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Ethnic Minorities in Local Politics
Comparing Amsterdam and Paris

Samenvatting

Dit proefschrift gaat over etnische minderheden in de lokale politiek en stelt daarbij de 
vraag welke rol etniciteit speelt in de politiek. Dit onderwerp wordt behandeld aan de 
hand van een vergelijking van de toegang van politici uit etnische minderheidsgroepen 
tot de lokale politiek, de ontwikkeling van hun politieke carrières en hun visie op 
vertegenwoordiging in twee steden (Amsterdam en Parijs) en in de tijd (begin jaren 1990 
en nu).

De – potentiële – spanning die bestaat tussen enerzijds democratische principes 
(legitimiteit en representativiteit) en de noodzaak voor vertegenwoordigers om namens 
de gehele bevolking te handelen anderzijds vormt de reden om dit onderwerp te 
behandelen. Vanuit democratisch oogpunt verwacht men van gekozen organen dat zij 
enigszins een afspiegeling zijn van de bevolking, in al haar diversiteit. Van gekozenen 
verwacht men voornamelijk dat zij oog hebben voor het algemeen belang; gekozenen 
die op de ene of andere manier verbonden kunnen worden met een groep in de 
samenleving worden vaak met wantrouwen bejegend. De vraag die wel eens opspeelt is 
of zij wel goede volksvertegenwoordigers kunnen zijn. In West-Europese landen hebben 
vooral politici uit etnische minderheidsgroepen te maken met dergelijk wantrouwen. 
Door de zichtbaarheid van hun verschil (hun huidskleur, hun naam) zijn zij bijna per 
defi nitie buitenstaanders en er wordt soms verondersteld dat zij een etnische groep 
vertegenwoordigen. Moeten wij dit doortrekken en concluderen dat etniciteit per 
defi nitie een rol speelt in de politiek, aangezien deze politici zich niet kunnen onttrekken 
aan hun afkomst en hun uiterlijk? De vraag welke rol etniciteit precies speelt in de politiek 
staat dan ook centraal in dit proefschrift.

Het antwoord hierop wordt gezocht in een analyse van zowel structuren (waarmee 
wordt gerefereerd aan de institutionele context, met name het electoraal stelsel en 
het partijenstelsel) en individuele praktijken op drie terreinen: toegang tot de politiek, 
ontwikkeling van politieke carrières en vertogen over vertegenwoordiging. Hierbij wordt 
de analyse van de Certeau (1980) over de interactie tussen structuren en praktijken 
als uitgangspunt genomen. Mensen kunnen zich structuren eigen maken, zij kunnen 
ermee spelen en ze bijsturen, stelt de Certeau. Vertaald naar de centrale vraag van 
deze dissertatie gaat het erom de rol die structuren aan etniciteit geven in de politiek 
te analyseren en dit te vergelijken met het handelen van individuen (“les arts de faire”, 
idem). Bovendien is het binnen deze analytische invalshoek mogelijk om vragen over de 
verschillen tussen vormen van politieke participatie in eenzelfde stad, tussen etnische 
groepen en tussen individuen te behandelen. Dergelijke vraagstukken blijven in het 
kader van de institutionele benadering (die in onderzoeken over de politieke participatie 
van minderheden gangbaar is) onbeantwoord. Ook maakt de concomitante analyse van 
structuren en praktijken het mogelijk om de ontwikkeling van politieke carrières en het 
proces van uittreden van allochtone politici te bestuderen, terwijl deze kwesties tot nu 
toe veelal onbesproken zijn gebleven.
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In het eerste hoofdstuk van deze dissertatie wordt het theoretisch kader uiteengezet. 
Daarin vormen de drie thema’s van deze dissertatie (toegang tot de politiek, ontwikkeling 
van carrières en vertogen over vertegenwoordiging) de leidraad. Uit de literatuur over 
politieke elites blijkt hoe homogeen die zijn: zij bestaan voornamelijk uit blanke, hoog 
opgeleide mannen (Putnam, 1976; Lagroye cs, 2002). Het is dan ook belangrijk om het 
sociologisch profi el van allochtone raadsleden te bestuderen: daaruit moet blijken in 
hoeverre deze zich verhoudt tot de homogeniteit van politieke elites. Het voorbeeld van 
de politieke incorporatie van vrouwen is hierbij leerzaam, aangezien zij traditioneel zijn 
buitengesloten van de politiek. Uit studies waarin het mechanisme van hun toegang is 
onderzocht blijkt dat politieke socialisatie en maatschappelijke activiteiten voorafgaand 
aan politieke activiteiten van groot belang zijn. De literatuur over vrouwen in de politiek 
maakt bovendien duidelijk dat de toegang tot de politiek is verbonden met de kenmerken 
van het electoraal stelsel, het partijenstelsel en het functioneren van politieke partijen. 
Het tweede belangrijke thema in deze dissertatie is de ontwikkeling van politieke 
carrières. De typologie van Weber, die een verschil maakt tussen beroepspolitici en 
gelegenheidspolitici (Weber, 1946 [1921]), wordt hierbij gebruikt. Deze typologie maakt 
het namelijk mogelijk om verschillende onderdelen van een politieke carrière te plaatsen 
(de duur van een politieke carrière, de verschillende ambten die men bekleedt, de functies 
binnen de partij, enz.). De manier waarop deze onderdelen van een carrière worden 
ingevuld is verbonden met de context waarin politici verkeren. Het is daarom ook hier 
noodzakelijk om het electoraal stelsel en het functioneren van partijen te bestuderen. Bij 
de analyse van het derde thema in deze dissertatie, vertegenwoordiging, staat de vraag 
wie of wat de raadsleden willen vertegenwoordigen centraal. Deze vraag is verbonden 
met twee belangrijke theoretische discussies: de eerste betreft de rol die persoonlijke 
kenmerken van vertegenwoordigers spelen in hun activiteiten, en in de tweede staat 
het idee dat vertegenwoordigers het algemeen belang moeten dienen tegenover het 
gegeven dat vertegenwoordiging gaat over de strijd tussen particulieren belangen (zie 
Pitkin, 1972). In dit proefschrift gaat het vooral om de vraag in hoeverre de gekozenen 
specifi eke bevolkingsgroepen willen vertegenwoordigen (en dan in het bijzonder hun 
etnische groep) of hun partij. Dit is namelijk in tegenspraak met de heersende visie op 
vertegenwoordiging, zowel in Frankrijk als in Nederland, dat vertegenwoordigers het 
algemeen belang moeten dienen.

