen heel groot huis. 
Dat wij dan, samen met buren / aan Hollandse toeristen gaan verhuren. 
Suleika, Allah ons behoeden / wij Hollanders hiervoor laten bloeden. 
Nu ik maak einde aan dit schrijven / ik nog een jaar in Holland blijven. 
En meedoen aan ‘potvertere’ / dan iedereen hier krijgt de klere. 
Jij groeten aan familie geven / en zeggen Ali heeft geschreven. 
Uit Holland mooiste land ter welt / waar jij met niks doen krijgt veel geld. 
Ali barst straks van de cente / hij naar huis kom krijg ook weer rente. 
Dan geven feest met grote knal / en zingen: ‘HOLLAND BOVENAL’. 
Je man, Ali. 

Dit schotschrift circuleert ook nu nog op internet, zie bijvoorbeeld de volgende URL (per 8-9-2008): ho-
me.hetnet.nl/~eefbuurman/Funteksten_bestanden/brief_gastarbeider.htm. 
211 Vooral onder invloed van CD-ideoloog (en oprichter van het Nederlands Blok) Alfred Vierling kwam 
echter gedurende de jaren tachtig de nadruk steeds meer te liggen op cultuur en religie (met name de islam) 
als grootste, met immigratie samenhangende bedreiging voor Nederland en de Nederlandse identiteit 
(Elbers & Fennema 1993: 105). 
212 Dergelijke argumentatie speelde overigens ook bij vergelijkbare partijen in buurlanden: “In both France 
and Germany a major area of public concern was the impact of immigration on welfare and unemployment 
programs. Anti-immigrant groups argued that too many immigrants were becoming wards of the state and, 
as such, a drain on public finances. These groups were especially concerned about unemployment among 
foreign workers and the possibility that foreigners might benefit from the dole” (Hollifield 1992: 85). 
213 Vuijsje, H. (1981). ‘Politieke Taboes’ Haagse Post, 40-50. 
214 Voor Suriname en een ‘oud’ herkomstland als Indonesië vormt gezinsmigratie eveneens een substantieel 
deel van de totale instroom. Verder wint gezinsmigratie aan belang bij relatief ‘nieuwe’ herkomstlanden als 
Afghanistan. Tenslotte is gezinsmigratie bij veel westerse landen en bij landen met relatief geringe migra-
tievolumes in het algemeen redelijk belangrijk (CBS-StatLine, online database, URL per 9-12-2007: 
http://statline.cbs.nl/stat web/). 
215 Eigen berekening uit gegevens CBS-StatLine, online database, URL per 9-12-2007: http://statline. 
cbs.nl/stat web/. 
216 “Art. 1. A. Voor de toepassing van dit Verdrag geldt als ‘vluchteling’ elke persoon … (2) Die, ten ge-
volge van gebeurtenissen welke vóór 1 januari 1951 hebben plaats gevonden, en uit gegronde vrees voor 
vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn 
politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming 
van dat land niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen, of die, indien hij geen nati-
onaliteit bezit en ten gevolge van bovenbedoelde gebeurtenissen verblijft buiten het land waar hij vroeger 
zijn gewone verblijfplaats had, daarheen niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil terugke-
ren” (Gerritsen 2001: 54-55). 
217 “Art. 33. 1. Geen der Verdragsluitende Staten zal, op welke wijze ook, een vluchteling uitzetten of te-
rugleiden naar de grenzen van een grondgebied waar zijn leven of vrijheid bedreigd zou worden op grond 
van zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtui-
ging” (Gerritsen 2001: 68). 
218 Hier wordt nader onderscheid gemaakt tussen de begrippen vervolging, vrees voor vervolging en ge-
grondheid van die vrees. Er is sprake van vervolging in geval van schending van de mensenrechten. Hierbij 
dienen twee kanttekeningen te worden geplaatst. In de eerste plaats komt men pas voor vluchtelingschap in 
aanmerking als de inbreuk op de mensenrechten toe valt te rekenen aan menselijk handelen. “Hieronder 
valt dus niet de inbreuk op de mensenrechten door schrijnende armoede, hongersnood of rampen, tenzij 
deze weer in belangrijke mate het gevolg zijn van menselijk handelen” (Elderman 1999: 17). In de tweede 
plaats moet er sprake zijn van een zekere intensiteit van vervolging om voor vluchtelingschap in aanmer-
king te komen. Concreet kan men denken aan inbreuk op het recht op leven, inbreuk op de integriteit van 
het lichaam en arbitraire detenties. Strafvervolging voor een ‘commuun delict’ – een gewoon misdrijf in 
tegenstelling tot een politiek misdrijf – vormt in de Nederlandse rechtspraak geen grond voor vluchteling-
schap tenzij er sprake is van: “(1) een onevenredig zware bestraffing of (2) een discriminatoire vervolging 
(3) op grond van politieke motieven” (Elderman 1999: 18). Om in aanmerking te komen voor vluchteling-
schap moet er verder sprake zijn van vrees voor vervolging. Het hebben van vrees is echter een subjectieve 
geestestoestand. Volgens het Handbook is er sprake van gegronde vrees als deze subjectieve geestestoe-
stand ondersteund wordt door een objectieve situatie (Snoeij 1998: 11). Louter subjectieve vrees is op zich-
zelf dus niet voldoende om in aanmerking te komen voor het vluchtelingschap. De aanvrager moet in het 
zogenaamde asielrelaas objectieve feiten en omstandigheden aandragen om de gegrondheid van zijn ver-
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zoek aannemelijk te maken. Aannemelijk maken is een aanzienlijk minder zware eis dan het leveren van 
een onomstotelijk bewijs wat uit de aard der zaak redelijk is omdat vervolging nu eenmaal vaak niet goed 
gedocumenteerd is. De aanvrager moet de gegrondheid van zijn verzoek aantonen met een redelijke mate 
van waarschijnlijkheid, waarbij hem volgens het Handbook het voordeel van de twijfel dient te worden 
gegund. Over het algemeen is het zo dat een slechte mensenrechtensituatie in het land van herkomst er 
eerder toe zal leiden dat het verzoek als gegrond wordt erkend (Elderman 1999: 23-26). Verder is het van 
belang dat de vrees voor vervolging een toekomstgericht karakter moet hebben. Vervolging in het verleden 
kan de aanvrager helpen aannemelijk te maken dat hij een gegronde vrees voor vervolging heeft, maar als 
hij niet kan aantonen dat er in de toekomst ook sprake is van dreigende vervolging is dit niet voldoende. 
Andersom komt de persoon die in het verleden nooit vervolgd is, maar aannemelijk kan maken dat hij ge-
gronde vrees voor dreigende vervolging heeft wel in aanmerking voor de vluchtelingenstatus (Snoeij 1998: 
11-13; Elderman 1999: 23). 
219 Het singled-out criterium komt er op neer “dat gegronde vrees voor vervolging slechts aangenomen 
wordt op grond van maatregelen die voortkomen uit de verscherpte negatieve aandacht van de overheid 
voor een – aan de hand van een der vervolgingsgronden te identificeren – persoon of groep” (Snoeij 1998: 
9). Het singled-out criterium wordt in de Nederlandse vreemdelingenrechtspraak echter niet zo strikt toege-
past dat de gegrondheid van de vrees uitsluitend wordt afgeleid uit de persoonlijke ervaringen van de aan-
vrager. Uit jurisprudentie blijkt dat vervolging van familieleden of anderen onder vergelijkbare omstandig-
heden als waarin de aanvrager verkeerde, aanleiding kan zijn om zijn vrees voor vervolging gegrond te 
verklaren (Holterman 1999: 190-191). Toch menen sommigen dat het singled-out criterium in Nederland 
strikter is toegepast dan elders en dat dit heeft geleid tot de ‘wildgroei aan statussen’ omdat velen op basis 
van dit criterium niet erkend werden als vluchteling in verdragsrechtelijke zin (en dus geen zogenaamde A-
status kregen), maar om humanitaire redenen ook niet teruggestuurd kon worden en daarom een (Voorlopi-
ge) Vergunning tot Verblijf ((V)VTV) kregen (WRR 2001: 60). Inmiddels is dit statussen systeem overi-
gens herzien. 
220 Nu is het voor een vluchteling over het algemeen moeilijk om de intentie van de vervolger aan te tonen. 
De vervolger zal in veel gevallen argumenteren dat er geen sprake is van vervolging, maar van handhaving 
van de openbare orde, bestrijding van terrorisme, enzovoort. De Afdeling rechtspraak heeft in uitspraken in 
1988 en opnieuw in 1990 afstand genomen van de objectiviteitsleer (Holterman 1999: 197). Snoeij argu-
menteert dat de objectiviteitsleer zich niet verdraagt met de vluchtelingendefinitie van het Vluchtelingen-
verdrag artikel 1 lid A sub 2 waarin “de vervolgingsgronden immers geformuleerd [zijn] als individuele of 
groepskenmerken van degenen die gegronde vrees hebben om vervolgd te worden, niet als motieven van de 
vervolger respectievelijk de vervolgende staat” (Snoeij 1998: 9-10). 
221 Voluit: Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Conven-
tion and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, kortweg Handbook (UNHCR 1992). 
222 “Artikel 94 ‘Voorrang internationale rechtsorde boven nationale wet’: Binnen het Koninkrijk geldende 
wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder 
verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties” (Grondwet 
voor het Koninkrijk der Nederlanden). 
223 “Art. 44 1. Elke Verdragsluitende Partij mag dit Verdrag ten allen tijde opzeggen door middel van een 
tot de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties gerichte kennisgeving. 2. De opzegging zal voor de 
betrokken Staat van kracht worden één jaar na de datum waarop de kennisgeving door de Secretaris-
Generaal van de Verenigde Naties is ontvangen” (Gerritsen 2001:71-72). 
224 “Art. 14 1. Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervol-
ging. 2. Op dit recht kan geen beroep worden gedaan ingeval van strafvervolgingen wegens misdrijven van 
niet-politieke aard of handelingen in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties” 
(Verenigde Naties 2002). 
225 “Artikel 3 – Verbod van foltering Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmen-
selijke of vernederende behandelingen of bestraffingen” (EVRM 2003). 
226 “De arrondissementsrechtbank te Den Haag verbood gisteren de uitzetting van twee Vietnamezen, om-
dat er gegronde redenen voor vervolging in Vietnam zijn. ‘Ofschoon de rechtbankpresident concludeert dat 
de eisers niet voldoen aan de omschrijving van vluchteling in het Vluchtelingenverdrag meent hij dat niet 
valt uit te sluiten dat de asielzoekers in het land van herkomst bloot gesteld worden aan ‘een onmenselijke 
of vernederende behandeling’. Dat betekent dat zij zich zouden kunnen beroepen op artikel 3 van het Euro-
pese Verdrag voor de Rechten van de Mens, waarin een verbod is neergelegd personen bloot te stellen aan 
een vernederende behandeling” (NRC-Handelsblad 21-12-1991:3). 
227 Een paar voorbeelden: de vervolging van de Falung Gong beweging in China; de gedwongen sterilisa-
ties en abortussen in het kader van de Chinese één kind politiek; de vele etnische conflicten in Afrika be-
zuiden de Sahara; de positie van vrouwen en homo’s in een groot deel van de wereld; onderdrukking van 
religieuze minderheden; repressieve regimes in Noord Korea en Cuba. 
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228 “De ‘angst voor het getal’ drukt een steeds grotere stempel op het Nederlandse asielbeleid. De spreek-
woordelijke gastvrijheid waar Nederland zich immer op beroept staat haaks op het asielbeleid dat is door-
trokken van hypocrisie en haaks staat op de internationale normen. Dat stelt mr. R. Fernhout in zijn proef-
schrift Erkenning en toelating als vluchteling in Nederland. … Volgens Fernhout is het Nederlandse beleid 
erop gericht zo min mogelijk vluchtelingen toe te laten door een steeds beperktere uitleg van het begrip 
vluchteling” (NRC-Handelsblad 21-3-1990:3). 
229 Feitelijk was dit een voortzetting van het asielbeleid in de voorgaande periode, dat over het algemeen 
restrictief was (Ten Doesschate 1994: 74-75). Verschil is dat in de jaren negentig “de uitgeoefende beleids-
druk om de stroom vreemdelingen richting Nederland een halt toe te roepen … in gouvernementele kring 
vertaald [wordt] als een opdracht om de restrictiviteit van het toelatingsbeleid te maximaliseren (de ‘nulop-
tie’)” (Holterman 1999: 78). 
230 Vóór 1976 was overigens een beroep op de Kroon mogelijk krachtens de wet BAB (Beroep Administra-
tieve Beschikkingen) (Ten Doesschate 1994: 59). 
231 De redenering was dat als het gevaar voor verkrachting algemeen is men niet voldoet aan het singled-out 
criterium. In deze zaak werd de staatssecretaris gesteund door de Haarlemse president van de rechtbank en 
de Hoge Raad. Overigens worden de asielverzoeken van Tamil-vrouwen blijkens een uitspraak uit 1991 
sinds dat jaar wel getoetst aan artikel 3 EVRM (Holterman 1999: 196). De Afdeling Rechtsspraak Raad van 
State overwoog in deze zaak ook dat het IPKF verkrachting van Tamil-vrouwen niet gebruikte als systema-
tisch middel om de Tamil-bevolking te intimideren (Snoeij 1998: 10), met andere woorden, ze deed tevens 
een beroep op de ‘objectiviteitsleer’ die de intentie van de vervolger meeweegt. 
232 Voorbeelden zijn Somalië en voormalig Joegoslavië. Tegen deze interpretatie van het Vluchtlingenver-
drag verzet zich echter paragraaf 65 van het Handbook: “Where serious discriminatory or other offensive 
acts are committed by the local populace, they can be considered as persecution if they are knowingly tol-
erated by the authorities, or if the authorities refuse, or prove unable, to offer effective protection” 
(UNHCR 1992: §65). In september 1996 stelde de president van de rechtbank Den Haag in een uitspraak 
over vervolging in Joegoslavië dat: “Gewelddadige of discriminerende handelingen kunnen, wanneer zij 
niet door overheidsorganen zijn verricht, als vervolging in vluchtelingrechtelijke zin worden aangemerkt 
indien de overheid deze handelingen ondersteunt of duldt of wanneer hiertegen door de overheid onvol-
doende bescherming wordt geboden” (Snoeij 1998: 15). Het oordeel van de president stemt hier dus over-
een met de interpretatie in het Handbook: vervolging hoeft niet per se door de overheid te gebeuren. 
233 Onder meer wordt verwezen naar een aantal specifiek op asielzoekers toegesneden maatregelen uit deze 
periode zoals de wet ‘veilige derde landen’ (1995), het verdrag van Schengen (1995) en de Overeenkomst 
van Dublin (1997). Inderdaad daalde het aantal asielzoekers na een piek in 1994 van 52.000 personen sterk 
in 1995 en 1996. Daarna steeg het aantal asielzoekers echter weer om de rest van de jaren negentig te fluc-
tueren tussen circa 35.000 en 45.000 personen. De Beer (1998) vraagt zich dan ook af of de immigratiebe-
perkende maatregelen niet slechts een tijdelijk effect hebben gehad. 
234 Het betreft de volgende dertien landen, tussen haakjes het aantal asielverzoeken in de periode 1980-
1999 in duizendtallen: België (227), Denemarken (160), Duitsland (2.792), Frankrijk (583), Griekenland 
(55), Italië (132), Nederland (381), Noorwegen (78), Oostenrijk (257), Spanje (105), Verenigd Koninkrijk 
(420), Zweden (385), en Zwitserland (395). In totaal 5.970 duizend verzoeken, ofwel 97,6% van het totaal 
aantal verzoeken in alle Europese landen (inclusief de landen van midden-Europa die zelf inmiddels ook 
asielzoekers opvangen) (UNHCR 2001). 
235 Eigen berekening op basis van gegevens uit (UNHCR 2001). 
236 Wel zijn er een aantal contra-indicaties – de regeling geldt bijvoorbeeld niet voor technisch niet verwij-
derbaren. 
237 Voor de AMA-regeling zoals die in de jaren negentig bestond geldt het volgende. Als er binnen een half 
jaar na aankomst in het herkomstland geen bevredigende opvangmogelijkheid voor de AMA werd gevon-
den en deze situatie bleef gedurende drie jaar ongewijzigd dan werd de AMA-vergunning automatisch 
omgezet in een verblijfsvergunning zonder beperkingen. 
238 “Beeldend gezegd: wat kan er nog waar zijn van de verklaring van de twintigste asielzoeker die beweert 
tijdens een bezoek aan het toilet, via het raampje te hebben kunnen ontsnappen aan de permanente aandacht 
van zijn bewakers? De zoveelste asielzoeker met een relaas dat (op onderdelen) opvallende gelijkenis ver-
toont met het relaas van zijn voorgangers loopt dus enig risico scepsis en achterdocht te ontmoeten” 
(Rinkel 1992: 50). 
239 De asielzoeker hoeft immers geen onomstotelijk bewijs te leveren: “Van de asielzoeker wordt niet ver-
langd te bewijzen, maar slechts aannemelijk te maken dat hij in zijn land vervolging te duchten heeft. Ba-
sisnorm hierbij is dat … de asielzoeker … het voordeel van de twijfel dient te genieten, ook al vertonen die 
verklaringen op onderdelen leemtes en onduidelijkheden” (Rinkel 1992: 42; vergelijk Elderman 1999: 23-
26). 
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240 “Het criterium van het veilig land heeft zich in een sfeer van inzet van definitiemacht door de [Staatsse-
cretaris van Justitie] en strijd daarover ontwikkeld. In regelgeving vindt men als uitkomst daarvan verschil-
lende typen ‘veilige landen’. De oorsprong voert naar de notie van het veilige land van herkomst (‘safe 
country of origin’). Deze notie is ontwikkeld vanuit een extensieve interpretatie van art. 1 C [Vluchtelin-
genverdrag]. Het gaat daarbij om landen waaruit op grond van objectiveerbare en verifieerbare gegevens 
geen vluchtelingen kùnnen komen. Met behulp van deze notie kunnen asielprocedures worden onttakeld” 
(Holterman 1999: 183). 
241 Voor de eenvoud heb ik mij hier beperkt tot ‘veilige derde landen’. Het verdrag van Schengen en de 
Overeenkomst van Dublin hebben echter een dergelijke werking. In de laatste Overeenkomst is geregeld 
dat het land waar de asielzoeker het Dublingebied is binnen gekomen eerstverantwoordelijke is voor de 
asielaanvraag. Als de asielzoeker daarna een asielverzoek in een ander land indient kan dat land een zoge-
naamde Dublinclaim leggen bij het Dublinland waar de asielzoeker eerder verbleef. Zie voor meer informa-
tie (Holterman 1999) of (Elderman 1999). 
242 “Asielzoekers verklaren vaak in Turkije in de afgesloten laadruimte van een vrachtwagen of een bestel-
busje te zijn gestopt en vervolgens dagenlang onderweg te zijn geweest. Eenmaal hier zeggen ze niets te 
weten over de route. Omdat ze in de laadruimte van de buitenwereld waren afgesloten, hebben ze geen idee 
via welke landen ze zijn gereisd. Soms mochten ze er onderweg uit om te happen en te plassen. Maar waar 
dat was? Ze weten het niet. Medewerkers van de IND zijn ervan overtuigd dat die asielzoekers liegen. Ze 
zouden wel weten waar ze zijn geweest, maar hun reisagenten hebben hun op het hart gebonden niets te 
zeggen. En zonder bewijs kan Nederland deze asielzoekers niet terugsturen. Dus ging de Koninklijke Ma-
rechaussee, die sinds de afschaffing van de grenscontroles met België en Duitsland vlak achter de grenzen 
steekproefsgewijs controles uitvoert, op zoek naar bewijs. Ze plozen de vrachtwagens en hun inzittenden 
uit, in de hoop een plastic zak van een Franse supermarkt of een kassabonnetje van een Duits wegrestaurant 
te vinden om zo te bewijzen dat de inzittenden van de vrachtwagen wel degelijk via andere Schengen-
landen waren gekomen. Lang heeft deze methode niet standgehouden. Mensensmokkelaars en hun hand-
langers zorgen er tegenwoordig voor dat de transportmiddelen vlak voor een grensovergang grondig wor-
den gereinigd. Zij gooien alle papiertjes, zakjes en kaartjes die op een verblijf in Frankrijk, België of Duits-
land wijzen weg, evenals alle reispapieren en documenten die op een verblijf in een ander Europees land 
duiden. Om de kans op ontdekking te verkleinen, worden de migranten vlak voor de grens verdeeld over 
kleinere voertuigen, of op de trein gezet” (Godfroid & Vinckx 1999: 111). 
243 Men schatte eind jaren negentig bijvoorbeeld dat ongeveer 80% van alle asielzoekers Nederland bin-
nenkomt via de Dublin partners Duitsland en België terwijl in 1998 naar schatting op slechts 13% van alle 
aanvragen een Dublinclaim werd gelegd (Godfroid & Vinckx 1999: 112). 
244 Dit was overigens geen nieuw fenomeen: in 1981 stelde de regering reeds: “velen die hun land om eco-
nomische redenen verlaten … doen thans een beroep op klemmende redenen van humanitaire aard” 
(Memorie van Toelichting Rijksbegroting 1981: 76, geciteerd in Wijburg 1994: 48). 
245 Als reden voeren Doomernik & Penninx aan dat asielmigratie voor grote groepen mensen de enige mo-
gelijkheid voor migratie is, vergelijk ook Muus (1995: 86) die stelt dat voor veel mensen van buiten de EU 
een “migrantendochter de laatste legale kans [is] om te migreren”. 
246 Zetten we de berichtgeving in het NRC-Handelsblad in de periode 1990-1997 op een rij dan krijgen we 
het volgende overzicht van de meevallers en tegenvallers in de asielbegroting: 20-1-1990: 400 miljoen; 30-
1-1991: 13 miljoen; 8-2-1991: 88 miljoen; 1-4-1991: 250 miljoen; 14-5-1992: 200 miljoen; 3-6-1992: 2,7 
miljoen; 7-7-1992: 440 miljoen; 25-3-1993: 534 miljoen+312 miljoen voorzien tekort voor het volgende 
jaar; 22-6-1993: 51 miljoen; 17-7-1993: 20-25 miljoen; 28-3-1994: 570 miljoen+voorziene begrotingste-
korten oplopend van 940 miljoen in 1995 tot 1320 miljoen in 1998; 25-5-1994: 3,5 miljoen; 10-11-1994: 
500 miljoen; 10-4-1995: voorziene tekorten van 500 miljoen in 1996 en 1000 miljoen in 1997; 18-11-1996: 
meevaller 75 miljoen; 20-8-1997: 110 miljoen + voorziene tekorten van 187 miljoen voor 1998, 160 mil-
joen voor 1999, 150 miljoen voor 2000, 115 miljoen voor 2001. Met andere woorden: elk jaar zijn er één of 
meer keren tekorten op de begroting van honderden miljoenen guldens voorzien met als enige uitzondering 
1996 als na een halvering van de instroom binnen twee jaar een bescheiden meevaller van 75 miljoen kan 
worden genoteerd. 
247 “Het kabinet heeft de structurele neiging om de ramingen van de toestroom van asielzoekers bewust 
laag te houden. Dit behoedzame scenario beoogt twee effecten: ten eerste de eventuele aanzuigingeffecten 
van hoge ramingen tegengaan en ten tweede de financiële uitgaven voor de opvang onder controle houden. 
De centrale opvang wordt op deze lage inschatting afgestemd. … Het kabinet is aldus (bewust?) al een tijd 
bezig zelf zijn eigen paniek te organiseren. Hiermee lokt het een maatschappelijke mobilisatie tegen het 
asielbeleid uit. Dit is een gevaarlijke politiek”. M. Rabbae, “Kabinet oorzaak eigen asielpaniek.” De Volks-
krant 6-10-1998, pp. 9. 
248 “[H]et allochtonenbeleid [moet] ‘strenger’ en ‘rechtvaardiger’ worden, hetgeen vooral de suggestie wekt 
dat er naar moet worden gestreefd dat er minder asielzoekers worden toegelaten. Er wordt echter zorgvul-
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dig vermeden om dat laatste hardop uit te spreken. Op zichzelf niet merkwaardig, omdat het opzeggen van 
internationale verdragen – hetgeen voor een daadwerkelijke inperking noodzakelijk zou zijn – politiek zeer 
gevoelig ligt. … Wanneer het aantal asielzoekenden in ons land echt een probleem is – bijvoorbeeld omdat 
de Nederlandse samenleving daar niet op berekend is – en de mogelijkheid om dit aantal daadwerkelijk 
terug te dringen ontbreekt, is er kennelijk slechts één uitweg om politiek gezichtsverlies te voorkomen: 
ontken het probleem. Met andere woorden: stel het aantal asielzoekers en het daarop gebaseerde budget 
systematisch te laag vast. Het probleem blijft dan optisch in elk geval binnen de perken. Op zichzelf kun-
nen er goede redenen zijn om de asielzoekerproblematiek niet dagelijks in volle omvang onder de publieke 
aandacht te brengen. In de verkiezingstijd is de vrees dat rechts-extremistische groeperingen daardoor vaste 
voet aan de grond krijgen bijvoorbeeld een serieus te nemen argument” G. M. Kuiper, “Paars miskent de 
problematiek van asielzoekers.” NRC-Handelsblad 25-6-1998, pp. 6. 
249 “(Van onze politieke redactie) DEN HAAG – Het aantal asielzoekers dat naar ons land komt, lijkt veel 
kleiner te worden dan vorig jaar werd verwacht. Dit zei premier Kok gisteravond na de ministerraad. Dit 
jaar melden zich waarschijnlijk 33.000 vluchtelingen. Tot dusver werd uitgegaan van een toestroom van 
45.000” (Het Parool 10-4-1998:3). 
250 Er is gesuggereerd dat het vermijden van een politieke discussie – waar Koks grote opponent Bolkestein 
politiek garen bij zou spinnen – het motief achter deze neerwaartse bijstelling is geweest: “Boze tongen in 
Den Haag beweren nu dat de PvdA, de partij van Schmitz en Kok, vlak voor de verkiezingen weinig trek 
had in een discussie over stijgende aantallen asielzoekers. Hoe het ook zij, een bevredigende verklaring 
voor de neerwaartse bijstelling van de prognoses is nooit gegeven” (De Volkskrant 14-10-1998:3). De door 
het CBS gehanteerde prognosemethoden voorspelden – op basis van de instroom in de eerste drie maanden 
van 1998 – een asielinstroom van 46 à 48 duizend personen in 1998. Het werden er uiteindelijk 45 duizend. 
Het CBS gebruikt twee prognosemethoden, die we in navolging A en B noemen (De Beer 1999: 8-10). 
 

abs verschila cumm stijgingb abs cumm stijgingb feb mrt
jan 2.049 2.049 8% 3.080 3.080 50% 51.774 3.080 3.080
feb 2.068 19 4.117 25% 2.543 5.623 23% 47.042 2.543 2.543
mrt 2.289 221 6.406 39% 3.282 8.905 43% 47.879 2.764 3.282
apr 2.279 -10 8.685 37% 3.208 12.113 41% 48.038 2.754 3.272
mei 2.192 -87 10.877 33% 3.029 15.142 38% 47.949 2.667 3.185
jun 2.415 223 13.292 60% 3.334 18.476 38% 47.876 2.890 3.408
jul 3.014 599 16.306 61% 3.887 22.363 29% 47.237 3.489 4.007
aug 3.539 525 19.845 93% 4.135 26.498 17% 45.990 4.014 4.532
sep 3.758 219 23.603 74% 5.107 31.605 36% 46.120 4.233 4.751
okt 3.956 198 27.559 69% 4.859 36.464 23% 45.572 4.431 4.949
nov 3.104 -852 30.663 37% 4.325 40.789 39% 45.817 3.579 4.097
dec 3.780 676 34.443 60% 4.428 45.217 17% 45.217 4.255 4.773
tot 34.443 45.217 40.699 45.879

Bron: CBS-Statline.

maandelijkse instroom van asielzoekers

A

b) ten opzichte van dezelfde maand in voorgaand jaar.
a) ten opzichte van vorige maand.

19981997
prognose met methode

B op basis instroom
mnd

 

Methode A is een berekening op basis van de seizoensgecorrigeerde instroom in het voorgaande jaar. De 
prognose voor 1998 op basis van de instroom tot en met maart wordt gevonden door de cumulatieve in-
stroom van januari 1998 tot en met maart 1998 te vermenigvuldigen met de totale instroom in 1997 en dit 
product vervolgens te delen door de cumulatieve instroom van januari 1997 tot en met maart 1997. Deze 
methode levert voor 1998 een prognose op van 8.905·34.443/6.406=47.879 personen. De prognose op basis 
van januari 1998 tot en met februari 1998 komt uit op 47.042 personen (zie bovenstaande tabel).
Methode B is een berekening op basis van de maand op maand verschillen in het voorgaande jaar. De 
prognose voor april 1998 op basis van de instroom van januari 1998 tot en met maart 1998 wordt gevonden 
door het verschil tussen maart en april 1997 op te tellen bij de instroom in maart 1998. De prognose voor 
april 1998 wordt dan 3282-10=3272. Evenzo berekent men de prognoses voor de overige maanden van 
1998, zij het dat men dan uit moet gaan van de berekende prognoses van de voorgaande maand. De prog-
nose voor 1998 op basis van de instroom tot en met maart komt dan uit op 45.879. Evenzo berekent men de 
prognose op basis van de instroom tot en met februari op 40.699. De hier genoemde prognoses zijn in on-
derstaande tabel vetgedrukt. Als men zich baseert op de eerste drie maanden, leverde over de periode 1988-
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1998 methode A een gemiddelde voorspelfout op van 4200 personen en methode B een gemiddelde voor-
spelfout op van 6200 personen (De Beer 1999: 9). 
Waar de plotselinge neerwaartse bijstelling van premier Kok tijdens verkiezingstijd ook op gebaseerd is, in 
ieder geval niet op een berekening met de hier uiteengezette methode A of B op basis van de instroom van 
januari 1998 tot en met februari 1998 of maart 1998. Ook de trend wees totaal niet op een daling van de 
asielinstroom. Integendeel, de stijging ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar was voor 
alle maanden in 1997 en 1998 positief (zie bovenstaande tabel). Enig rekenwerk leert dat Kok met zijn 
prognose feitelijk een scherpe trendbreuk voorspelde. In de maanden januari, februari en maart 1997 arri-
veerden in totaal 6.406 personen tegen 8.905 in dezelfde periode in 1998, ofwel een stijging van 39%. Om 
in 1998 op totaal 33.000 personen uit te komen zou de instroom de laatste 9 maanden 33.000-8905=24.095 
personen moeten bedragen, tegen 34.443-6.406=28.037 personen in de laatste 9 maanden van 1997, ofwel 
een daling van maar liefst 14%. Kortom, de instroomcijfers geven geen enkele rechtvaardiging voor de 
prognose van 33.000 personen van het kabinet Kok. 
Tenslotte is het nog mogelijk om de instroomprognoses met methode A te baseren op de gemiddeld in-
stroom over meerdere jaren. Gemiddeld genomen nemen de voorspelfouten dan fors toe. Ook zo worden 
echter geen prognoses lager dan 35 duizend gevonden (zie onderstaande tabel met zo verkregen prognoses 
voor 1998). 
 

1997 1996-1997 1995-1997 1994-1997 1993-1997
jan-feb 1998 47042 40911 36765 35129 36304
jan-mrt 1998 47879 43086 38762 36221 37853

gebaseerd op 
instroom in periode

gebaseerd op gemiddelde instroom in de jaren

 
 
251 R.B. Grootenhuis & E. Bloemen, “Onzekerheid is verstikkend voor asielzoeker.” Trouw, 16-4-1999: 17. 
252 Vergelijk ook: M. van Rooijen, “GGZ-Instellingen trekken aan de bel: Lange wachttijd verergert psy-
chische problemen van asielzoekers.” De Gazet, 22-23; J. E. Hovens, & R. J. P. Rijnders, “Sober asielbe-
leid is onmenselijk”. NRC-Handelsblad, 19-5-1998, 11. 
253 Vergelijk J. Bala, “Wees open aan de poort van de maatschappij.” NRC-Handelsblad, 22-5-1999, 9. 
Vergelijk ook de verslaggeving in NRC-Handelsblad over een onderzoek van twee huisartsen in het AZC 
in Aalten: “Klachten als gevolg van gewelddadigheden in het land van oorsprong … wogen volgens de 
dokters in Aalten niet op tegen de problemen die asielzoekers na hun vlucht in Nederland ondervonden” 
(NRC-Handelsblad 26-10-1991:2). Dit onderzoek werd in 1991 overigens gepubliceerd in Huisarts en 
Wetenschap. 
254 Relatie duur asielprocedure en psychische klachten: 

Duur
Steekproefgrootte N=88 % N=9 % N=30 % N=49 %
Depressiviteit 38 43% 2 22% 10 33% 26 53%
Slaapstoornissen 46 52% - 0% 11 37% 35 71%
Eetlust 25 28% 2 22% 16 53% 16 33%
Concentratiestoornissen 17 19% - 0% 5 17% 12 24%
Geheugenstoornissen 11 13% - 0% 4 13% 7 14%
Bron: (Willigen 1992: 183) Oorspronkelijke bron: Medisch Contact  1983 (12) 333-336. Onderzoek verricht 
naar de duur van de asielprocedure in relatie tot medische klachten bij Syrisch-Orthodoxe en Armeense 
asielzoekers uit Turkije. 

Totaal 0 – 1 jaar 1 - 2 jaar 2 jaar

 
 
255 Volgens sommige auteurs belemmeren de lange procedures en bijbehorende onzekerheid ook het psy-
chologische proces waarin de immigrant een nieuwe stabiele hybride identiteit ontwikkelt; zie R.B.M. 
Grootenhuis & E. Bloemen, “Onzekerheid is verstikkend voor asielzoeker. Trouw, 16-4-1999, 17; J. van 
Essen & H. van Nieuwenhoven, “Rouwen als voorwaarde voor een nieuwe identiteit; Salman Akhtar toe-
gepast op de hulpverlening aan vluchtelingen.” Phaxx, 1998, 10-12 (vergelijk Akhtar 1995: 1076-1077). 
256 Vergelijk T. te Beek, “Laat geen menselijk kapitaal verloren gaan.” De Volkskrant, 8-9-1999, 9. 
257 Later mochten asielzoekers 12 weken per jaar werken, in de praktijk oogstwerk, zie T. te Beek, “Laat 
geen menselijk kapitaal verloren gaan.” De Volkskrant, 8-9-1999, 9. 
258 Dit laatste blijkt bijvoorbeeld uit een brief van minister De Vries (Sociale Zaken) en staatssecretaris 
Kosto (Justitie) aan de Tweede Kamer betreffende de eventuele verruiming van de mogelijkheden om op 
grotere schaal werkvergunningen te verlenen aan asielzoekers die in afwachting zijn van hun procedure. De 
regering wijst de mogelijkheid om asielzoekers toe te laten tot de arbeidsmarkt echter categorisch af: “Vol-
gens de bewindslieden is er geen enkele reden om asielzoekers tot de arbeidsmarkt toe te laten, omdat er in 
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de ‘lage en ongeschoolde functies’ waarvoor zij in principe in aanmerking zouden komen, sprake is van 
hoge werkloosheid. Vorig jaar is slechts in enkele honderden gevallen een werkvergunning afgegeven. ‘Het 
beleid is erop gericht dit aantal in 1991 zo mogelijk tot nul te reduceren, omdat elke plaatsing van een bui-
tenlander in principe ten koste gaat van de plaatsing van een binnenlandse werkloze, al dan niet uit een 
minderheidsgroep’, aldus de brief. Justitie is bang dat tewerkstelling van asielzoekers ‘een integratie-effect’ 
heeft, waardoor eventuele uitzetting later wordt bemoeilijkt. … ‘Bovendien kan van tewerkstelling van 
asielzoekers een aanzuigende werking uitgaan’” (NRC-Handelsblad 10-1-1991:2). 
259 T. te Beek, “Laat geen menselijk kapitaal verloren gaan.” De Volkskrant, 8-9-1999, 9. 
260 Het gebrek aan (opvang)capaciteit wreekt zich ook op dit punt: “Aangezien de doorstroom stokt, doen 
de asielzoekers soms drie keer de basiscursus. … Zestig procent van hen die al langer dan twee jaar in Ne-
derland verblijven, spreekt de taal nog niet” (NRC-Handelsblad 29-6-1992:3). 
261 Onderzoeksbureau Regioplan deed in opdracht van de overheid een onderzoek onder 569 ex-
asielzoekers, die in 1991 hun status kregen. Het bleek dat 76% van hen drie jaar na statusverlening nog 
steeds bijstandsafhankelijk was. Van de overige 24% had 80% tijdelijk of vast werk en de rest had inkom-
sten door studie of anderszins (Hueber et al. 1995). Een ander onderzoek (Brink 1997; Brink et al. 1996) 
gedaan onder 124 vluchtelingen afkomstig uit Joegoslavië, Somalië en Iran geeft een vergelijkbaar beeld. 
Deze vluchtelingen werden tussen oktober 1994 en maart 1996 drie maal geïnterviewd met intervallen van 
6 maanden. Het betrof hier vluchtelingen die hooguit drie jaar voor het eerste interview een status hadden 
gekregen, de meesten eerder. Ongeveer éénderde van hen was minder dan twee jaar in Nederland, ruwweg 
éénderde 3 tot 4 jaar en de overige éénderde langer dan vier jaar. In de anderhalf jaar dat het onderzoek 
duurde steeg het aantal mensen in de onderzoeksgroep met een vaste of tijdelijke (deeltijd) baan van 10% 
naar 30% (Brink 1997: 189, 200). Brink concludeert: “Among the main reasons for the high unemployment 
rate are the denial by potential employers of former work experience and diplomas obtained in the country 
of origin, difficulties with the Dutch language, lack of knowledge of the Dutch labourmarket, high expecta-
tions of the nature of employment, long waiting periods during the asylum procedures and, in some cases, 
age” (Brink 1997: 201). 
262 “Een ander probleem dat voor veel vluchtelingen het zoeken naar werk bemoeilijkt, is het feit dat veel 
van hen hebben te kampen met psychische en/of fysieke problemen die zijn te herleiden op hun achter-
grond als asielzoeker/vluchteling. Het niet tot rust kunnen komen, hoofdpijnklachten, concentratieproble-
men, nachtmerries en slapeloosheid zijn voorbeelden van de meest genoemde klachten. De voortdurende 
ongerustheid over familieleden die zijn achtergebleven in het land van herkomst draagt hiertoe bij. Ook de 
problemen die zich voordoen in langdurige slepende gezinsherenigingprocedures veroorzaken veel span-
ningen en onzekerheid. Langdurig verblijf in asielcentra heeft zijn sporen achtergelaten” (Brink et al. 1996: 
54). 
263 “We must question the Swedish immigration policy. Have there been any mistakes? For example, have 
the introductory training programs and other labour market measures directed to refugees, been adequate 
with regard to their background and with regard to the transitions in the Swedish economy? Has the immi-
gration policy tended to make the immigrants passive? In the 80s the waiting period to get a permit for 
asylum seekers increased very much. In some cases it took years between arrival in Sweden and obtaining a 
permit to stay. The immigrant was not allowed to work during the waiting period. Probably many immi-
grants lost their competence. The summary is that the goal of equality in the Swedish immigration policy 
has not been achieved” (Ekberg 1999: 423-424). 
264 Interview met Han Entzinger. 
265 Deze basiseducatie zou onder meer alfabetisering, Nederlands, basis Engels, rekenvaardigheid en socia-
le vaardigheden moeten omvatten (WRR 1989: 43-44). 
266 Verder stelt dat Raad dat meer diversiteit leidt tot immateriële verrijking, maar dat pluriformiteit tegelij-
kertijd ook tot spanningen kan leiden. De Raad verwijst wat dit laatste betreft naar de door iedereen te res-
pecteren Nederlandse rechtsorde die grondwettelijk verankerd is en het maatschappelijk verkeer regelt door 
grenzen te stellen aan ieders gedrag (WRR 1989: 22). 
267 Dat blijkt ook uit de opzet van het rapport. De terreinen Arbeid, Onderwijs en Volwasseneneducatie 
worden elk in een apart hoofdstuk behandeld. Voor Huisvesting, Justitie en Gezondheidszorg & Welzijn is 
samen slechts één enkel hoofdstuk gereserveerd. Ook aan het vreemdelingenbeleid is slechts één klein 
hoofdstuk gewijd, terwijl het cultuurbeleid het moet doen met één subparagraaf van krap 4 bladzijden. 
268 Het begrip ‘beleidssubsysteem’ is afkomstig uit het zogenaamde Advocacy Coalition Framework (ACF) 
(Sabatier & Jenkins-Smith 1999). Een van de doelstellingen van het ACF is om wetenschappelijke informa-
tie en (expert)kennis een prominentere plaats te geven in de verklaring van het beleidsproces (Sabatier & 
Weible 2007: 192). Daarom richt de analyse zich niet louter op de politieke arena, maar op een heel scala 
aan actoren – het zogenaamde beleidssubsysteem – die invloed hebben op dat beleidsproces. “Het beleids-
subsysteem bestaat uit alle actoren die een rol spelen bij de vorming, besluitvorming, uitvoering en evalua-
tie van een beleid of een beleidsprobleem” (Fenger 2003). Daarom moet het beleidssubsysteem “breed 
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worden opgevat, hieronder vallen dus onder meer politici, ambtenaren, belangengroepen, wetenschappers, 
adviesorganen en ‘denktanks’ en journalisten” (Fenger 2003). Binnen het beleidssubsysteem opereren ver-
schillende beleidscoalities, in de regel 2 tot 5 (Sabatier & Weible 2007: 196). Coalities ontstaan omdat het 
politieke proces in moderne samenlevingen zo complex is dat actoren alleen door specialisatie en samen-
werking kans maken hun politieke doelen te verwezenlijken. Daarbij hebben actoren met verschillende 
achtergronden (politiek, juridisch, wetenschappelijk, etc) elk een eigen rol (Sabatier & Weible 2007: 192). 
Een beleidscoalitie bestaat uit “verschillende publieke, semi-publieke en private actoren die causale en 
normatieve opvattingen delen en die vaak gecoördineerd handelen” (Fenger 2003). In navolging van Fen-
ger (2003) duiden we deze gedeelde opvattingen (het “policy belief system”) aan met de term “beleidsvi-
sie”. Elke beleidscoalitie heeft een eigen beleidsvisie van waaruit ze het beleid probeert te beïnvloeden. 
Vanuit het zo gevormde beleid en de effecten daarvan vindt ook weer terugkoppeling plaats op de beleids-
visies van de verschillende coalities. Een beleidsvisie bestaat uit drie lagen (1) de “diepe kern” die bestaat 
uit de fundamentele ontologische en normatieve overtuigingen van een actor, (2) de “beleidskern” bestaan-
de uit “de beleidsstrategieën en -voorkeuren die nodig zijn om de opvattingen uit de diepe kern op het con-
crete beleidssubsysteem te verwezenlijken” en (3) de “secundaire aspecten”, dat wil zeggen “de instrumen-
tele beslissingen die nodig zijn om de beleidskern in een specifiek subsysteem te implementeren” (Fenger 
2003). Merk op dat dit gelaagde systeem parallellen vertoont met het gelaagde model van Fischer (§2.5.2). 
Beleidscoalities formeren zich vooral rond de meest fundamentele (tweede orde) normatieve uitgangspun-
ten en empirische aannamen van actoren, dat wil zeggen, rond dat wat Sabatier de ‘diepe kern’ noemt en 
Fischer het tweede orde niveau van ‘sociale keuzen’ en ‘maatschappelijke rechtvaardiging’. Omdat deze 
tweede orde overtuigingen en voorkeuren veelal in de formatieve jaren tot stand zijn gekomen, zijn ze heel 
stabiel. Dat verklaart waarom fundamentele (tweede orde) beleidsverandering over het algemeen op veel 
weerstand stuit. De neiging bestaat om ‘door te modderen’ (Lindblom 1979) en slechts incrementele eerste 
orde beleidswijzigingen door te voeren. Een versterkend mechanisme is dat de fundamentele normatieve en 
ontologische axioma’s van actoren fungeren als een ‘perceptueel filter’; beleidsproblemen worden in twee-
de orde termen begrepen en gewaardeerd. Daardoor kunnen actoren die behoren tot verschillende beleids-
coalities dezelfde informatie geheel anders beoordelen. Dit veroorzaakt en versterkt wantrouwen jegens 
actoren van rivaliserende beleidscoalities en draagt bij aan de zogenaamde “devil shift”: de neiging om 
tegenstanders te zien als slechter, machtiger en onbetrouwbaarder als ze in werkelijkheid zijn (Sabatier & 
Weible 2007: 194, 205). Andersom vergroot het de onderlinge samenhang binnen een coalitie. Een essenti-
eel ingrediënt van het ACF zijn de bronnen waarover beleidscoalities beschikken en de wijze waarop ze 
worden ingezet. Van de verschillende bronnen die Sabatier & Weible (2007: 202-203) noemen zijn vooral 
formele macht, publieke opinie, bekwaam leiderschap en met name informatie relevant. Met betrekking tot 
dat laatste stellen ze: “Information regarding the problem severity and causes and the costs and benefits of 
policy alternatives is an important resource for a coalition. Unless there is a hurting stalemate, … the ACF 
assumes that information is a resource utilized by policy participants to win political battles against oppo-
nents. Strategic uses of information include solidifying coalition membership, arguing against an oppo-
nent’s policy views, convincing decision making sovereigns to support your proposals, and swaying public 
opinion. Stakeholders often spin or even distort information to bolster their argument. … This is one of the 
reasons why the ACF emphasizes the role of researchers within coalitions” (Sabatier & Weible 2007: 203). 
Daarbij speelt het soort informatie een belangrijke rol. Een van de hypothesen van het ACF luidt dat “prob-
lems for which accepted quantitative data and theory exist are more conducive to policy-oriented learning 
(‘beleidsgericht leren’) across belief systems than those in which data and theory are generally qualitative, 
quite subjective, or altogether lacking” (Sabatier & Weible 2007: 220). Ook treedt beleidsgericht leren 
eerder op bij beleidsproblemen die betrekking hebben op ‘natuurlijke’ (dat wil zeggen fysieke) systemen 
dan bij beleidsproblemen die betrekking hebben op politieke of sociale systemen, omdat de variabelen in 
dat laatste geval ook ‘strategische actoren’ kunnen zijn. Beleidsgericht leren heeft meer kans (dat wil zeg-
gen: informatie heeft meer invloed) als er een forum bestaat dat voldoende prestige heeft voor professionals 
van verschillende coalities en gedomineerd word door professionele normen. Ook kan productie van we-
tenschappelijke (technische) kennis over een beleidsprobleem een indirecte invloed hebben als het de opi-
nie verandert van zogenaamde policy brokers – actoren die min of meer neutraal staat tegen over verschil-
lende coalities en belang hebben bij beleidsgericht leren (Sabatier & Weible 2007: 220). De rol van expert-
kennis speelt derhalve een essentiële rol in het proces van beleidsgericht leren. 
269 Interview met Han Entzinger. 
270 Interview met Han Entzinger. 
271 Later is er wat meer waardering gekomen voor het rapport. Koopmans (2002) meent bijvoorbeeld dat de 
WRR “met haar rapport Allochtonenbeleid uit 1989 een pioniersrol vervuld heeft” door de “concrete mate-
riële situatie van migranten in Nederland” helder en duidelijk voor het voetlicht te brengen. 
272 “In het gunstigste geval staat het voor de aanvaarding door sociale-wetenschapsbeoefenaren van de 
alledaagse opvattingen van ambtenaren van gevestigde ministeries, die niet denken in termen van politieke 
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idealen, maar in termen van economische noodzaak. Het rapport kan aldus worden beschouwd als een zeer 
‘realistisch’ document. In het slechtste geval zouden critici het een ‘racistisch’ document kunnen noemen, 
waarin de etnische minderheden de schuld krijgen van de positie waarin ze zich bevinden en waarin een 
streng toelatingsbeleid voor geselecteerde groepen wordt bepleit” (Rex 1995: 61-62). 
273 Interview met Han Entzinger. 
274 Voor nieuw aangekomen immigranten acht het kabinet “extra inspanningen op het gebied van de vol-
wasseneneducatie noodzakelijk, maar wil [het] niet zo ver gaan dat hieraan een leerplicht voor volwassen 
allochtonen wordt verbonden” (Kabinetsstandpunt 1990: 20). Met betrekking tot werkloze allochtonen rept 
het kabinet eveneens niet van een verplichting of sanctie. In plaats daarvan wordt volstaan met de aanstel-
ling van contactfunctionarissen die het ‘toeleidingstraject’ zullen monitoren: “Evenals … nieuwkomers 
zullen de werkloze minderheden tijdens hun toelatings- en educatietraject worden gevolgd” 
(Kabinetsstandpunt 1990: 25). 
275 Onder meer van de PvdA: “De PvdA worstelt met zichzelf sinds Bolkestein het thema van de minderhe-
den in september 1991 aan de orde stelde. Toen vond de PvdA dat het ‘taboe’ moest worden gehandhaafd. 
Volgens fractieleider Wöltgens mocht er geen electoraal voordeel worden gehaald en D’Ancona hekelde de 
woorden van VVD-leider als ‘tendentieus en stemmingmakerij’” (NRC-Handelsblad 25-3-1994:2). 
276 Sommige VVD-prominenten hoopten dat de discussie die zo ontstond het minderhedenthema weer ste-
vig op de politieke agenda zou zetten. Engering-Aarts (1992) meende dat men de extreemrechtse partijen 
CD en CP ‘86 de wind uit de zeilen zou kunnen nemen met een goed integratiebeleid als dat zou leiden tot 
resultaten die voor de bevolking zichtbaar zouden zijn. 
277 “Met name bij de 16- tot 18-jarigen zonder voldoende taalvaardigheden, maar ook voor allochtonen die 
op latere leeftijd naar Nederland komen, is een intensieve opvang en basiseducatie vereist voor inpassing in 
de samenleving. Bij voorkeur moeten hierbij dwingende elementen worden ingevoerd, zoals het koppelen 
van een uitkering aan een leerverplichting. Dit houdt uiteraard ook in dat de overheid voldoende faciliteiten 
beschikbaar moet stellen om zo’n plicht te kunnen realiseren” (Min. BiZa 1992: 25). Op dat laatste punt 
blijkt de overheid overigens te kort te schieten: voor de basiseducatie is een wachtlijst waarop ruim 8000 
allochtonen staan, een wachtlijst die bovendien maar langzaam wordt weggewerkt (Min. BiZa 1992: 53-
54). 
278 De vier actieprogramma’s zijn ‘Jeugd van etnische minderheidsgroepen’, ‘Bestrijden werkloosheid’, 
‘Het voorkomen en bestrijden van vooroordelen, discriminatie en racisme’ en ‘Communicatie’. De eerste 
twee programma’s zijn samen met de nadruk op de Grote Steden (Min. GSI 1999: 11-13) een echo van de 
Contourennota. Het derde programma roept herinneringen op aan het belang dat het minderhedenbeleid in 
de jaren tachtig had gehecht aan de bestrijding van discriminatie en racisme. 
279 “Van de leden van etnische minderheden mag verwacht worden dat zij hun uiterste best doen om zich zo 
snel mogelijk een zelfstandige positie te verwerven in ons land. Daarvoor is het nodig dat zij kiezen voor 
deze samenleving en er ook hun verantwoordelijkheid voor nemen, om de vele faciliteiten die ons land zijn 
nieuwe landgenoten biedt, te benutten. Cruciaal hierbij is het leren beheersen van de Nederlandse taal. Het 
kabinet heeft met de Wet inburgering nieuwkomers daartoe een unieke faciliteit geschapen, die ook sym-
bool staat voor de noodzaak dat etnische minderheden van overheden, maatschappelijke organisaties en 
andere instituties de kans gegeven moet worden om als burgers te kunnen participeren. Ieder lid van onze 
samenleving moet aangesproken kunnen worden op het inzetten van de potenties die hij bezit. Daar is hij 
burger voor, weerbaar, met rechten en verantwoordelijkheden” (Min. GSI 1999: 1). 
280 Opvallend is dat de harde kern onder de (oudere) langdurige werklozen feitelijk wordt ‘afgeschreven’: 
de nota acht het beter de aandacht te richten op het voorkómen van uitstroom vóór de pensioengerechtigde 
leeftijd (Min. GSI 1999: 26-27). Omdat ook veel kinderen uit de minderheidgroepen vanwege de thuissi-
tuatie te kampen hebben met een taalachterstand, wordt verder voorzien in intensieve taalprogramma’s in 
de onderbouw van het onderwijs (Min. GSI 1999: 15-16, 21-22). Naast de hiergenoemde maatregelen, 
worden tal van maatregelen voorgesteld ter bevordering van de arbeidsmarktperformance en onderwijsre-
sultaten van minderheden die een meer incrementeel karakter hebben. 
281 Interview met Han Entzinger. 
282 Zie bijvoorbeeld T. van Steveninck, “Nederland nog lang niet vol.” Algemeen Dagblad 3-7-1999; P. C. 
Emmer, “Gebruik de markt als selectiemiddel.” De Volkskrant 28-4-2000. 
283 Zie bijvoorbeeld P. Kalma, “Nederland immigratieland.” De Volkskrant 25-6-1993; H. Priemus, “Voor 
Europol heeft Nederland wel genoeg ruimte.” NRC-Handelsblad 19-11-1993. E. van Thijn, “De acceptatie 
neemt af en niemand weet er Raad mee.” NRC-Handelsblad 25-9-1993, vergelijk ook (Loeffen 1994: 15). 
284 NRC-Handelsblad 29-3-1994:7. 
285 NRC-Handelsblad 2-4-1994:3. 
286 Jeroen Trommelen, “Waarom Nederland niet vol is.” De Volkskrant 28-7-1993; vergelijk: Schreuders, 
G., “Geluiden uit de onderbuik.” De Volkskrant 21-11-1994. 
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287 J. C. Ott, “Doodlopende weg van de immigratie: Vluchtelingen meer gebaat bij hulp in het land van 
herkomst.” NRC-Handelsblad 27-8-1993, vergelijk: M. Bierman, “Nederland is een gastvrije maar roekelo-
ze herberg.” NRC-Handelsblad 25-11-1993; N. van Egmond, “Migratie gaat ten koste van het milieu.” De 
Volkskrant 18-11-2002. 
288 “Men zou vermoeden dat tegenwoordige met name onenigheid bestaat over de vragen of ons hulpoffer 
op dit moment te groot of te klein is, en of voortgaande immigratie nu van voordeel is of niet. In de publie-
ke debatten is zo’n onenigheid echter maar met moeite terug te vinden. Het zijn vooral de stemmen die 
stellen dat immigratie voordelig is en dat we onze hulptaak absoluut nog niet volbracht hebben, die te horen 
zijn. Tegenstemmen komen nauwelijks in de media voor. Als er voor verdere immigratierestricties gepleit 
wordt is dat op basis van het meer indirecte argument dat ‘de mensen in de oude wijken’ en de ‘man in de 
straat’ zich zullen gaan verzetten als immigratie niet afgeremd wordt. Men bedient zich hier veelal van 
metaforen als ‘spankracht’ en ‘draagvlak binnen de samenleving’” (Tholen 1997: 20-21). 
289 Van 43% in de periode 1995-1999 naar 55% in de periode 2000-2004 (eigen berekening uit gegevens 
CBS-StatLine, online database, URL per 9-12-2007: http://statline.cbs.nl/statweb/). 
290 Van 18% in de periode 1995-1999 naar 24% in de periode 2000-2004 (eigen berekening uit gegevens 
CBS-StatLine, online database, URL per 9-12-2007: http://statline.cbs.nl/statweb/). 
291 Zie bijvoorbeeld ook de nota Zonder Kenniswerkers geen Kenniseconomie: Achtergronddocument bij de 
Kabinetsnota ‘Deltapla Bèta/Techniek’, in 2003 opgesteld onder verantwoordelijkheid van EZ, OCW & 
SZ&W.  
292 Niet te verwarren met asielzoekers. 
293 Dit moet waarschijnlijk vooral gezien worden als gevolg van de hoogconjunctuur die rond de eeuwwis-
seling voor een krappe arbeidsmarkt zorgde. 
294 Feitelijk is deze nota een uitwerking van het zogenaamde Hoofdlijnenakkoord dat in 2003 gesloten was. 
In dit akkoord waren reeds de contouren van het nieuwe inburgeringsbeleid geschetst: “Wie zich duurzaam 
wil vestigen in ons land moet actief aan de samenleving deelnemen en zich de Nederlandse taal eigen ma-
ken, zich bewust zijn van de Nederlandse waarden, en de normen naleven. Iedere nieuwkomer die op vrij-
willige basis naar ons land komt en valt onder de doelgroepen van de Wet inburgering nieuwkomers, moet 
eerst in eigen land Nederlands op basisniveau leren als voorwaarde voor toelating. Eenmaal in Nederland 
aangekomen, moet hij of zij zich dan nog verdiepen in de Nederlandse maatschappij. Nader af te bakenen 
groepen oudkomers, in ieder geval zij die onvoldoende Nederlands beheersen en afhankelijk zijn van een 
uitkering, moeten alsnog een inburgeringsexamen halen. Asielzoekers krijgen pas een definitieve verblijfs-
status, na het behalen van het examen. Het cursusaanbod wordt vrijgegeven en wordt op eigen kosten ge-
volgd. De overheid reguleert een staatsexamen en geeft aan oudkomers en statushouders na het behalen 
daarvan een gemaximeerde vergoeding voor gemaakte kosten voor de opleiding als stimulans tot het vol-
gen daarvan” (Hoofdlijnenakkoord 2003: 14). 
295 Daarna krijgen de mensen die reeds een dergelijke uitkering genieten prioriteit alsmede allochtone 
vrouwen zonder uitkering en betaalde arbeid omdat die volgens de nota vaak een achterstandpositie heb-
ben. 
296 Entzinger, H. B., “Selectie van migranten houdt asielprocedure zuiver.” Trouw 12-12-1998, pp. 11; 
Entzinger, H. B., “Asielprocedure moet helder zijn.” NRC-Handelsblad 9-3-1999, pp. 6; Muus, P. J. 
(1999). “Kosten van immigratie niet bewezen.” Trouw 14-5-1999, pp. 17; Pinto, D., “Overheid kan in-
stroom asielzoekers niet sturen.” Trouw 4-2-1999, pp. 19; Van Steveninck, T., “Nederland nog lang niet 
vol.” Algemeen Dagblad 3-7-1999, pp. 9; Emmer, P. C., “Gebruik de markt als selectiemiddel.” De Volks-
krant 28-4-2000, pp. 13; Van Thijn, E., “Europa mag niet op slot.” Algemeen Dagblad 19-5-2001, pp. 4. 
Voor eerdere stukken, zie Hemelrijk, P., “Je moet de weg weten.” Algemeen Dagblad 21-3-1992, pp. 53; 
Kuitenbrouwer, F., “Het Nederlandse asielbeleid staat voor een omslag.” NRC-Handelsblad 2-9-1991, pp. 
9. 
297 De Beer (1996: 9) rekent bijvoorbeeld voor dat een immigratiesaldo van een half miljoen personen no-
dig is om de vergrijzing in 2040 op het niveau van 1998 (13,5% 65-plussers) te houden. De bevolking 
groeit in dat scenario echter tot 43 miljoen personen. Van Imhoff & Van Nimwegen (2000) becijferen op 
vergelijkbare wijze een inwoneraantal van 109 miljoen in het jaar 2100 (vergelijk ook Cruijsen 1990). 
298 “Gesteld dat arbeidsmarkt en samenleving dergelijke aantallen immigranten al zonder te veel fricties 
zouden kunnen accommoderen, dan zou een sterke groei van de omvang van de bevolking hiervan het ge-
volg zijn. De Raad meent dat dit onwenselijk is. Hij ziet geen heil in immigratiebevordering als middel 
tegen de vergrijzing” (1993: 205). 
299 “This aging population will impose severe socio-economic strains, in particular on social welfare sys-
tems. One scenario … would be that the crises of the social security system are overcome by a continued 
growth in productivity. … This would lead to no further need for international migration. A second sce-
nario would be an immigration financed social security system, which may result in a positive effect on 
international immigration into Western Europe. However, policies which try to solve the problems of the 
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social security system by immigration must be aware of the fact, that – as recent empirical studies show – 
immigrant minorities tend to conform in a generation or so to the fertility patterns of the majority, non-
migrant sector of the countries in which they settle” (Nijkamp & Spiess 1993: 13). 
300 Vergelijk ook: “Immigratie uit lagelonenlanden zou wel eens een, zo niet de, oplossing kunnen zijn voor 
de toenemende vergrijzingsproblematiek in de westerse wereld” (Leers 2000). 
301 Voor een tegenreactie, zie bijvoorbeeld Staal, H., “Risico’s van Arbeidsmigratie.” NRC-Handelsblad 
13-7-2001. 
302 Zie bijvoorbeeld ook de nota Zonder Kenniswerkers geen Kenniseconomie: Achtergronddocument bij de 
Kabinetsnota ‘Deltapla Bèta/Techniek’, in 2003 opgesteld onder verantwoordelijkheid van EZ, OCW & 
SZ&W.  
302 Niet te verwarren met asielzoekers. 
303 Zie bijvoorbeeld (Entzinger & Van der Meer 2004), Entzinger, H. B., “Immigratie vergt forse aanpas-
sing verzorgingsstaat.” De Volkskrant 30-4-1994, pp. 18; Doomernik, J., Ficq, B., & Mol, E., “Laat immi-
granten het in Europa zelf uit zoeken.” De Volkskrant 27-7-1999, pp. 9; Gier, E. D., “Red de verzorgings-
staat.” NRC-Handelsblad 27-5-2002; Scheffer, P., “Verzorgingsstaat en immigratieland verdragen elkaar 
niet: De fictie van grenzeloze solidariteit.” NRC-Handelsblad 10-1-2004, pp. 13. 
304 PvdA-leider Wouter Bos stelt in een interview bijvoorbeeld: “als je niet op een selectieve manier met 
migratie bezig bent, [gaat] dat uiteindelijk ten koste … van de verzorgingsstaat. En wat … solidariteit be-
treft: als je je betrokken voelt bij de Derde Wereld, dan zijn er betere manieren, zoals het afbreken van 
tariefmuren, om mensen daar te helpen. Dat zet meer zoden aan de dijk dan het ongeremd toestaan van 
internationale migratiestromen” (NRC-Handelsblad 10-12-2003:2). Bos stelt in dit interview verder dat hij 
een kanteling wil “bewerkstelligen in het denken over migratie. Om er rationeel, vanuit een kosten-
batenanalyse voor de ontvangende samenleving, naar te kijken. In ieder geval in mijn eigen partij”. Met het 
oog op eventuele toekomstige arbeidsmigratie moeten we ons volgens Bos afvragen “welk type migrant we 
tijdelijk toelaten en welk permanent? Aan wie geven we welke rechten en plichten of onthouden we die 
juist?” Ook over gezinsvorming en gezinshereniging “moeten we rationeel na willen denken” aldus Bos in 
dit interview, “Wat levert dit de samenleving per saldo op? Welke achterstanden worden op die manier de 
samenleving binnengebracht en kunnen we dat aan? We zien nu dat door ook deze vorm van migratie maar 
te laten gebeuren, onze samenleving een duur prijskaartje krijgt gepresenteerd” (NRC-Handelsblad 10-12-
2003:2; vergelijk NRC-Handelsblad 8-12-2003:6). Blijkens uitlatingen in een ander interview blijkt dat Bos 
in deze en andere kwesties vooral een strijd voert tegen een deel van de eigen achterban die een dergelijke 
koersverandering niet ziet zitten (NRC-Handelsblad 7-1-2004:2). Vergelijk ook de volgende uitspraak van 
voormalig PvdA-lijsttrekker Ad Melkert: “Het gaat om het wederzijds profijt van migratie. Leg de nadruk 
op dat wederzijdse profijt”, NRC-Handelsblad 8 mei 2004: 17. 
305 “[Het is] in Nederland keer op keer onmogelijk gebleken om een normaal, op argumenten berustend 
debat te voeren over de voors en tegens van de multiculturele samenleving. … De pers speelt een essentiële 
rol in het verhinderen van zo’n fundamentele discussie. … Dat komt doordat de spraakmakende columnis-
ten en commentatoren van alle landelijke kranten de meest getrouwe bewakers zijn van de maatschappelij-
ke en ideologische orde. Met als goede hulp de redacties van de opiniepagina’s die haast nog beter weten 
wat wel en niet door de beugel kan”, J. Greven, “De journalistiek is correct: Nederlandse kranten debatte-
ren alleen over trivialiteiten.” NRC-Handelsblad 15-6-2002, pp. 29. Vergelijk ook (Vuijsje 1997: 176-177) 
die meent dat er onder journalisten sprake is van zelfcensuur met betrekking tot etniciteit. 
306 NRC-Handelsblad 17-4-2004. 
307 Interview met Jan Willem Duyvendak in FMG Nieuwsbrief, 5 (nr. 1, maart 2004), 8-9. 
308  i. “Zij worden gebruikt om (tijdelijk) bepaalde knelpunten op de arbeidsmarkt op te vangen. 
 ii. Zij worden (permanent) ingezet waar het betreft functies, die de nationale arbeidskrachten als on-

aangenaam, minderwaardig of als te onzeker ervaren. 
 iii. Zij bezetten in principe alle ongeschoolde arbeidsplaatsen. 
 iv. Zij verrichten de handenarbeid in een ontwikkelde economie” (Albeda 1970). 
309 In het Bretton-Woodssysteem golden in het publicatiejaar van (Gnehm 1966) de volgende vaste wissel-
koersen: f 3,62 = $1,00 = SFr.4,375. Dus SFr.1,00 = f 0,827 = €0,375. Dus SFr.30 miljard (1966) � f 25 
miljard (1966) en SFr.50 miljard (1966) � f 41 miljard (1966). De cumulatieve inflatie bedroeg in Neder-
land over de periode 1966-2006 ongeveer een factor 5,03 (eigen berekening uit gegevens CBS-StatLine, 
online database, URL per 9-12-2007: http://statline.cbs.nl/statweb/). We krijgen dan SFr.1,00 (1966) � 
€1,888 (2006) en dus SFr.30 miljard (1966) � €57 miljard (2006) en SFr.50 miljard (1966) � €94 miljard 
(2006). 
310 Interview met E. L. Berg. 
311 Interview met E. L. Berg. 
312 Interview met E. L. Berg. 
313 Interview met E. L. Berg. 
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314 Interview met E. L. Berg. 
315 Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit het feit dat er in Nederland vóór WOII geen statistieken over de belang-
rijkste arbeidsmarktindicatoren werden bijgehouden (Interview met E. L. Berg). 
316 De analyse van Berg in deze alinea vertoont grote overeenkomst met (Wieldraaijer 1967: 9). 
317 Interview met E. L. Berg. 
318 Interview met E. L. Berg. 
319 Interview met E. L. Berg. 
320 Merk op dat Berg voorbij gaat aan meer behavioristisch getinte vestigingsplaatstheorieën die vanaf de 
jaren vijftig en zestig opgeld deden. Volgens deze theorieën kiezen ondernemers betere vestigingsplaatsen 
vaak niet omdat ze eerder satisfiers dan optimizers zijn. Ook onvolledigheid van informatie en reeds ont-
stane concentratie van bedrijvigheid spelen mee in vestigingsplaatskeuzen (vergelijk Schutjes et al. 1998: 
10-12). 
321 In werkelijkheid was die situatie echter al bijna realiteit (Marshall 1973: 46). 
322 Dat is inderdaad een lange termijnkwestie gebleken. In Nederland duurt het tot de eeuwwisseling voor 
de arbeidsparticipatie van vrouwen enigszins in de buurt van die van mannen komt. In 1981 bedraagt de 
netto arbeidsparticipatie 30% voor vrouwen tegen 73% voor mannen, in 1990 39% vs. 71% en in 2003 55% 
vs. 75%. Dus ook heden is de arbeidsparticipatie van vrouwen slechts ongeveer driekwart van de participa-
tie van mannen, laag in vergelijking met bijvoorbeeld de Scandinavische landen of de VS (eigen bereke-
ning uit gegevens CBS-StatLine, online database, URL per 9-12-2007: http://statline.cbs.nl/statweb/). 
323 Dat was eerder gebeurd: “Dit beleid [de geleide loonpolitiek en het industrialisatiebeleid] wierp reeds 
aan het begin van de jaren vijftig zijn vruchten af: de positie van de Nederlandse industrie op de wereld-
markt was uitzonderlijk gunstig en vooral de grote moderne ondernemingen maakten hoge winsten. De 
snelle kapitaal accumulatie werd echter niet gevolgd door investeringen in arbeidsbesparende kapitaalgoe-
deren (machines) die de inzet van arbeidskracht overbodig moesten maken. Vanwege de lage lonen ontbrak 
daartoe ook de prikkel” (Schuster 1999: 166-167). 
324 Dit verschil lijkt echter enigszins artificieel, want de tijdelijkheid van het verblijf wordt mogelijk ge-
maakt door het hierboven beschreven socio-cultureel internationaliseringproces dat voor beide categorieën 
even sterk lijkt te gelden, met andere woorden, zal migratie in zijn algemeenheid niet van karakter verande-
ren (en dat lijkt wel het geval te zijn, zoals blijkt uit de recente literatuur over transnationale gemeenschap-
pen en dergelijke). 
325 Het is met de kennis van nu niet moeilijk in te zien dat een dergelijke voorstelling van zaken – indien 
gedeeld door beleidsmakers – makkelijk aanleiding kan geven tot een politiek van ‘integratie met behoud 
van eigen cultuur’. 
326 Dat deze uitspraken tot inconsistenties leidden is gemakkelijk in te zien. Zelfs als we aan zijn globale 
schatting willen voldoen met de uiterst conservatieve aanname dat 50% gemiddeld 3 maanden blijft, 20% 
gemiddeld 1 jaar en 3 maanden, 25% gemiddeld 3 jaar en 3 maanden en 5% gemiddeld 6 jaar en 3 maanden 
komen we gemiddeld op 0,5�0,25+0,2�1,25+0,25�3,25+0,05�6,25= 1,5 jaar dus ruim boven de door Wen-
tholt genoemde 1 jaar. Meer realistische schattingen (die eveneens aan Wentholts tweede uitspraak vol-
doen) komen al snel boven een gemiddelde verblijfsduur van 2 jaar uit. Bijvoorbeeld 50% blijft een half 
jaar, 20% 2 jaar, 25% 4 jaar en 5% 7 jaar levert een gemiddelde verblijfsduur van 2 jaar op (want 
0,5�0,5+0,2�2+0,25�4+0,05�7=2). Kortom, Wentholts schattingen met betrekking tot de gemiddelde ver-
blijfsduur zijn verre van hard.  
327 Wentholt noemt een ondergrens van 70.000 personen, maar dat is een rekenfout, zie volgende noot. 
328 Op basis van cijfers uit landen als Duitsland, België en Frankrijk schat hij het aantal blijvers op 4% à 
8% en de gemiddelde gezinsgrootte op 3,5 à 4 personen. Verder gaat hij er van uit dat de gastarbeiders 
jaarlijks met 5.000 in aantal toenemen, van 40.000 in 1965 tot 85.000 in 1974, zodat er totaal 625.000 ar-
beiders zijn ‘doorgestroomd’ in de periode 1965-1974. Het ‘residu’ van feitelijke migranten is dan mini-
maal 625.000�4%�3,5=87.500 personen (en niet 70.000 zoals Wentholt stelt!) en maximaal 
625.000�8%�4=200.000 personen oftewel tussen de 0,7% en 1,6% van de bevolking (�12,5 miljoen perso-
nen in 1967 (CBS-StatLine, online database, URL per 9-12-2007: http://statline.cbs.nl/statweb/). 
329 Interview met E. L. Berg. 
330 Interview met E. L. Berg. 
331 Interview met E. L. Berg. 
332 Interview met E. L. Berg. 
333 Interview met E. L. Berg. 
334 Interview met E. L. Berg. 
335 Dat was in die tijd vrij algemeen onder beleidsmakers, aldus Berg (Interview met E. L. Berg). 
336 Interview met E. L. Berg. 
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337 “Naar aanleiding van een desbetreffende vraag van de Raad voor de Arbeidsmarkt heeft de minister van 
Economische Zaken destijds verzocht een onderzoek in te stellen naar de gevolgen voor onze economie van 
het werven van buitenlandse werknemers” (CPB 1972: 1). 
338 42 pagina’s getypt plus een tiental pagina’s bijlagen. 
339 Wel werd het rapport naar het Engels vertaald, Kooyman, Jan, Van de Pas, Jos (1972). The economic 
effects on the Netherlands of recruiting foreign labour. (Occasional papers / Central Planning Bureau; no. 
2), The Hague: Central Planning Bureau 
340 De term scenario wordt hier vermeden omdat dat woord bij het CPB inmiddels met een andere betekenis 
in zwang geraakt is. Het CPB gebruikt het woord varianten niet, noch de Romeinse cijfers, noch de labels 
die ik hier gebruik. Bovendien berekent het CPB niet het equivalent van variant II, maar alleen de effecten 
van de overkomst van de gezinnen van de buitenlandse werknemers. 
341 Vergelijk (Rijkschroeff et al. 2004: 18): “Naast de voorwaarden voor ‘toelating en tewerkstelling’ spits-
te de discussie zich met name toe op de huisvestingssituatie: ‘Verscheidene leden waren van mening dat de 
huisvesting wellicht het moeilijkste probleem is met betrekking tot buitenlandse werknemers. In het model-
contract voor de werkgever staat dat de werkgever voor passende huisvesting moet zorgdragen’ [(zie TK 
1970: 13)]. In de loop van de jaren was gebleken dat werkgevers deze verantwoordelijkheid niet altijd naar 
behoren waarmaakten en ook niet meer konden waarmaken toen de gezinshereniging op gang kwam. De 
overheid moest haar verantwoordelijkheid nemen en wel om te beginnen bij het huisvestingsbeleid, aange-
zien vele migranten vaak schrijnend waren gehuisvest in brandgevaarlijke pensions”. 
342 Dit lijkt een overschatting te zijn omdat de meeste gastarbeiders laaggeschoold zijn. 
343 Voor het aantal van 40 duizend manjaren is gekozen omdat dit gelijkstond aan 1% van de toenmalige 
beroepsbevolking in bedrijven. 
344 Er zijn meer consumenten en die hebben gemiddeld genomen ook nog iets meer te besteden. 
345 Dit verklaren de auteurs door de toegenomen vraag naar arbeid vanuit de overheid, door de verlaging 
van het loonpeil met ongeveer een half procent en door de toename in investeringen die veroorzaakt wordt 
door de stijging met ruim één procent van het inkomen uit kapitaal. Alhoewel het loonpeil daalt blijft het 
reëel besteedbaar inkomen van werknemers ongeveer gelijk. Dit komt omdat de consumentenprijzen even-
eens dalen terwijl de ruimte voor belastingverlaging (die zoals aangenomen ook benut wordt) voor 60% ten 
goede komt van de werknemers. 
346 Immers, de zogenaamde Incremental Capital-Output Ratio berekent men door 1 te delen door het mar-
ginale product van kapitaal en het marginale product van kapitaal is de hoeveelheid extra productie die één 
extra eenheid kapitaal oplevert. 
347 Heijke had reeds in 1971 een onderzoeksvoorstel gedaan voor het uitvoeren van een brede kosten-
batenanalyse (Heijke 1971) waarin deze punten wel waren opgenomen (Interview met Hans Heijke).  
348 “Het structurele tekort aan geoefende en vooral ongeschoolde werknemers is zo groot dat zelfs in perio-
den met werkloosheid van enige omvang een beroep op het buitenlandse arbeidsaanbod wordt gedaan. Ook 
gedurende 1972 en 1973 is het aantal buitenlandse werknemers in Nederland nog enigermate toegenomen, 
ondanks de stijging van de werkloosheid in deze jaren” (SER 1974: 16). 
349 Merk op dat deze kritiek wellicht weinig hout snijdt in het licht van de volgende toelichting die het CPB 
geeft op het gebruikte model: “Aangezien het een lineair model is, kunnen de effecten van kleinere aantal-
len buitenlandse werknemers door deling gemakkelijk worden gevonden” (CPB 1972: 20). Indien het mo-
del puur lineair is, kunnen de effecten van grotere aantallen buitenlandse werknemers door vermenigvuldi-
ging worden verkregen. 
350 Zie bijvoorbeeld (Castles & Kosack 1973) en (Bovenkerk 1984). 
351 Interview met Adriana Marshall. 
352 Workshop. 
353 Heijke verwijst ondermeer naar (Wilkinson 1970). 
354 Dit model levert overigens slechts beperkte, niet altijd significante verbanden. Soms zijn de tekens te-
gengesteld aan de verwachtingen (een negatieve coëfficiënt voor gevaarlijk werk bijvoorbeeld). Wegens de 
gebrekkige gegevens zijn de uitkomsten derhalve met grote onzekerheden omgeven. 
355 Wat betreft de effecten op het besteedbaar inkomen verwacht hij evenals het CPB op korte termijn een 
licht positief effect omdat de arbeidsproductiviteit stijgt doordat het aanbod van de verschillende kwalitei-
ten arbeid door arbeidsmigratie weer beter aansluit bij de vraag. Wat betreft de winsten bevestigt Heijke in 
grote lijnen de conclusie van het CPB dat immigratie een “duidelijk positieve invloed op het reële beschik-
bare overige inkomen” heeft (Heijke 1979: 119). Ook wat betreft de effecten op prijzen en de betalingsba-
lans beperkt Heijke zich tot een kritische bespreking van het CPB-rapport (Heijke 1979: 119-122). 
356 Vergelijk ook (Drewe & Heijke 1973; Heijke 1973c; Heijke 1976).  
357 “Het saldo van overheidsinkomsten en uitgaven wordt door de overkomst van gezinnen negatief beïn-
vloed, wat bij een sterke mate van gezinshereniging zelfs tot daling van het reële beschikbare loon van 
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Nederlandse werknemers kan leiden. Deze constatering zou met name van belang kunnen zijn voor de jaren 
zeventig, waarin de overkomst van gezinnen relatief is toegenomen” (Heijke 1979: 117). 
358 “Arbeidskrachten zullen bij dreigende werkloosheid niet even gemakkelijk de onaantrekkelijke onge-
schoolde arbeidsposities aanvaarden als voorheen de meer aantrekkelijke arbeidsposities. Er zullen onge-
schoolden zijn die een situatie van werkloosheid verkiezen boven het aanvaarden van een onaantrekkelijke 
functie waaraan een lagere beloning is verbonden, dan voorheen werd genoten in de vorige betrekking. 
Voorts zullen werkloos geworden arbeidskrachten die voorheen onaantrekkelijk werk verrichtten, niet altijd 
een andere onaantrekkelijke functie aanvaarden, wegens de ongunstige ervaringen die men in de laatste 
betrekking heeft opgedaan. Ook de stigmatisering, die tijdens de hoogconjunctuur door de in samenhang 
daarmee opgetreden immigratie heeft plaatsgevonden, zal ertoe bijdragen dat bepaalde ongeschoolde ar-
beidsposities, ondanks werkloosheid, worden gemeden” (Heijke 1979: 82, Heijke verwijst hier ook naar 
Marshall 1973: 97). 
359 Heijke spreekt van het Heckscher-Ohlin theorema, maar om verwarring te voorkomen houd ik de afkor-
ting HOS aan. 
360 “De internationale migratie van arbeid en kapitaal is dan ook een verschijnsel dat zich – relatief gespro-
ken – slechts in geringe mate voordoet. Dat zal te meer het geval zijn naarmate de migratie van arbeid aan 
strengere regels wordt gebonden, of zelfs als mogelijkheid wordt uitgesloten. Aangezien dit laatste min of 
meer uitgangspunt zal vormen voor onze analyse, kan men stellen dat aan de voorwaarde van immobiliteit 
is voldaan. Indien ook aan de andere voorwaarden voor de theorie van de internationale handel wordt vol-
daan, blijft deze toch haar geldigheid behouden en is het zinvol na te gaan of in deze theorie aanknopings-
punten kunnen worden gevonden voor ons onderzoek naar de mogelijkheid om via internationale heroriën-
tatie van activiteiten de Nederlandse economie onafhankelijk te maken van de inzet van ongeschoolde bui-
tenlandse werknemers” (Heijke 1979: 190). Heijkes analyse lijkt inmiddels gedateerd wat betreft de inter-
nationale mobiliteit van de factor kapitaal die sinds 1980 spectaculair is gegroeid (Jepma, Jager en Kamp-
huis (1996: 90-92, 99-102, 220). 
361 Tinbergen meende later (1981) echter dat een toepassing van dit principe een zeer gedetailleerde statisti-
sche kennis vereiste. 
362 Een bijzonder probleem is hier de mobiliteit van bedrijfstakken. “Nationale of immobiele sectoren zijn 
sectoren waarvan óf een der producten, óf een der gebruikte produktiefactoren niet transporteerbaar is over 
de landsgrenzen heen; dat kan het geval zijn wegens te hoge transport – of communicatiekosten, maar ook 
om culturele redenen” (Heijke 1979: 192). De primaire sector wordt door Heijke als immobiel beschouwd 
omdat de inputs op bepaalde plaatsen aanwezig zijn. Ook de tertiaire sector wordt als immobiel beschouwd, 
nu omdat de outputs op bepaalde plaatsen geleverd moeten worden. Merk op dat dit sinds 1979 steeds min-
der het geval is: landbouw (soja, sierbloemen), visserij (viskweek) en diensten (outsourcing) zijn inmiddels 
veel verder geïnternationaliseerd dan toen het geval was. 
363 Feitelijk bevestigt Heijke hier de conclusie die de minister van SZ in 1970 reeds trok: op lange termijn is 
arbeidsmigratie ongunstig voor de nationale economie omdat het economische herstructurering frustreert. 
Vergelijk ook (Gnehm 1966: 68-70). De OECD concludeert na analyse van de gevolgen van immigratiere-
stricties in sommige Europese landen eveneens dat arbeidsmigratie een substituut is geweest voor herstruc-
turering van de industrie. De auteurs menen dat migratie van arbeid slechts één van de vormen van factor-
mobiliteit is en een internationaal aanpassingsproces in de weg kan staan (Bourguignon et al. 1977: 225). 
364 Interview met Hans Heijke. 
365 Interview met Hans Heijke. 
366 In een schriftelijke toelichting na het interview stelt Heijke hierover: “Naast scholing kan ook migratie 
worden gezien als een investering in human capital. Dus als een afweging op basis van het maken van 
kosten (de kosten van de transitie naar een ander land) met het oog op een toekomstige bate (het rende-
ment: het meerdere inkomen). Het door mij gebruikte push-pull model kan gemakkelijk in termen van kos-
ten en baten geformuleerd worden (inkomensvoordelen = baten; afstandsnadelen = kosten). Een echte hu-
man capital benadering zou daarbij echter ook naar de baten op de lange termijn gekeken hebben. Een 
lastig probleem daarbij is de gecompliceerde modelstructuur doordat de verblijfsduur niet constant is, maar 
varieert met de sociaal-economische omstandigheden, dus zeer onzeker is op het moment van de migratie-
beslissing. Bovendien moet het migratiepatroon van alle gezinsleden simultaan in beschouwing worden 
genomen. Een model om een dergelijke zeer complexe situatie in beeld te brengen was niet voorhanden en 
de gegevens om zo’n model te schatten waren evenmin aanwezig. Een provisorische benadering van die 
onzekere verblijfsduur is te vinden in de latere boekjes Heijke (1986) en Heijke (1995)”. 
367 Interview met Hans Heijke. 
368 Interview met Hans Heijke. 
369 Interview met Hans Heijke. 
370 Interview met Hans Heijke. 
371 Interview met Hans Heijke. 
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372 Interview met Hans Heijke. 
373 Interview met Hans Heijke. 
374 Interview met Hans Heijke. 
375 Interview met Hans Heijke. 
376 Interview met Hans Heijke. 
377 Interview met Hans Heijke. 
378 Interview met Hans Heijke. 
379 Zie noot 268. 
380 Er wordt hier ook een link gelegd met ontwikkelingssamenwerking en het rapport Mansholt. 
381 Interview met Eduard Bomhoff, interview met Arie van der Zwan. 
382 Zoals geciteerd door (Rood 1970). 
383 Pronk dacht daarbij aan een bedrag in de orde van grootte van 1000 gulden per gastarbeider per jaar. 
384 Workshop. 
385 Zie bijvoorbeeld: “De redenen hiervoor liggen naar het oordeel van de Raad in de, mede als gevolg van 
het peil der sociale voorzieningen in Nederland, te geringe mobiliteit van het binnenlandse aanbod en 
daarmee samenhangend in het feit dat er bepaalde werkzaamheden zijn waarvoor onvoldoende Nederlandse 
arbeidskrachten beschikbaar zijn” (Nationale Raad van Advies inzake Hulpverlening aan Minder Ontwik-
kelde Landen 1973: 8). 
386 “Unskilled and semi-skilled workers in areas of high immigrant concentration are likely to be adversely 
affected, … this could account for more apparent colour prejudice among working-class than among mid-
dle-class groups and is often too lightly dismisses by liberals. But the problem is really part of the wider 
problem of low pay and redundancy; the real or imagined costs to unskilled workers of a freer immigration 
policy can be reduced by higher social security benefits, minimum wage legislation and generous redun-
dancy pay. One hesitates to ‘recommend’ a policy that may make people as a whole better off but may also 
make the poorer members of the community worst off. It is up to the rest of us to make sure that that does 
not happen” (Wilson et al. 1970: 78-79). 
387 Vergelijk ook (Heijke 1972) die het rapport van het CPB (1972) kritiseert omdat het bepaalde zaken 
verwaarloost, waaronder “segregatie (gettovorming)” en (Heijke 1973b) die in een boekbespreking van 
(Van Overeem 1972) stelt dat het boek geen aandacht schenkt aan discriminatie en gettovorming. 
388 Interview met Adriana Marshall. 
389 Vergelijk ook: (Van Ginkel 1992; 1993). 
390 Vergelijk: “Van de Nederlandse bevolking kan gezegd worden, dat ze traditioneel gastvrij is tegenover 
vreemdelingen. De meeste Nederlanders weten dat het land in het verleden grote aantallen vluchtelingen – 
uit de Zuidelijke Nederlanden, uit Frankrijk, uit Spanje, heeft opgenomen en geabsorbeerd. Ze hebben ook 
op school geleerd, dat zowel de Antwerpenaren als de Hugenoten, zowel de Portugese als de Hoogduitse 
Joden, nieuwe impulsen gegeven hebben aan onze economie. … Het waren echter structurele factoren, die 
de positieve houding, die de Nederlandse bevolking met name in de vijftiger jaren ten aanzien van alle 
categorieën van allochtonen heeft ingenomen, algemeen maakten en stabiel hielden. Het Nederlandse volk 
is namelijk sterk gebonden aan ‘opinion leaders’, aanvaardt wat aan waarden en normen door die leiders 
wordt geponeerd en toont zich daar tegenover weinig ‘rebels’. Met dien verstande natuurlijk dat men waar-
den en normen aanvaardt van de leiders van de eigen ‘zuil’. De Nederlandse publieke opinie placht sinds de 
17de eeuw leiding te ontvangen van twee onderscheiden groepen: de kerkelijke leiders enerzijds, en de al 
dan niet verlichte stedelijke bourgeoisie anderzijds. Dit systeem van beïnvloeding gaf een grote bemidde-
lende en initiërende plaats aan de universitair opgeleide kerkelijke en niet-kerkelijke intelligentsia. Dit 
heeft voor een belangrijk deel het culturele gezicht van Holland bepaald, met zijn trekken van tolerantie, 
solidariteit, maar ook met zijn al te rationele nuchterheid en zelfgenoegzaamheid. Tegenover het vraagstuk 
van de integratie van groepen buitenlanders in onze samenleving hebben beide centrale opiniërende groe-
pen, trouwens ook de socialistische leiders, een sterk gelijklopende houding aan de dag gelegd. Dit heeft 
ertoe bijgedragen dat wilde uitingen van vooroordeel snel worden onderdrukt, maar ook dat allerlei pu-
blieksreacties, die onderhuids bestonden, mogelijk niet geheel op hun ware sterkte zijn geschat. Het ziet 
ernaar uit dat nu dit oude systeem aan ingrijpende veranderingen wordt blootgesteld” (Verwey-Jonker 
1973: 16-17). 
391 Dit in schril contrast met onderzoek in andere disciplines. Illustratief is de inventarisatie van minderhe-
denonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam in de periode 1982-1986 waar onder het vele onderzoek 
slechts één lopend en één gepland onderzoek (beiden van Joop Hartog) wordt geteld bij de faculteit der 
economische wetenschappen (Zegers de Beijl & Grotenbreg 1987: 25, 34, Bijlage 21: 23-24). 
392 Interview met Justus Veenman. 
393 Interview met Justus Veenman. 
394 Het gaat hier om het model van Lowry, zie noot 67. 
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395 Hoe beperkt die verspreiding echter was bleek toen Van Praag in het interview ongevraagd meedeelde 
dat hij nog maar één exemplaar had kunnen vinden van de notitie en wel bij een oud-collega (Interview met 
Carlo van Praag). 
396 Interview met Carlo van Praag. 
397 Voor een meer recent voorbeeld zie bijvoorbeeld: C. van Praag, 2005, “De ondergang van het multicul-
turalisme.” De Leunstoel: internetmagazine voor rustige mensen, URL per 10-12-2007: 
http://www.deleunstoel.nl/archief_artikelen.php?subrubriek_id=16&artikel_id=442. 
398 F. Kalshoven, “Verboden voor onderzoekers.” Elsevier 14-10-1995, pp. 14-16. 
399 Carlo van Praag maakte deel uit van de redactie van dit blad en was vaste columnist. Uiteindelijk be-
sloot de redactie de columns niet langer te plaatsen. De reden die de redactie opgaf was dat de columns zich 
niet langer verhielden met het wetenschappelijke karakter van het blad. Uit onvrede verliet Van Praag 
daarop de redactie. 
400 Verschillende interviews. 
401 Interview met Carlo van Praag. 
402 Het ministerie waaronder het SCP ressorteerde. 
403 Deze vraag kwam niet uit het SCP zelf, zoals Van Praag expliciet naar voren brengt: “dat het SCP [zich] 
als een van de weinigen in dit probleem heeft [begeven] … was niet omdat we al jaren lang zaten te snak-
ken naar een gelegenheid. Het was meer dat we opeens geconfronteerd werden met een vraag van die mi-
nister en dat we daar toch wel een antwoord op wilden geven” (Interview met Carlo van Praag). 
404 F. Kalshoven, “Verboden voor onderzoekers.” Elsevier 14-10-1995, pp. 14-16. 
405 Interview met Carlo van Praag. 
406 Interview met Carlo van Praag. 
407 Interview met Carlo van Praag. 
408 Interview met Carlo van Praag. 
409 Interview met Carlo van Praag. 
410 Interview met Carlo van Praag. 
411 Interview met Carlo van Praag. 
412 Die eerder door het SCP was ondernomen (Interview met Carlo van Praag). 
413 Vergelijk de column ‘Over drank en data: Vyvary aan de bronnen’ (Vyvary 2003). 
414 Interview met Carlo van Praag. 
415 “Er zijn ook vragen, die hebben we speciaal toegevoegd. Dat is op ons verzoek geloof ik gebeurd en 
misschien dat er nog andere vragers waren” (Interview met Carlo van Praag). 
416 “Een hele belangrijke probleemstelling van het SCP was welke groepen van de bevolking profiteerden 
van de voorzieningen en in welke mate. Wie profiteerde van de huursubsidie? Wie profiteerden van de 
kinderdagverblijven? Wie profiteerden van het onderwijs? Wie profiteerden van de sociale zekerheid? 
Daarvoor is dat onderzoek hoofdzakelijk gebruikt, men wilde dat van de allochtonen er bij want dat was 
een toenemend deel van de bevolking, dus die wilde je graag ook wel. Maar in de grote rapporten over het 
voorzieningengebruik werden de allochtonen geloof ik niet eens opgenomen, maar wel bijvoorbeeld één-
oudergezinnen, tweeoudergezinnen met of zonder kinderen, alleenstaanden, opleidingscategorieën, stede-
lijkheidscategorieën. Dat waren allemaal achtergrondvariabelen” (Interview met Carlo van Praag). 
417 Interview met Carlo van Praag. 
418 Interview met Carlo van Praag. 
419 Interview met Carlo van Praag. 
420 Interview met Carlo van Praag. 
421 Interview met Carlo van Praag. 
422 Interview met Carlo van Praag. 
423 Interview met Carlo van Praag. 
424 Interview met Carlo van Praag. 
425 Vergelijk: “Dit type onderzoek is niet populair … ik heb naar aanleiding van mijn notitie voor Brinkman 
wel het een en ander over me heen gekregen uit het onderzoekerswereldje”, F. Kalshoven, “Verboden voor 
onderzoekers.” Elsevier 14-10-1995, pp. 14-16. 
426 Carlo van Praag geeft hier de naam, maar die heb ik weggelaten. Het noemen ervan kan leiden tot con-
troverses en voegt verder niet veel toe. 
427 Interview met Carlo van Praag. 
428 Interview met Carlo van Praag. 
429 Interview met Carlo van Praag. 
430 Interview met Carlo van Praag, vergelijk het interview in: F. Kalshoven, “Verboden voor onderzoe-
kers.” Elsevier 14-10-1995, pp. 14-16. 
431 Interview met Carlo van Praag. 
432 Interview met Carlo van Praag. 
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433 Interview met Carlo van Praag. 
434 Interview met Carlo van Praag. 
435 Interview met Carlo van Praag. 
436 NB: het gaat hier om Bernard van Praag. 
437 Interview met Carlo van Praag in: F. Kalshoven, “Verboden voor onderzoekers.” Elsevier 14-10-1995, 
pp. 14-16. 
438 Zoals naar voren gebracht door een van de andere geïnterviewden. 
439 Interview met Carlo van Praag. 
440 Interview met Carlo van Praag. 
441 Interview met Carlo van Praag. 
442 Interview met Carlo van Praag. 
443 Interview met Carlo van Praag. 
444 Interview met Carlo van Praag. 
445 Interview met Carlo van Praag. 
446 Interview met Carlo van Praag. 
447 Interview met Carlo van Praag. 
448 Interview met Carlo van Praag. 
449 Interview met Carlo van Praag. 
450 Interview met Carlo van Praag. 
451 Interview met Carlo van Praag. 
452 Interview met Carlo van Praag. 
453 Interview met Carlo van Praag. 
454 Interview met Carlo van Praag. 
455 Interview met Carlo van Praag. 
456 Interview met Carlo van Praag. 
457 Interview met Carlo van Praag. 
458 Interview met Carlo van Praag. 
459 Interview met Carlo van Praag. 
460 Interview met Carlo van Praag. 
461 Workshop, verschillende interviews. 
462 Zie noot 268. 
463 Interview met Arie van der Zwan. 
464 Interview met Arie van der Zwan. 
465 Workshop, interview met Arie van der Zwan. 
466 Workshop. 
467 Workshop. 
468 Workshop, interview met Bernard van Praag, interview met Jo Ritzen. 
469 Interview met Arie van der Zwan. 
470 Interview met Justus Veenman. 
471 Interview met Han Entzinger. 
472 Zie noot 268. 
473 Interview met Elco Brinkman. 
474 Dat een (retroperspectieve) kosten-batenanalyse ten aanzien van (bepaalde groepen) niet-westerse im-
migranten (voor bepaalde perioden) een negatief saldo zal op leveren wordt in bijna alle interviews en de 
workshop op de een of andere manier naar voren gebracht, evenals in een aantal andere in de hoofdtekst 
genoemde bronnen. 
475 Workshop, interview met Bernard van Praag, interview met Jo Ritzen. 
476 Verschillende interviews. 
477 Ook wel Mariel boatlift; de immigratie van circa 125 duizend Cubanen naar de VS in 1980. 
478 Interview met Jan van Ours. 
479 Workshop. 
480 Interview met Jan van Ours. 
481 Workshop en verschillende interviews, vergelijk ook (Sabatier & Weible 2007). 
482 Workshop. 
483 Workshop. 
484 Workshop en verschillende interviews. 
485 Workshop. 
486 Workshop en vele interviews. 
487 Die hier alleen wordt aangestipt; een diepgaandere uitwerking valt buiten het bestek van dit proefschrift. 
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488 Zie bijvoorbeeld het artikel van wetenschapsjournalist Hans van Maanen, ‘Lang leve het taboe op Buik-
huisen’. De Volkskrant, 12-11-2005 aangaande het door sommigen bepleitte ‘eerherstel voor Buikhuisen’: 
“Een laatste ethische kwestie, waarover toentertijd echter amper werd gesproken, is de vraag in hoeverre 
onderzoekers verantwoordelijk zijn voor het misbruik dat van hun onderzoek gemaakt kan worden. Mag 
alles onderzocht worden ook al is duidelijk dat er minder frisse kanten aan kunnen zitten? Mogen geleerden 
biologische kenmerken onderzoeken waarmee de overheid deviant of ongewenst of dissident gedrag kan 
voorkomen? … Door wie moeten [kinderen/mensen met dergelijke kenmerken] in de gaten worden gehou-
den, door de psychiaters? Is dat hun taak als arts? Of door justitie? Gaat Doreleijers zijn risico-kinderen 
aangeven bij de staatspolitie? En hoe ziet hij de gevolgen voor zich? Meldingsplicht, armbandjes, fotootje 
op internet? Gaat hij de trage hartslag van baby’s meten om hun criminele toekomst te voorspellen? … Het 
is niet eens zo alarmerend dat sommige graag willen dat Buikhuisen weer mag, het is alarmerend dat zij 
denken dat de fundamentele vragen die toen gesteld werden, er niet meer toe doen. Buikhuisens opvatting 
van criminologie is nog steeds dom en slecht. … Van eerherstel kan dan ook geen sprake zijn”. 
489 Anderen noemden de klimaatdiscussie – over het versterkte broeikas effect door de uitstoot van CO2 en 
de rol van de mens daarin – als voorbeeld van een onwenselijke vermenging van politiek en wetenschap. 
490 Interview met Han Entzinger. 
491 Een kleine selectie: (Veenman 1990; 1991; 1994; 1995a; 1995b; 1996; 1997a; 1997b; 1998; 1999; 
Veenman et al. 1995; Veenman & Dagevos 1999). Het ISEO – het instituut waarvan Veenman directeur 
was – produceerde de SPVA-survey, aanvankelijk alleen, later met het SCP. 
492 Er zijn verschillen per groep: bij Surinamers is 74% van het verschil met autochtonen te verklaren door 
discriminatie, bij Turken 59%, bij Antilianen en Marokkanen is de invloed van discriminatie niet vast te 
stellen. Voor loondiscriminatie geldt: bij Surinamers is 37% van het verschil met autochtonen te verklaren 
door discriminatie, bij Turken 15%, bij Antilianen 9% tot 44% en bij Marokkanen is de invloed van discri-
minatie niet vast te stellen. 
493 De auteurs verwijzen hier naar (Van Praag et al. 1991) waarin dit model voor het eerst is voorgesteld. 
494 Daarbij wordt gecorrigeerd voor insidereffecten, want het al dan niet in dienst zijn heeft effect op loon 
wmin en wmax. 
495 In de praktijk zijn er vier veel voorkomende situaties. De twee andere mogelijkheden (w < wmin < wmax & 
w < wmax < wmin ) komen in de praktijk nauwelijks voor onder de vijf onderzochte bevolkingsgroepen en 
zijn derhalve buiten beschouwing gelaten. 
496 Dit werd voor de werkzoekenden gebaseerd op eigen opgave van de respondent. 
497 Het verschil is voor Marokkanen 30%, voor Turken en Surinamers 40% en voor Antilianen en autochto-
nen zelfs 55%. 
498 Het vermelden waard in dit opzicht zijn ook een tweetal VU-research memoranda waarin aan de hand 
van de migratie-economische literatuur een aantal belangrijke onderwerpen worden behandeld (Nijkamp & 
Voskuilen 1995; Nijkamp & Spiess 1993). 
499 Vergelijk ook (Ritzen 1988b). 
500 Economische aspecten van migratie uit het middellandse zeegebied is een uitgave die tot stand is geko-
men in het kader van het project Bouwstenen voor het intercultureel onderwijs. Dit project werd gesubsidi-
eerd door OCW. Het boek is bedoeld als achtergrondinformatie voor docenten bovenbouw HAVO/VWO 
die aandacht willen besteden “aan de gevolgen van de migratie uit het Middellandse-Zee gebied, zowel 
voor de Nederlandse economie als voor de herkomstlanden” (Heijke 1995: i). 
501 Vergelijk ook: “Vooral in cultureel opzicht kan migratie tot een verrijking van de samenleving leiden. 
Dat geldt overigens voor zowel autochtonen als allochtonen. Culturele eenzijdigheid betekent immers vaak 
verstarring en culturele verstarring is per definitie achteruitgang. Confrontatie met andere culturen kan 
echter ook een bedreiging inhouden, vooral als de betrokken groepen niet ontvankelijk zijn voor aanpassing 
en vernieuwing van bestaande waarden. Als men het evenwel serieus meent met hetgeen men in cultureel 
opzicht waardevol vindt, dan zou deze confrontatie met vreemde culturen juist een uitdaging moeten vor-
men om culturele win-win situaties naderbij te brengen” (Heijke 1995: 68). 
502 Interview met Hans Heijke. 
503 Interview met Arie van der Zwan. 
504 Interview met Arie van der Zwan, interview met Han Entzinger. 
505 Interview met Arie van der Zwan. 
506 Vergelijk: (Nahuis & De Groot 2003). 
507 Interview met Han Entzinger. 
508 Interview met Hans Dijkstal. 
509 Toenmalig Staatssecretaris Kohnstamm bepleitte medio jaren negentig bijvoorbeeld de instelling van 
zogeheten kansenzones waarin bedrijfsleven en werkgelegenheid (van autochtone Nederlanders, maar na-
drukkelijk ook die van immigranten) worden gestimuleerd door regelgeving te versoepelen en de premie- 
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en belastingdruk te verminderen, om zo achterstandsgebieden – met name in de grote steden – weer aan-
sluiting te laten vinden bij de rest van Nederland (Kloosterman et al. 1997). 
510 Interview met Han Entzinger. 
511 Zie bijvoorbeeld: Entzinger, H. B., “Immigratie vergt forse aanpassing verzorgingsstaat.” De Volkskrant 
30-4-1994, pp. 18. 
512 Arbeidsmigratie een goede zaak? Debat tussen hoogleraar migratie Han Entzinger en econoom Arie 
van der Zwan. Buitenhof, wekelijks discussieprogramma van NPS, VPRO & Vara, 11 januari 2004. 
513 Interview met Coen Teulings. 
514 Interview met Coen Teulings. 
515 Interview met Coen Teulings. 
516 Interview met Coen Teulings. 
517 Interview met Coen Teulings. 
518 Interview met Coen Teulings. 
519 Interview met Coen Teulings. 
520 Interview met Coen Teulings. 
521 Interview met Coen Teulings. 
522 Interview met Coen Teulings. 
523 Interview met Coen Teulings. 
524 Interview met Coen Teulings. 
525 Interview met Coen Teulings. 
526 Interview met Coen Teulings. 
527 Interview met Joop Hartog. 
528 Interview met Joop Hartog. 
529 Interview met Joop Hartog. 
530 Dit vertoont parallellen met de analyse van Hoppe (1987). 
531 Interview met Joop Hartog. 
532 Interview met Joop Hartog. 
533 Interview met Joop Hartog. 
534 Interview met Joop Hartog. 
535 Interview met Joop Hartog. 
536 Interview met Joop Hartog. 
537 Interview met Joop Hartog. 
538 Interview met Joop Hartog. 
539 Interview met Joop Hartog. 
540 Interview met Joop Hartog. 
541 Interview met Joop Hartog. 
542 Interview met Joop Hartog. 
543 Interview met Coen Teulings. 
544 Interview met Joop Hartog. 
545 “De Sociaal-Economische Raad heeft de opdracht voor deze studie inhoudelijk als volgt geformuleerd: 
1. een overzicht van de achtergronden, omvang en samenstelling van recente immigratiestromen alsmede 
van toekomstverwachtingen hieromtrent tot de eeuwwisseling, waarbij tevens een korte schets wordt gege-
ven van (r)emigratie-ontwikkelingen; 2. de positie van de verschillende categorieën (legale en illegale) 
immigranten op de Nederlandse arbeidsmarkt alsmede de mogelijke gevolgen voor de arbeidsmarkt van te 
verwachten migratiestromen; 3. het beroep van immigranten op de sociale-zekerheidsregelingen en hun 
bijdrage aan de financiering daarvan” (Muus 1994:9-10). 
546 Interview met Philip Muus. 
547 Interview met Philip Muus. 
548 Interview met Philip Muus. 
549 Interview met Philip Muus. 
550 Interview met Philip Muus. 
551 Interview met Philip Muus. 
552 Interview met Philip Muus. 
553 Interview met Philip Muus. 
554 Vergelijk: Hans Wansink, “Opdrachtgevers eisen soms dat je uitkomsten aanpast; zegt prof. Godfried 
Engbersen.” De Volkskrant 3-8-1997. 
555 Wiens naam ik van Muus niet mag noemen. 
556 Interview met Philip Muus. 
557 Interview met Philip Muus. 
558 Interview met Philip Muus. 
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559 Wiens naam ik van Muus niet mag noemen. 
560 Interview met Philip Muus. 
561 CBS-StatLine, online database, URL per 9-12-2007: http://statline.cbs.nl/statweb/. 
562 De uitspraak “Recente verbeteringen van de werkgelegenheid hebben voor de buitenlandse afhankelijke 
beroepsbevolking tussen 1987 en 1990 een gemiddelde jaarlijkse groei van 8.000 werkzame personen op-
geleverd” (Muus 1992: 22) klinkt positief, maar is in feite nietszeggend zolang de groei van de potentiële 
beroepsbevolking niet bekend is. Hetzelfde geldt voor de volgende bewering (waarin overigens juist wel 
relatieve cijfers gebruikt worden): “tussen 1988 en 1990 is het totale aantal werkzame personen in Neder-
land toegenomen met 324.000 personen waarvan 28.000 allochtonen. Volgens deze cijfers is de werkgele-
genheid tussen 1988-1990 in relatieve termen sneller toegenomen onder allochtonen (+7 procent) dan onder 
autochtonen (+5,3 procent)” (Muus 1992: 21). Ook bij de behandeling van werkloosheid en arbeidspartici-
patie zet Muus absolute cijfers van autochtonen en allochtonen naast elkaar. 
563 Interview met Philip Muus. 
564 Interview met Philip Muus. 
565 Overigens gebeurt dat (inmiddels) wel degelijk, denk aan onderzoek naar verhoogde instroom van jonge 
vrouwen in de WAO. 
566 Bedoeld wordt (Min. Fin. 1988). 
567 Onjuist. 
568 Interview met Philip Muus. 
569 Interview met Philip Muus. 
570 Interview met Philip Muus. 
571 Interview met Philip Muus. 
572 Interview met Philip Muus. 
573 Zie (Muus & Penninx 1989). 
574 Interview met Philip Muus. 
575 Interview met Philip Muus. 
576 Interview met Philip Muus. 
577 Interview met Philip Muus. 
578 NRC-Handelsblad 10-3-1990:3. 
579 NRC-Handelsblad 12-5-1990:5. 
580 NRC-Handelsblad 10-5-1990. 
581 NRC-Handelsblad 11-4-1990:7. 
582 NRC-Handelsblad 12-3-1990:7. 
583 NRC-Handelsblad 31-3-1990:3. 
584 NRC-Handelsblad 11-4-1990:7. 
585 NRC-Handelsblad 20-4-1990:2. 
586 NRC-Handelsblad 28-4-1990:3. 
587 NRC-Handelsblad 19-5-1990:2. 
588 NRC-Handelsblad 12-5-1990:5. 
589 NRC-Handelsblad 10-5-1990. 
590 NRC-Handelsblad 12-5-1990:5. 
591 NRC-Handelsblad 12-5-1990:5. 
592 NRC-Handelsblad 10-5-1990. 
593 NRC-Handelsblad 10-5-1990. 
594 NRC-Handelsblad 10-5-1990. 
595 Interview met Yvonne Bernardt. 
596 Voor een uitleg van Nederland in drievoud op hoofdlijnen zie (Van den Berg 1992) of (Passenier 1994: 
343 e.v.). 
597 Interview met Yvonne Bernardt. 
598 Interview met Yvonne Bernardt. 
599 Interview met Yvonne Bernardt. 
600 Interview met Yvonne Bernardt. 
601 Interview met Yvonne Bernardt. 
602 Interview met Yvonne Bernardt. 
603 Interview met Yvonne Bernardt. 
604 Interview met Yvonne Bernardt. 
605 Interview met Yvonne Bernardt. 
606 Interview met Yvonne Bernardt. 
607 Interview met Yvonne Bernardt. 
608 Interview met Yvonne Bernardt. 
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609 Vergelijk F. Kalshoven, “Verboden voor onderzoekers.” Elsevier 14-10-1995, pp. 14-16. 
610 Het zogenaamde Global Shift scenario, zie §8.4. 
611 Verschillende interviews. 
612 F. Kalshoven, “Verboden voor onderzoekers.” Elsevier 14-10-1995, pp. 14-16. 
613 F. Kalshoven, “Verboden voor onderzoekers.” Elsevier 14-10-1995, pp. 14-16. 
614 Vergelijk ook de volgende “probleemstelling: … heeft de aanwezigheid van de etnische minderheden de 
Nederlandse Staat extra geld gekost of opgeleverd? Zijn de extra kosten van hun aanwezigheid gecompen-
seerd door de bijdragen van de minderheden zelf, in de vorm van belastingen en premies? In welke mate 
hebben de minderheden daarnaast hun deel geleverd aan de algemene kosten” (Delphiconsult 1995: 1). 
615 Het is niet duidelijk welke publicatie de auteurs hier bedoelen, mogelijk gaat het om (Muus 1986) of 
(Muus 1984). De aan het eind van het hier weergegeven citaat ingevoegde voetnoot verschaft geen duide-
lijkheid. Mogelijk is het een indirecte of foutieve verwijzing naar het volgende citaat: “In vier van elke vijf 
in het onderzoek betrokken bedrijven gaf men te kennen een ernstige stagnatie te zullen ondervinden als de 
thans in dienst zijnde buitenlandse arbeiders niet meer ter beschikking zouden zijn. De reden hiervoor 
noemt men algemeen, dat geen Nederlanders meer te vinden zijn om dit werk te doen. Bij 5 van de 74 be-
drijven gaf men als reden op dat de buitenlandse arbeiders vakmensen zijn” (Nederlandse Stichting voor 
Statistiek 1971: 16). 
616 In een voetnoot voegen de auteurs toe: “Hiermee wil ik niet suggereren dat groepen die de staat alleen 
maar geld kosten voor de samenleving als zodanig niets bijdragen (Delphiconsult 1995: 6). 
617 Onjuist. 
618 Vergelijk: “De beperkingen van deze analyse zijn door het SCP zelf aangegeven: alleen de kostenkant is 
geanalyseerd [onjuist!]; het betreft een indicatie op basis van een berekening die grof en provisorisch is; 
kenmerken van de onderzochte groep zijn in de tijd gelijk gehouden, terwijl het twijfelachtig is of dit een 
juiste aanname is” (Muus 1992: 32). 
619 Voor een deel wordt de onderconsumptie veroorzaakt doordat de hoogte van de AOW afhangt van het 
aantal verblijfsjaren. 
620 De werkwijze van Delphiconsult is gebaseerd is op een schatting van de actuele kosten in bepaalde peil-
jaren. Een mensenleven is vanuit ‘budgettair’ gezichtspunt in zijn algemeenheid in drie fases op te delen: 
tussen de jeugd en de oude dag waaraan voornamelijk kosten verbonden zijn (zoals onderwijs, gezond-
heidszorg en AOW) ligt de productieve periode waarin burgers gemiddeld relatief veel bijdragen aan de 
collectieve kosten in de vorm van premies en belastingen. Door de statische aanpak van Delphiconsult 
worden de toekomstige kosten van oude dag niet verdisconteerd, wat gezien de relatief jonge bevolkings-
opbouw van de immigranten tot aanzienlijke vertekeningen kan leiden. 
621 Ze gaan uit van 153 duizend ABW uitkeringen voor autochtonen en 30 duizend voor allochtonen in 
1993 (Delphiconsult 1995: 20). Het aantal autochtonen bedroeg in 1993 ongeveer 13 miljoen personen 
(CBS-StatLine, online database, URL per 9-12-2007: http://statline.cbs.nl/statweb/). Het aantal allochtonen 
volgens de definitie die Delphiconsult hanteert circa 1 miljoen personen (Delphiconsult 1995: 15). Bereke-
ning levert: 30*13/153 = 2,55 dus met andere woorden een overconsumptie van 155%. Het is echter niet 
duidelijk hoe deze verkeerde schatting van de overconsumptie de berekeningen heeft vertekend. De wijze 
van berekenen is dan ook niet duidelijk. Ter vergelijking: het CPB berekent op basis van CBS cijfers uit 
2002 de overconsumptie van ABW door niet-westerse allochtonen (gecorrigeerd voor verschillen in leef-
tijdsopbouw) op 437% (Roodenburg et al. 2003: 66). 
622 9 miljoen in 1970, 17 miljoen in 1972, 110 miljoen in 1980, 279 miljoen in 1987, 418 miljoen in 1990 & 
470 miljoen in 1993 (Delphiconsult 1995: 38). Met behulp van de door Delphiconsult berekende waarden 
van het migratiesurplus (weergegeven in kerntabel 23 in de bijlagen) komt dit voor de periode 1965-1993 
totaal op 4,5 miljard gulden. 
623 Een andere kanttekening is dat het immigratiesurplus vooral een effect op de korte termijn is (zie bij-
voorbeeld: Roodenburg 2000; Van Dalen 2001c), in welk geval het logischer zou zijn om de berekening op 
de een of andere manier meer te concentreren op recente immigranten en niet elk jaar opnieuw het immi-
gratiesurplus te bepalen voor de gehele allochtone beroepsbevolking. 
624 De trendlijn is een 6e graads polynoom. Het snijpunt met de Y-as is vastgelegd op 450 miljoen gulden 
(schatting op basis van Figuur 15, Delphiconsult 1995:39). 
625 F. Kalshoven, “Verboden voor onderzoekers.” Elsevier 14-10-1995, pp. 14-16. 
626 M. Breedeveld, “Goochelen met vele miljarden.” NRC-Handelsblad 23-3-2000. 
627 Interview met Pieter Lakeman. 
628 BBP in 1999: 386,193 miljard euro, dus 13,7/(2,20371�386,193)=0,0161=1,61% (eigen berekening op 
basis van gegevens van CBS-StatLine, online database, URL per 9-12-2007: http://statline.cbs.nl/statweb/). 
629 Zie bijvoorbeeld J. Oranje & J. Wester, “‘Deloitte zou op Ahold failliet moeten gaan’: Interview met 
Pieter Lakeman over het Ahold boekhoudfraudeschandaal.” NRC-Handelsblad, 16-7-2005. 
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630 Zie bijvoorbeeld de volgende passage: “Op een gezin dat minder dan gemiddelde belastingopbrengsten 
veroorzaakt en meer dan gemiddelde kosten veroorzaakt, legt de overheid financieel toe. Het klinkt koel, 
misschien zelfs wreed, om de helft van alle inwoners als verliesposten voor de staat aan te duiden, zeker 
voorzover zij hard werken en hun beste krachten geven, ten bate van hun gezin. Iemands morele of mense-
lijke verdienste wordt echter niet bepaald door de mate waarin hij belasting betaalt. Dat geldt voor ieder-
een, immigrant of niet-immigrant. Men moet ook geen morele betekenis hechten aan uitkomsten van eco-
nomisch onderzoek. Wel kan men, desgewenst, aan zulke uitkomsten beleidsmatige betekenis hechten” 
(Lakeman 1999: 129). 
631 Interview met Pieter Lakeman. 
632 Muus, P. J., “Kosten van immigratie niet bewezen.” Trouw 14-5-1999, pp. 17. 
633 Lakeman had bijvoorbeeld uit kunnen gaan van nauwkeurige leeftijdsprofielen ten aanzien van de netto 
bijdrage van eerste en tweede generatie asielmigranten en gastarbeiders op basis van gegevens over hun 
arbeidsmarktperformance, uitkeringsafhankelijkheid, schoolprestaties en dergelijke (voor een contemporain 
voorbeeld van een kosten-batenanalyse met een dergelijke opzet: Ekberg 1999). Wel moet opgemerkt wor-
den dat een dergelijke aanpak vanwege een gebrek aan gegevens toentertijd niet eenvoudig was te realise-
ren. 
634 In de CPB-studie Immigration and the Dutch economy worden saldi gegeven voor de totale netto bijdra-
ge over de levensloop voor immigranten die bij binnenkomst 0 respectievelijk 25 jaar oud zijn en de karak-
teristieken hebben van de gemiddelde niet-westerse immigranten, namelijk –95 duizend respectievelijk –43 
duizend euro (Roodenburg et al. 2003: 71). Op basis van deze gegevens zou het totale saldo voor twee 
volwassenen en drie kinderen uitkomen op 2�-43 + 3�-95 = 371 duizend euro. Het is wellicht realistischer 
om in navolging van CPB 2003 de performance van de kinderen op het gemiddelde van de niet-westerse 
immigrant en de gemiddelde Nederlander te stellen. Dan komt men uit op -67 duizend euro. Het totale 
saldo voor twee volwassenen en drie kinderen komt dan op 2�-43+3�-67=-287 duizend euro. Hierbij moe-
ten echter twee kanttekeningen geplaatst worden. In de eerste plaats is de netto bijdrage van immigranten in 
de CPB-berekeningen maximaal als de leeftijd bij binnenkomst rond de 25 jaar ligt (zie Figuur 9.1); bij 
andere leeftijden is de netto-bijdrage aanzienlijk negatiever. In de tweede plaats gaan Roodenburg et al. 
(2003) uit van de gemiddelde karakteristieken van de niet-westerse immigrant. De arbeidsmarktperforman-
ce van asielmigranten lag in de jaren negentig volgens het toen beschikbare onderzoek (Brink 1997; Brink 
et al. 1996; Hueber et al. 1995) echter ver onder dat van de gemiddelde niet-westerse immigrant; ruwweg 
driekwart van de asielmigranten was enkele jaren na statusverlening nog werkloos. In 1996 stonden bij 
immigranten uit ex-Joegoslavië en uit zogenaamde ‘vluchtelingen-landen’ tegenover 100 mensen met een 
betaalde baan ongeveer 120 respectievelijk 150 mensen met een uitkering, terwijl bij Surinamers, Antillia-
nen, Turken en Marokkanen tegenover 100 werkenden ongeveer 60 tot 90 uitkeringontvangers stonden 
(Roodenburg 2000: 211). Een berekening waarin deze twee gegevens verdisconteerd zouden worden zou 
derhalve uitkomen op een bedrag dat beduidend negatiever is dan de genoemde –287 duizend euro. 
635 Interview met Pieter Lakeman. 
636 Interview met Pieter Lakeman. 
637 Interview met Pieter Lakeman. 
638 Interview met Pieter Lakeman. 
639 Interview met Pieter Lakeman. 
640 Interview met Pieter Lakeman. 
641 Dit blijkt op verschillende manieren. Allereerst komt dit in verschillende kerndocumenten naar voren 
(zie bijvoorbeeld §8.4 & §8.6). Ook in veel interviews en in de Workshop werd naar voren gebracht dat 
men algemeen aannam dat immigratie in de jaren tachtig en negentig een negatieve bijdrage leverde aan de 
Nederlandse economie. Vergelijk ook (Penninx et al. 1993: 207-208, 209): “There has been a discussion 
among economists as to the economic merits of this solution. Some argue that the employment of foreign 
labour had an adverse effect on the economy, since the availability of cheap labour delayed the moderniza-
tion of industry. Others lay stress on short term advantages: employment of migrant workers kept invested 
capital productive with an eventual positive influence on the national product per capita. It is beyond doubt 
that, around the time of recruitment, the foreign migrant workers, who usually lived in the Netherlands as 
bachelors, contributed significantly to economic production. Both arguments can be found in a report that 
the Central Planning Office published in 1972. Even at that stage it was calculated that the economic ad-
vantage to be gained from foreign migrant workers was conditional on the absence of their families. Family 
reunion, which at that time was just beginning, would render the presence of migrant workers unprofitable. 
… A more lenient policy relating to family reunion and the removal of practical obstacles in the sphere of 
housing led to a substantial influx of the family members of Turks and Moroccans in particular. Since quite 
a few of the wives an older children presented themselves on the labour market, competition for jobs in-
creased. Many of the newcomers joined the ranks of the unemployed. Unemployed foreigners with the right 
to reside in the Netherlands are entitled to the same social security benefits as the native Dutch. Thus the 
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cost-benefit analysis that could be applied tot the presence of migrant workers changed for the worse, espe-
cially in the case of Turks and Moroccans. The low and only slowly rising level of education among Turks 
and Moroccans, together with the ever-increasing qualifications required by employers, make for a gloomy 
picture. … In conclusion it can be said that the present economic impact of immigration, especially where it 
concerns ethnic minorities, is generally estimated to be negative. The Dutch labour market had not been 
able to absorb the ethnic labour potential. The recent report of the Scientific Council for Government Pol-
icy (1989) insists that a policy must be developed to assure more positive effects in the long run.” 
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mie. Het is een conclusie uit de categorie ‘grote stappen, snel thuis’. Maar Pieter Lakeman, bekend van 
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689 “Een krimpende verzorgingsstaat kan een negatieve invloed hebben op de omvang en de reikwijdte van 
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minder) dan is voor achterstandscategorieën (doelgrepen van het minderhedenbeleid, zwakkeren in de sa-
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der beleidsruimte aanwezig. In geval de politieke keuze neigt in de richting van handhaving van achter-
standsbestrijding van zwakke categorieën in de samenleving (bijvoorbeeld minderhedenbeleid, positieve 
actiebeleid voor vrouwen) dan behoeven achterstandscategorieën, door de negatieve invloed van een in 
algemene zin krimpende verzorgingstaat, juist meer dan voorheen extra beleidsaandacht. Hiernaast speelt 
immigratie afhankelijk van de stand van de arbeidsmarkt een gunstige dan wel ongunstige rol op de verzor-
gingsstaat, zij het dat deze invloed van nieuwkomers van bescheiden betekenis is op het geheel. Werkenden 
dragen bij aan de verzorgingsstaat. Werkloze nieuwkomers, over het algemeen met afhankelijke en tijdelij-
ke verblijfsvergunningen, zullen pas dan zelfstandig ten laste van de sociale zekerheid kunnen komen als 
zij eerst voldoende lang gewerkt hebben. De meeste nieuwkomers die (nog) niet over werk kunnen be-
schikken zullen in die situatie feitelijk door de familieleden worden opgevangen” (Muus 1994: 11). “Onder 
de huidige omstandigheden van verdergaande immigratie en een stagnerende dan wel verslechterende ar-
beidsmarkt mag er geen illusie zijn over een sterke afname van de totale omvang van de doelgroepen van 
het immigrantenbeleid. Bij verder inkrimping van de verzorgingsstaat ligt het in de rede dat een extra on-
dersteunend immigrantenbeleid als element van een extra ondersteunend beleid voor zwakkeren in de sa-
menleving nodig zal zijn. Mogelijkerwijs zijn een omvattende verzorgingsstaat en een sterke arbeidsmarkt 
doeltreffender voor de algehele integratie van immigranten dan een immigrantenbeleid dat gericht wordt op 
de bestrijding van ontstane achterstand. In de huidige situatie moeten we echter rekening houden met een 
mogelijk toenemende achterstand van zwakkeren in de samenleving waaronder migrantencategorieën. In 
het geval van verdergaande immigratie van nu reeds in achterstand verkerende migrantencategorieën is de 
kans groot dat economische integratie van deze migrantencategorieën langzamer bereikt zal worden” 
(Muus 1994: 59). “De paradoxale situatie kan ontstaan dat bij de huidige krimpende verzorgingsstaat bij 
verdergaande immigratie de integratie van nieuwe immigranten juist (extra) ondersteuning behoeft. Als de 
arbeidsmarkt voor migranten zich bovendien ongunstig ontwikkelt is extra beleidsaandacht voor achter-
standscategorieën nog sterker nodig. Politieke keuzen (gelijke behandeling van allen, óf, positieve discri-
minatie van sommigen) zullen over het algemeen in tijden van een krimpende verzorgingsstaat tenderen 
naar gelijke behandeling (allen wat minder). De noodzaak voor extra maatregelen (meer aandacht aan ach-
terstandscategorieën) kan weliswaar groter zijn, maar het draagvlak voor het nemen van dergelijke beslis-
singen kan kleiner worden. Een krimpende verzorgingsstaat kan een negatief effect hebben op het realise-
ren van doelstellingen van integratiebeleid voor immigranten in achterstandssituaties als gekozen word 
voor gelijke behandeling (allen wat minder) (Muus 1994: 18-19). 
690 De minister van Binnenlandse Zaken Ien Dales overleed onverwachts in 1994. Haar portefeuille werd 
enige tijd overgenomen door minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin. Daarna werd ze opgevolgd door Ed 
van Thijn, die echter na enige tijd weer moest aftreden wegens de zogenaamde IRT-affaire. Daarna werd 
mevrouw Dieuwke de Graaff-Nauta minister en “onder haar regime is het rapport [Beleidsopvolging min-
derhedenbeleid] naar buiten gebracht” (Interview met Han Entzinger). Na korte tijd waren er verkiezingen 
en daarna werd Hans Dijkstal minister van Binnenlandse Zaken. 
691 “Een jaarlijkse instroom vanaf 1993 van 35.000 asielzoekers zal leiden tot een beslag van de op de 
rijksbegroting in 1998 van circa [f] 4 miljard [€1,81 miljard]. Een verdubbeling van de instroom op jaarba-
sis tot 70.000 vanaf 1994 zal het beslag doen toenemen tot circa [f] 7,4 miljard [€3,36 miljard] in 1998. De 
cijfers illustreren het in budgettaire zin open einde-karakter van het huidige beleid. Het gehanteerde reken-
model geeft overigens onder meer door de gehanteerde veronderstellingen ten aanzien van de proceduretijd 
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(gemiddeld 7 maanden) en de opvangduur (gemiddeld 8 maanden) een optimistische vertekening van het 
kostenbeeld. In de praktijk zullen de kosten niet onaanzienlijk hoger kunnen zijn” (Geelhoed 1994: 11). 
692 Interview met Han Entzinger. 
693 Vergelijk “Voor de economische vluchtelingen heeft de westerse wereld helaas nauwelijks een ant-
woord. De migratiestroom maakt een op de arbeidsmarkt gericht immigratiebeleid noodzakelijk, omdat 
anders een toeloop op het stelsel van sociale zekerheid kan ontstaan, die een ontwrichting van het stelsel 
kan betekenen en bovendien de solidariteit van ingezetenen ernstig op de proef stelt. Maar arbeidsvraag en 
arbeidsaanbod van resp. werkgevers en migranten sluiten slecht op elkaar aan, zodat toelating nauwelijks 
mogelijk is. Pas bij een sterk aantrekkende conjunctuur valt in deze situatie verbetering te verwachten. En 
wellicht dat op de lange termijn ook de vergrijzing de behoefte aan nieuwe arbeidskrachten doet toenemen” 
(Van Walderveen 1992).  
Toenmalig CPB-directeur Gerit Zalm noemt immigratie als één van de uitdagingen voor de verzorgings-
staat “Ook bij een straf migratiebeleid zal het immigratiesaldo positief en omvangrijk zijn. De immigranten 
zijn gemiddeld genomen laag opgeleid. Ook van de tweede generatie allochtonen is een veel groter deel 
laag opgeleid dan van de autochtonen. In 1991 bestond van de nieuwkomers op de arbeidsmarkt 16% uit 
allochtonen, van de ongeschoolde nieuwkomers is het percentage allochtonen 60%. De migratie geeft een 
aanzienlijke tegendruk aan de trend van het stijgende gemiddelde opleidingspeil van de autochtone be-
roepsbevolking. Tevens dreigt het probleem van de geringe participatie van laaggeschoolden steeds meer 
samen te vallen met de minderhedenproblematiek” (Zalm 1993). 
Vergelijk tenslotte: “Een derde voorbeeld [van marktimperfectie] betreft de sociale zekerheid. Bij de gel-
dende prijs overtreft de vraag naar uitkeringen het aanbod. Paradoxaal genoeg zou in deze markt rantsoene-
ring op basis van strengere selectiecriteria de beste uitkomsten opleveren. In dat geval is er ook minder snel 
sprake van een conflict tussen gevestigde belangen en nieuwkomers. In plaats daarvan wordt in Nederland 
evenwichtsherstel beoogd door het verlagen van uitkeringen over de hele linie. Het probleem is hier dat de 
relatief soepele toetredingscriteria op immigranten een sterk aanzuigende werking zullen hebben. In hun 
ogen blijven de relatief lage uitkeringen immers aan de vorstelijke kant. Een dergelijke ontwikkeling is niet 
in het belang van gevestigde uitkeringstrekkers, die tegenvallende volume-ontwikkelingen immers snel in 
hun portemonnee zullen voelen. Bovengenoemde marktimperfecties weerspiegelen bevoorrechte posities, 
die bedreigd worden door aanspraken van derden. In die zin is de angst voor toenemende immigratie be-
grijpelijk. De maatschappelijke acceptatie wordt nog verder ondermijnd indien de mening postvat dat im-
migranten beslag leggen op schaarse voorzieningen zonder daar een tegenprestatie voor te hoeven leveren. 
Hier wreekt zich het feit dat tot nu toe in Nederland geen beleid is gevoerd gericht op het zo snel mogelijk 
produktief maken van het nieuw binnengekomen menselijk kapitaal. Zo mogen asielzoekers tijdens de 
lange asielprocedure niet in hun eigen onderhoud voorzien. Daarnaast kan worden gewezen op de gebrek-
kige integratie en de lage participatiegraad van gevestigde minderheden. Zolang zo slordig met het reeds 
aanwezige potentieel wordt omgesprongen, zal weerstand tegen nieuwe immigratiestromen blijven bestaan. 
Hoe moet het bovenstaande nu worden verzoend met de verwachting dat de migratiedruk eerder toe dan af 
zal nemen? … [Het] moge duidelijk zijn dat de noodzakelijke aanpassingen niet op korte termijn kunnen 
worden gerealiseerd. In de tussentijd is een naast-best benadering op zijn plaats; voortgaande deregulering 
gekoppeld aan een immigratiebeleid dat uitgaat van een jaarlijks immigratiequotum voor asielzoekers, 
gezinsleden en arbeidsmigranten. Op deze manier kan een evenwichtige afweging plaatsvinden tussen de 
belangen van de immigranten en die van de ontvangende economie. Bovendien kan in het kader van dit 
beleid het instrumentarium worden ontwikkeld (opvang, scholing, arbeidsbemiddeling) dat nodig is voor 
het integreren van minderheden en nieuwkomers. Vooral het laatste zal ertoe bijdragen dat immigratie niet 
in toenemende mate als iets bedreigends wordt ervaren” (Zwiers 1993). 
694 Workshop. 
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697 Interview met Han Entzinger. 
698 Zie noot 142. 
699 Interview met Bernard van Praag. 
700 Interview met Bernard van Praag. 
701 Interview met Bernard van Praag. 
702 Workshop. 
703 Dat wordt in verschillende interviews naar voren gebracht en blijkt bijvoorbeeld ook uit de telefonische 
consultatie van Bernardt van Nederlandse economen en minderhedenonderzoekers (zie §8.4). 
704 Workshop, interview met Jo Ritzen, interview met Bernard van Praag. 
705 Zie bijvoorbeeld (Zalm 1993) in noot 693. 
706 Workshop, verschillende interviews. 
707 Workshop, verschillende interviews. 
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708 Interview met Bernard van Praag. 
709 Verschillende interviews. 
710 Deze vaststelling laat de WRR vergezeld gaan van de volgende, enigszins kromme redenering: “Niette-
min zou men deze verwachting [dat Nederland een blijvend immigratieland is] ook als wenselijke ontwik-
keling kunnen zien, wanneer men zich realiseert dat de immigratie een begeleidend verschijnsel is van een 
groeiende welvaart” (WRR 2001: 19). 
711 Van Dalen onderscheidt drie soorten diversiteit binnen organisaties: kennisdiversiteit, waarden diversi-
teit en diversiteit van sociale categorieën. Daarnaast onderscheidt hij interpersoonlijke en taakgerichte con-
flicten. Taakgerichte conflicten worden als functioneel gezien en interpersoonlijke conflicten als disfuncti-
oneel. Kennisdiversiteit kan onder bepaalde condities (voldoende uitwisseling en communicatie en derge-
lijke) bijdragen aan de creativiteit en innovatie van een organisatie. Van Dalen meent dat de dominante 
positie van de VS mede te danken is aan de naoorlogse brain gain. Diversiteit van de waarden die werkne-
mers koesteren met betrekking tot de doelen of taken van de organisatie kan een voordeel zijn als het ma-
nagement in staat is de conflicten te beperken tot taakconflicten en interpersoonlijke conflicten weet te 
sussen of te vermijden. Met betrekking tot het omgaan met diversiteit op basis van sociale categorieën geldt 
eveneens dat het management een cruciale rol speelt. De moeilijkheid hier is dat de identiteit van werkne-
mers in het geding is, zodat het voor hen moeilijker kan zijn om taakgerichte en interpersoonlijke conflicten 
uit elkaar te houden, waardoor conflicten disfunctioneel kunnen worden. 
712 Het immigratiesurplus �Y/Y wordt door Van Dalen (2001c: 99, 134) benaderd met de formule �Y/Y = -
½s�Lm2 waarin s de arbeidsinkomensquote is, �L de vraagelasticiteit van arbeid en m het aandeel immigranten in 
de bevolking (vergelijk Peter & Verikios 1996: 178). Van Dalen gaat uit van s = 0,7, �L = -0,5 en m = 0,094. 
713 Enkele cijfers: het gebruik van de ABW van niet-westerse allochtonen ligt op 20% tegen 4% voor de 
gemiddelde Nederlander en 2% voor de autochtone Nederlander. Van de Turkse mannen tussen 40 en 65 
jaar heeft 40% een WAO-uitkering, van de 55-plussers zelfs ongeveer 60%. 
714 Namelijk als de elasticiteiten tussen hoog- en laagopgeleiden asymmetrisch zijn en de lonen van laagop-
geleiden sterker reageren op een toename van hoogopgeleiden dan andersom. 
715 Vergelijk Koopmans over het WRR-rapport als geheel: “Van een sociaal-wetenschappelijke analyse van 
het Nederlandse immigratie- en integratiebeleid mag echter verwacht worden dat zij de Nederlandse situa-
tie in een internationaal perspectief plaatst en de kritische vinger op de zere plekken van het Nederlandse 
beleid legt. Uit dit oogpunt is het WRR-Rapport Nederland als immigratiesamenleving teleurstellend, ook 
in vergelijking met zijn voorganger uit 1989, waarin de vergelijking met andere landen wel een belangrijke 
rol speelde en conclusies getrokken werden die zich duidelijk profileerden ten opzichte van het tot dan toe 
gevoerde beleid. Over de hierboven vermelde vergelijkende statistische gegevens (die men eenvoudig uit 
een paar statistische jaarboeken en van ministeriële internetsites kan halen) wordt in het jongste WRR-
rapport met geen woord gerept; residentiële segregatie en criminaliteit krijgen weinig aandacht, zelfs niet 
vanuit een louter Nederlands perspectief. Geen wonder dan ook dat het rapport ongestraft een tamelijk 
zonnig beeld van de Nederlandse immigratiesamenleving kan schetsen. Het gaat allemaal de goede kant op, 
al kan het natuurlijk altijd beter – dat is zo ongeveer de teneur” (Koopmans 2002). 
716 Haan, F., “Immigrant maakt rijken rijker.” De Volkskrant 14-12-2002, pp. 13. 
717 Interview met Harry van Dalen. 
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738 Zoals (Van het Loo 2001) (Interview met Harry van Dalen). 
739 Interview met Harry van Dalen. 
740 Interview met Harry van Dalen. 
741 Interview met Harry van Dalen. 
742 Interview met Harry van Dalen. 
743 Interview met Harry van Dalen. 
744 Interview met Dennis Broeders. 
745 “Er waren verschillende problemen. Het eerste punt met dergelijke economische berekeningen is dat je 
rekent met de cijfers die je hebt. Want je kunt niet rekenen met de cijfers die je niet hebt. Maar die zijn 
misschien wel van belang. Dus één van de dingen die ik heb aangegeven is dat het wel mooi is om uit te 
rekenen wat migranten opleveren en kosten met betrekking tot de verzorgingsstaat. Maar in geen van die 
modellen zie je bijvoorbeeld terug wat het de Nederlandse economie had gekost als je geen gastarbeiders 
had gehad. Dat is natuurlijk wel relevant, ook al kun je dat niet uitrekenen omdat je de cijfers niet hebt. Dus 
uit die kosten-batenanalyse komt een bepaald saldo, maar als je nog een stap terugneemt zou je eigenlijk 
een aantal andere factoren ook nog mee moeten nemen waar je geen cijfers over hebt. En omdat die cijfers 
er niet zijn kun je ze niet in het model zetten en verlies je een deel van de werkelijkheid. Het tweede punt is 
- en op dat punt verschilden Harry van Dalen en ik niet veel van mening - is het punt dat Van Dalen nega-
tieve selectie zou noemen. Dat gaat over het soort migranten dat je binnenkrijgt vanwege mensenrechtelijke 
vraagstukken als asiel- en gezinsmigratie. Dat zijn geen mensen die je binnenhaalt op basis van hun eco-
nomische prestaties. Dus om daar nu economische analyses op los te laten - in de zin wat deze humanitaire 
migranten de verzorgingsstaat kosten of opleveren - dat is niet iets dat niet mag, maar je hebt wel een bij-
zondere omstandigheid waar je in je analyse rekening mee moet houden. Als je kijkt naar bijvoorbeeld 
asielzoekers, die hebben in Nederland een hele lange institutionele geschiedenis in die zin dat ze vaak lang 
in asielcentra zitten waar ze niet mogen werken, de taal niet mogen leren, feitelijk niet echt mogen integre-
ren omdat de weg naar terugkeer open moet blijven. En op het moment dat ze dan toegelaten worden, dan 
draait het systeem 180 graden en dan wordt er gezegd dat ze moeten werken en dat gaat dan natuurlijk ook 
niet direct. Dus er zitten allerlei aspecten aan zoals de verblijfsgeschiedenis die als je ze vanuit sociologi-
sche perspectief bekijkt een heel ander plaatje opleveren en ook je economische model een stuk ingewik-
kelder maken” (Interview met Dennis Broeders). Merk op dat hier ook een element van rechtvaardigheid in 
schuilt; een economische analyse die de institutionele omstandigheden waarin asielzoekers verkeren (ver-
gelijk §5.6.2) niet meeneemt is niet alleen onvolledig, maar doet ook geen recht aan hun positie. 
746 Interview met Harry van Dalen. 
747 Interview met Harry van Dalen. 
748 Vergelijk ook (Roodenburg 2001). 
749 Interview met Hans Roodenburg. 
750 Roodenburg was eerder (begin jaren negentig) ook op enige afstand (de dagelijks begeleiding lag bij 
iemand anders) als begeleider betrokken geweest bij de afstudeerscriptie van Yvonne Bernardt (zie §8.4). 
Het onderwerp immigratie lag destijds echter nog niet in zijn focus, aldus Roodenburg (Interview met Hans 
Roodenburg.).  
751 F. Kalshoven, “Verboden voor onderzoekers.” Elsevier 14-10-1995, pp. 14-16. 
752 Interview met Hans Roodenburg. 
753 Interview met Hans Roodenburg. 
754 “Het WPRB staat onder leiding van het NIDI en is verder samengesteld uit vertegenwoordigers van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), het Centraal Planbureau (CPB) en de Rijksplanologische Dienst 
(RPD), terwijl het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) als adviserend lid optreedt. Vertegenwoordi-
gers van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Justitie, van Onderwijs, Cul-
tuur en Wetenschappen, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Verkeer en Waterstaat, en van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport zijn als waarnemers bij het WPRB betrokken” (Van Nimwegen & Beets 
2000). 
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766 Interview met Hans Roodenburg. 
767 Interview met Hans Roodenburg. 
768 Onder meer omdat men op het CPB een fout in de berekeningen van Borjas (1995; 1999a) had ontdekt 
en Roodenburg en Euwals naar aanleiding daarvan de theorie hebben geherformuleerd, waardoor de her-
verdelingseffecten (theoretisch) twee maal zo groot uitvielen.  
769 Hoofdzakelijk omdat er veelvuldige beroep werd gedaan op de expertise van Ter Rele voor zaken die 
een hogere urgentie hadden. 
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782 Interview met Rob Euwals. 
783 Interview met Rob Euwals. 
784 Interview met Rob Euwals. 
785 Interview met Rob Euwals. 
786 Interview met Rob Euwals. 
787 Interview met Rob Euwals. 
788 Interview met Rob Euwals. 
789 Interview met Rob Euwals. 
790 Interview met Rob Euwals. 
791 Interview met Rob Euwals. 
792 Interview met Rob Euwals. 
793 Interview met Rob Euwals. 
794 Interview met Rob Euwals. 
795 Interview met Rob Euwals. 
796 Interview met Rob Euwals. 
797 Interview met Rob Euwals. 
798 Interview met Rob Euwals. 
799 Interview met Rob Euwals. 
800 Interview met Rob Euwals. 
801 Interview met Rob Euwals. 
802 Interview met Rob Euwals. 
803 Interview met Rob Euwals. 
804 Hartog, J., “Laten we vooral blij zijn met een dalende bevolkingsomvang.” NRC-Handelsblad 26-11-
2005. 
805 Interview met Joop Hartog, vergelijk (Hartog 2002c) en Hartog, J., “Laten we vooral blij zijn met een 
dalende bevolkingsomvang.” NRC-Handelsblad 26-11-2005. 
806 Dit raakt aan de theory of optimum population, de theorie dat er voor elke land een optimale bevol-
kingsomvang is (Gillis et al. 1996: 207-212). Is de populatie te klein dan is er te weinig arbeid om de ande-
re in het land beschikbare bronnen efficiënt te gebruiken. Overschrijdt de bevolkingsomvang deze kritische 
grens dan treedt de wet van de verminderde meeropbrengsten in werking en neemt de welvaart per hoofd 
van de bevolking af. De optimale bevolkingsomvang wordt verondersteld dynamisch te zijn: door ontwik-
keling van bijvoorbeeld nieuwe technologie en het aanboren van nieuwe hulpbronnen kan zij toenemen. 
807 Engeland, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië. 
808 Er worden tot drie niveaus van aggregatie onderscheiden. Het fijnste niveau is Counties (VS, Engeland), 
Kreise (Duitsland), Départements (Frankrijk), Provincie (Italië) en Provincias (Spanje), en verder aggrega-
ten, voor de Europese landen volgens de indeling in NUTS 1, 2 & 3 regio’s van Eurostat. 
809 Interview met Joop Hartog en (Hartog 2005b). 
810 Interview met Joop Hartog. 
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811 De Cobb-Douglas productievergelijking wordt dan 	
	
 ��� 1NLcKQ met c een constante, Q de totale 
productie, K kapitaal, L land en N het aantal inwoners dat gelijk gesteld is aan de beroepsbevolking. Verder 
wordt verondersteld dat de kapitaal/arbeid ratio N

K  constant is. Voor het inkomen per hoofd q geldt dan: 
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812 Merk op dat de inkomensquote van land toe zal nemen met de relatieve landschaarste; meer bevolkings-
groei betekent derhalve meer landschaarste en daarmee ook een groter negatief effect. 
813 Interview met Joop Hartog. 
814 Hartog, J., “Laten we vooral blij zijn met een dalende bevolkingsomvang.” NRC-Handelsblad 26-11-
2005. 
815 De Stichting De Club van Tien Miljoen stelt zich tot doel “het taboe te doorbreken dat rust op het pro-
bleem van de overbevolking” en “probeert een breed maatschappelijk draagvlak te scheppen voor de ge-
dachte dat het aantal inwoners in Nederland op termijn moet worden verlaagd” (Website van Stichting De 
Club Van Tien Miljoen, URL per 3-2-2008: http://www.tienmiljoen.nl/?page=3). 
816 Op haar website stelt de stichting De Club van Tien Miljoen onder het kopje “Het hoe en waarom van 
deze stichting”: “De Stichting De Club Van Tien Miljoen is in 1994 opgericht door een groep verontruste 
Nederlanders die tot de slotsom is gekomen dat de overbevolking de gemeenschappelijke faktor is in de 
meeste van onze maatschappelijke problemen. Grote bevolkingsdichtheden veroorzaken namelijk conges-
tie, stress en met het huidige consumptieniveau in West Europa een gigantische hoeveelheid milieuvervui-
ling. De Stichting heeft zich ten doel gesteld het publiek en de overheden bewust te maken van de nood-
zaak om op termijn de bevolkingsdruk drastisch te verlagen, indien we ooit van onze grote problemen ver-
lost wensen te raken; problemen die met slechts geringe mate van overdrijving gezien kunnen worden als 
symptomen van het allesoverheersende probleem van de overbevolking. Deze redenering is niet nieuw. Tot 
nu toe is men geneigd geweest haar links te laten liggen, omdat er verbanden werden gelegd met de stand-
punten met betrekking tot immigranten en asielzoekers zoals die in de extreem-rechtse hoek plegen te wor-
den ingenomen. Uiteraard wil niemand, die met de samenleving het beste voor heeft, zich met dergelijke 
domme en negatieve ideeën associëren. De overbevolking in West Europa is niet het resultaat van immigra-
tie, maar in beslissende mate van het tempo waarin de inheemse Westeuropeanen zelf zich hebben verme-
nigvuldigd. Dat is de hoofdzaak en vooral daar moeten we dus ook naar de oplossing van het probleem 
zoeken. Hoewel de immigratie natuurlijk niet genegeerd kan worden bij het formuleren van een verant-
woord bevolkingsbeleid, zal het hoofddoel moeten zijn het over een brede linie terugdringen van het ge-
boorteoverschot. De Stichting richt zich eerst en vooral op de situatie in Nederland. Ons land is één van de 
meest ernstig overbevolkte landen in de wereld en wij zijn ervan overtuigd dat onze bevolking van het 
huidige niveau van 15 à 16 miljoen zal moeten worden teruggebracht naar een voorlopig streefgetal van 10 
miljoen -vandaar de naam van onze Stichting- en in een later stadium waarschijnlijk naar een nog aanzien-
lijk lager aantal” (Website van Stichting De Club Van Tien Miljoen, URL per 3-2-2008: 
http://www.tienmiljoen.nl/?page=3). Merk overigens op dat de auteurs hier voorbijgaan aan het feit dat de 
bevolkingsgroei in Nederland sinds 1970 voor een belangrijk deel terug te voeren is op immigratie en de 
hoge vruchtbaarheid van bepaalde groepen immigranten en dat de autochtone vruchtbaarheid in veel Euro-
pese landen sinds 1970 juist erg gedaald is. 
817 Interview met Joop Hartog. 
818 Interview met Joop Hartog. 
819 Interview met Joop Hartog. 
820 Interview met Joop Hartog. 
821 Interview met Joop Hartog. 
822 Dat een (retroperspectieve) kosten-batenanalyse ten aanzien van (bepaalde groepen) niet-westerse im-
migranten (voor bepaalde perioden) een negatief saldo zal op leveren wordt in bijna alle interviews en de 
workshop op de een of andere manier naar voren gebracht, evenals in een aantal andere in de hoofdtekst 
genoemde bronnen, zie ook noot 641. 
823 Interview met Dennis Broeders. 
824 Workshop, interview met Harry van Dalen, interview met Hans Roodenburg. 
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825 Interview met Dennis Broeders. 
826 Workshop, interview met Harry van Dalen, interview met Hans Roodenburg.  
827 Interview met Han Entzinger. 
828 Interview met Dennis Broeders. 
829 Interview met Dennis Broeders. 
830 Vergelijk ook: “Het integratievraagstuk is een hoofdpijndossier voor zowel politici als economen. Het 
roept allerlei ethische kwesties op … en het toont de grenzen van de economische wetenschap. Integratie 
vraagt van economen een aanzienlijk andere benadering, inzichten uit de sociologie en antropologie zijn 
daarbij bijna onontbeerlijk. De afgelopen dertig jaar hebben economen zich niet of nauwelijks bemoeid met 
dit vraagstuk en gezien de praktische inslag van economen wordt dat hoog tijd” (Van Dalen 2002a: 368-
369). 
831 Workshop. 
832 Workshop. 
833 Interview met Joop Hartog, interview met Bernard van Praag. 
834 URL (per 22-10-2008):http://www.stormfront.org/forum/showthread.php/binnen-zonder-kloppen-
55167. html. 
835 De voorloper van het Vlaams Belang. 
836 “Baarlijke onzin van Balkenende: reactie op de toespraak van Balkenende uitgesproken op 16 november 
2004 te Straatsburg voor het Europees Parlement.” Heemland Tijdingen, 7 december 2004, URL per 6-10-
2008: http:// www.heemland.nl/tijdingen.htm#hlt16. De website vermeldt over dit e-magazine: “Heemland, 
tijdschrift en webstek voor Nederlandse politiek, is een uitgave van de stichting Heem ten behoeve van 
politieke voorlichting, vorming en scholing. De stichting Heem is onafhankelijk en zet zich in voor de leef-
baarheid van Nederland en omliggende landen in maatschappelijk en landschappelijk opzicht. Heemland 
richt zich tot allen die zich betrokken voelen bij een volksgezinde politiek in Europa, in het bijzonder in de 
Nederlanden. Anders dan op de meeste politiek-kritische webstekken wordt ook aandacht besteed aan 
voorstellen om de benarde sociaal-economische toestand van vergeten groepen Nederlanders te verbete-
ren”. 
837 “Baarlijke onzin van Balkenende: reactie op de toespraak van Balkenende uitgesproken op 16 november 
2004 te Straatsburg voor het Europees Parlement.” Heemland Tijdingen, 7 december 2004, URL per 6-10-
2008: http:// www.heemland.nl/tijdingen.htm#hlt16. 
838 Verschillende interviews. 
839 Verschillende interviews. 
840 Verschillende interviews. 
841 Ik spel politiek-ekonomisch(e) met een ‘k’ om te benadrukken dat het hier gaat om op Marxistische leest 
geschoeide migratie-economische kennis over het Wervingsbeleid en niet politiek-economische kennis in 
zijn algemeenheid. Om vergelijkbare redenen spreek ik van de ‘politiek-ekonomische kennispraktijk’ om 
aan te geven dat ik niet de politieke economie in zijn algemeenheid bedoel. 
842 Zie vorige noot. 
843 Het geringe aantal publicaties maakt het sowieso al ongeloofwaardig en onwerkbaar om de productie 
van kennis in de verschillende categorieën op te vatten als een continuüm. 
844 Deze indicatie is als volgt tot stand gekomen. De productie van economische kennis over de economi-
sche gevolgen van migratie naar Nederland is onderverdeeld in vijf categorieën: B. beleidsgerichte publica-
ties, voornamelijk aan de regering gerichte beleidsadviezen en rapporten; A. academisch onderzoek (disser-
taties, publicaties in peer reviewed journals alsmede twee Engelstalige publicaties in De Economist, enkele 
ongepubliceerd papers, enkele hoofdstukken in edited volumes; om dubbeltelling te voorkomen zijn een 
aantal ongepubliceerde papers in andere categorieën ondergebracht; de dissertatie van Marshall (1973) is 
onder de politiek-ekonomische literatuur geplaatst); S. documenten die vallen onder een strikte interpretatie 
van de definitie in §1.3; R. documenten die vallen onder een ruime interpretatie van de definitie in §1.3 
(onder andere columns of bespiegelende stukken in de ESB en publicaties over verwante onderwerpen); P. 
Politiek-ekonomische publicaties vanuit het Marxistische perspectief (recentere politiek-ekonomische pu-
blicaties over bijvoorbeeld de verhouding migratie-verzorgingsstaat zoals (Engelen 2003; Engelen 2004) 
heb ik weggelaten). Per episode is het aantal publicaties per categorie geturfd, gedeeld door de duur van de 
episode en vervolgens gecorrigeerd voor een algemene groei van de economische literatuur van 2% (door 
het gemiddelde van de correctiefactor per episode te nemen, waarbij geïndexeerd is op de episode 2000-
2005; ter indicatie: de kolom ‘68-’72 is ongecorrigeerd ongeveer half zo hoog als de kolom ‘00-’05). Ik 
spreek van een indicatie omdat (1) Mijn bibliometrische methode mogelijk wat bias oplevert, bijvoorbeeld 
omdat alleen ESB systematisch doorzocht is en andere Nederlandstalige economietijdschriften niet en (2) er 
nogal wat interpretatiestappen zitten tussen ‘de werkelijkheid’ en de op bovenstaande wijze verkregen cij-
fers. De cijfers zijn echter goed te gebruiken om de omvang van de kennisproductie in de verschillende 
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episoden en categorieën onderling te vergelijken. Hieronder zijn de selecties voor elk van de vijf categorie-
en weergegeven: 
A. (academisch) – (Heijke 1979; Kee 1989; Hartog & Vriend 1989; Hartog & Vriend 1990; Ritzen & Van 
Dalen 1992; Kee 1993; Van Dalen 1993; Niesing 1993; Niesing et al. 1994; Rettab 1995; Hartog & Zorlu 
1999; Zorlu & Hartog 2000; Zorlu 2002; Zorlu & Hartog 2002; Van Ours & Veenman 2003; Roodenburg 
et al. 2004; Roodenburg & Euwals 2004; Zorlu & Hartog 2005; Van Dalen & Henkens 2005). 
B. (beleidsgerichte publicaties) – (Berg 1967; Ter Rele 2003; Roodenburg et al. 2003; Hartog et al. 2003; 
De Lange et al. 2002; Van Dalen 2001c; Roodenburg 2000; Roodenburg & Reininga 1999; BEA 1994; 
Hartog & Teulings 1994; Bernardt 1993; Muus 1992; Min. Fin. 1988; Van Praag 1988; Van Praag 1987; 
Heijke 1977; Heijke 1976; SER 1974; Nationale Raad van Advies inzake Hulpverlening aan Minder Ont-
wikkelde Landen 1973; CPB 1972; Nederlandse Stichting voor Statistiek 1971; Berkhout 2003). 
S. (strikte interpretatie §1.3) – (Nicolaas et al. 2005; Zorlu et al. 2004; Nieuwenhuis 2003; Euwals & Rood-
enburg 2003; Euwals & Nieuwenhuis 2003; Hartog 2002c; Hartog & Zorlu 2002; Klaver & Odé 2002; 
Marey et al. 2002; Van Dalen 2001a; Ter Rele & Roodenburg 2001; Dunnewijk 2001; Smit 2001a; Van 
Ours 2001; Zorlu & Hartog 2000; Van Imhoff & Van Nimwegen 2000; Lakeman 1999; Lof 1998; Odé & 
Van der Laan 1997; De Beer 1996; Teulings 1995; Hartog & Kee 1995; Delphiconsult 1995; Van der Zwan 
& Entzinger 1994; Cruijsen 1990; Van Praag 1989; Ritzen 1988a; Rooduijn 1987; Hartog & Vriend 1987; 
Heijke 1986; Nelissen 1983; Nieuwenhuizen 1982; Van Zweeden 1974; Drewe & Heijke 1973; Huijsmans 
& Gelderman 1973; Tinbergen 1973; Heijke 1973c; Van Overeem 1972; Heijke 1972; Drewe 1971; Heijke 
1971; Albeda 1970; Rood 1970; Visser 1970; Algemene Werkgevers Vereniging 1969; Van den Berg & 
Helmink 1968; Geyer 1967; Spierings 1967; Bruyn 1963). 
R. (ruime interpretatie §1.3) – (Hartog 2005a; Nicolaas et al. 2004; Ederveen et al. 2004; Van Dalen & 
Esveldt 2003; Hartog & Winkelmann 2003; Van Dalen & Teulings 2003; Van Ours & Veenman 2002; 
Hartog 2002e; Bocker & Thranhardt 2002; Hartog 2002b; Schilder 2002; Van Dalen & Broeders 2002; Van 
Dalen 2002b; Roodenburg 2001; Van Dalen 2001b; Leers 2000; Zorlu 2000; Hartog & Winkelmann 2000a; 
Hartog & Winkelmann 2000b; Van Ours & Veenman 1999; Van Ours 1999; Van Dijk et al. 1998; Dagevos 
1997; Kee 1997; Kloosterman et al. 1997; Heijke 1995; Hueber et al. 1995; Nijkamp & Voskuilen 1995; 
Muus 1994; Geelhoed 1994; Zalm 1993; Zwiers 1993; Nijkamp & Spiess 1993; Van Walderveen 1992; 
Van der Geest 1991; Ritzen & Van Dalen 1988; Kamps 1985; Heijke 1973a; Verkoren-Hemelaar & De 
Smit 1972; Klaassen 1971; Velu 1971; Wentholt 1967; Vis 1964). 
P. (politiek-ekonomisch) – (Theunis 1968; Projectgroep Gastarbeiders Katholieke Hogeschool Tilburg 
1970; Pronk 1970a; Pronk 1970b; Wormer 1970; Marshall 1973; Bovenkerk 1974; Penninx & Van Velzen 
1976; Penninx 1977; Socialistiese Partij 1983; Bovenkerk 1984; Bovenkerk 1985). 
845 Hierbij heb ik mij gebaseerd op twee ongelijksoortige bronnen. Penninx (1988b: 9-10, 59-64) geeft een 
overzicht van het aantal onderzoeksprojecten in het minderhedenonderzoek. Dat vertoont een spectaculaire 
groei vanaf medio jaren zeventig en vooral vanaf 1980. Het aantal (afgeronde) projecten bedraagt vier in de 
jaren vijftig, 11 in de jaren zestig, 14 in de eerste helft en 29 in de tweede helft van de jaren zeventig. Daar-
na neemt de groei sterk toe: het aantal (lopende) onderzoeksprojecten bedraagt 69 in 1981, 110 in 1982, 
182 in 1983 en 220 in zowel 1984 als 1985. Rath (2001) schat het aantal publicaties tussen 1981 en 2001 
op zes à zeven duizend, ofwel ‘bijna één per dag’. De lijn in Figuur 10.3 is op deze twee bronnen geschat. 
Van de periode na 2001 heb ik geen gegevens. 
846 Zoals gezegd was een dergelijke ontwikkeling in de econometrie al eerder begonnen. 
847 Illustratief voor de mate waarin (het geaccepteerd was dat) de rollen van wetenschappers en beleidsma-
kers door elkaar liepen is de carrière van Rinus Penninx. Penninx was betrokken bij het REMPLOD-
project, was vanaf het begin lid van de ACOM, schreef de voorstudie voor het WRR-rapport Etnische min-
derheden en werkte als ambtenaar voor de Ministeries van CRM en BiZa in welke hoedanigheid hij grote 
delen van de (Ontwerp)-Minderhedennota schreef (Penninx 2005: 39). Daarna werd Penninx directeur van 
het IMES – een toonaangevend onderzoeksinstituut op het gebied van immigratie – en thans is hij coördi-
nator van het Europese onderzoeksnetwerk IMISCOE (International Migration, Integration, and Social 
Cohesion). 
848 Overigens werd het onderzoek van Heijke vooral gefinancierd omdat Sociale Zaken op zich genomen 
had om een deel van het werk van de Commissie-Muntendam te subsidiëren. Sociale Zaken financierden 
Heijke om hem in staat te stellen een bijdrage te leveren aan het rapport van de Commissie-Muntendam om 
zo aan hun verplichting te voldoen. Workshop. 
849 Zie noot 848. 
850 Preciezer: NUFFIC/IMWOO (IISH 2009). 
851 Jan Pronk als Hans Heijke hebben voor een deel een vergelijkbare achtergrond: allebei studeerden ze 
economie aan de Nederlandse Economische Hogeschool (later Erasmus Universiteit Rotterdam) en werkten 
ze bij het Nederlands Economisch Instituut, waaraan ook Tinbergen verbonden was. 
852 Vergelijk (Penninx 1988a: 249, noot 225). 
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853Zie Vreemdelingen Circulaire 1982, Supplement 1988, Bijlage C 36 Remigratieregelingen Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. URL per 2-9-2009: cmr.jur.ru.nl/CMR/Vc/Vc82/DeelC/deelC36/1 
.pdf; Vreemdelingen Circulaire 1994, Bijlage C 21, URL per 2-9-2009: cmr.jur.ru.nl/cmr/VC/VC94/DeelC/ 
C15.pdf. 
854 Voor een onderzoek naar de recente Remigratiewet zie (Berkhout 2003). 
855 Preciezer: de Raad van de Arbeid. 
856 “ten aanzien van werkzaamheden op het gebied van toekomstonderzoek en planning op lange termijn, 
zowel binnen als buiten de overheid, voorstellen te doen inzake het opheffen van structurele tekortkomin-
gen, het bevorderen van bepaalde onderzoekingen en het verbeteren van communicatie en coördinatie”. 
Instellingswet WRR. Wet van 30 juni 1976 tot instelling van een Wetenschappelijke Raad voor het Rege-
ringsbeleid. Staatsblad 413, 5 augustus 1976. 
857 Dit zijn parafraseringen, geen letterlijke citaten. 
858 In die zin is er niet alleen een analogie met regressieanalyse maar ook met de methode van Qualitative 
Comparative Analyses (QCA). Deze methode komt er ruwweg op neer dat alle variabelen gedichotomi-
seerd worden en dat door middel van Boolean algebra wordt achterhaald welke combinaties van factoren 
leiden tot het al dan niet optreden van het fenomeen waarop de eveneens gedichotomiseerde afhankelijke 
variabele betrekking heeft, zie (Ragin 1994). 
859 De verzameling deelverzamelingen van een verzameling V met n elementen staat bekend als de ‘power 
set’ )(V� van die verzameling en heeft 2n elementen, dus met negen variabelen zijn er 29 = 512 mogelijke 
combinaties. Voor de liefhebber: het bewijs volgt met inductie. 
860 De procedure is dezelfde als die is gevolgd in Hoofdstuk 3 (zie Figuur 3.2 en de daarbij gegeven uitleg). 
Het aantal publicaties is gecorrigeerd voor de algemene groei van de economische literatuur. Bij gebrek aan 
Nederlandse data heb ik de helft van het groeipercentage aangehouden dat (Quandt 1976) hanteert, name-
lijk 2% (nogal veel publicaties komen uit de ESB waaronder veel columns en ik veronderstel dat die een 
groeipercentage geringer dan 4% hebben). Figuur 10.5 is gebaseerd op de verzameling B+A+S+R in eind-
noot 844.  
Ik heb ook nog een aantal gevoeligheidsanalyses uitgevoerd en hieronder de correlaties gegeven (alle signi-
ficanties tenzij anders vermeld dubbelzijdig): 
 · Voor de overige in eindnoot 844, gegeven selecties waren de correlaties (gecorrigeerd voor 2% groei van 
de literatuur): B: 0,69 (p<0,001); B+A: 0,77 (p<0,001); B+A+S: 0,65 (p<0,001); B+A+S+R+P: 0,64 
(p<0,001) (waarin A=academisch; B=beleidsgericht; S=strikte interpretatie §1.3; R=ruime interpretatie 
§1.3 & P=politiek-ekonomisch zoals gegeven in eindnoot 844). 
 · B+A+S+R voor verschillende percentages voor de groei van de literatuur: 0%: 0,68 (p<0,001); 1%: 0,70 
(p<0,001); 2%: 0.69 (p<0,001); 3%: 0,65 (p<0,001); 4%: 0,57 (p<0,001). 
 · B+A+S+R (gecorrigeerd voor 2% groei van de literatuur) voor alleen het migratiesaldo: 0,69 (p<0,001). 
 · Voorts heb ik voor de selectie B+A+S+R (gecorrigeerd voor 2% groei van de literatuur) ook de correla-
ties berekend voor de verschillende herkomstgebieden gegeven in Figuur 5.3. Daarbij zijn geen aanwijzin-
gen gevonden dat het aantal publicaties vooral samenhangt met immigratie van niet-westerse immigranten. 
De correlatie voor de totale immigratie uit EU-landen en de categorie ‘Overig’ (waaronder veel niet-
westerse asielzoekers) in Figuur 5.3 is met 0,80 (p<0,001) bijvoorbeeld erg hoog, veel hoger dan bijvoor-
beeld voor de categorieën ‘Overig’ (0,68; p<0,001) en ‘Overig’+’Turken’+’Marokkanen’ (0,62; p<0,001) 
in Figuur 5.3. Met andere woorden: er is geen aanwijzing dat niet-westerse immigratie een grotere stimulus 
voor migratie-economisch onderzoek is dan immigratie in het algemeen. 
 · Tenslotte voor de selectie B+A+S+R (gecorrigeerd voor 0% groei van de literatuur) ook de correlatie 
berekend voor alleen de ESB-artikelen (waaronder nogal veel columns en commentaren): 0,47 (p<0,001, 
enkelzijdig). Hierbij zijn twee opvallende piekjes (in de jaren vanaf 1970 en opnieuw in de jaren vanaf 
2001) in het aantal publicaties die in verband gebracht moeten worden met de Nota buitenlandse werkne-
mers respectievelijk het voorgenomen arbeidsmigratiebeleid in relatie tot vergrijzing en kenniswerkers na 
de eeuwwisseling.  
 · Uiteraard is de selectie B+A+S+R een subjectieve selectie, maar onder herhaaldelijk experimenteren met 
striktere of ruimere interpretaties van §1.3 bleef de correlatie verassend stabiel. In het kader van de ‘intra-
subjectieve betrouwbaarheid’ geef ik hier de uitkomsten voor onderstaande selecties S’ en R’ van 49 resp. 
98 publicaties die ik een jaar eerder maakte en waarbij vooral de nadruk werd gelegd op de economische 
gevolgen voor Nederland. De selectie S’ leverde (gecorrigeerd voor 2% groei van de literatuur) een correla-
tie op van 0,67 (p<0,001). Op vergelijkbare wijze leverde de ruimere selectie S’+R’ een correlatie van 0,61 
(p<0,001). 
S’. (strikte alternatieve interpretatie §1.3) – (Bruyn 1963; Berg 1967; Algemene Werkgevers Vereniging 
1969; Heijke 1971; CPB 1972; Heijke 1972; Drewe & Heijke 1973; Heijke 1973c; SER 1974; Heijke 1976; 
Heijke 1977; Heijke 1979; Nieuwenhuizen 1982; Nelissen 1983; Heijke 1986; Ritzen 1988a; Van Praag 
1988; Ritzen & Van Dalen 1992; Bernardt 1993; Van Dalen 1993; Hartog & Teulings 1994; Delphiconsult 
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y = 1876x - 8,7476
R2 = 0,4721
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