Ten gunste van het onderzoek waarover hier wordt gerapporteerd zijn zowel 
begin jaren 1990 als recentelijk interviews afgenomen met raadsleden uit etnische 
minderheidsgroepen (zie hoofdstuk II). In Amsterdam zijn, in 1990 en 1994, 23 raadsleden 
geïnterviewd en in de regio van Parijs, in 1992, 15. Respectievelijk 16 en 11 van hen 
zijn tussen 2006 en 2008 opnieuw geïnterviewd. Daarnaast zijn tussen 2006 en 2008 
interviews gehouden met zittende (deel)raadsleden in beide hoofdsteden, namelijk 
17 in Parijs en 15 in Amsterdam. Deze dataverzameling maakt het mogelijk om twee 
vergelijkende methodes te gebruiken. De eerste is een vergelijking van veranderingen en 
constanten, in de tijd, in een dezelfde context (namelijk de stad Amsterdam). Dit wordt 
een “most similar systems design” genoemd (Przeworksi & Teune, 1970). De tweede is 
een vergelijking – wederom in de tijd – tussen twee contexten van de toegang tot de 
politiek, de ontwikkeling van carrières en de vertogen over vertegenwoordiging (oftewel 
een “most different systems design”, idem). Beide vergelijkingen leidden tot een analyse 
van de invloed van een gegeven context op individueel handelen. Daaruit kan blijken 
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welke praktijken zich onttrekken aan contextuele mechanismen en met meer algemene 
factoren zijn verbonden.

Amsterdam en Parijs vormen twee zeer verschillende contexten als het gaat 
om het electoraal stelsel, het partijenstelsel, de rol van migratie en de incorporatie 
van nieuwkomers in de politiek (zie hoofdstuk III). Uit deze verschillen vloeien ook 
uiteenlopende mogelijkheden en beperkingen voor etnische minderheden in de 
lokale politiek. Amsterdam wordt gekenmerkt door een kiesstelsel met evenredige 
vertegenwoordiging, een pluralistisch partijenstelsel en een betrekkelijk zwevend 
electoraat. Dat leidt in de Nederlandse hoofdstad tot fl uctuerende electorale resultaten 

voor de verschillende partijen, waarbij de machtspositie van de sterkste partij (de PvdA) 

regelmatig ter discussie wordt gesteld. Hierdoor ontstaat ook een relatieve openheid 

ten opzichte van nieuwe partijen en nieuwkomers in de politiek. Aangezien partijen 

hun electorale aantrekkingskracht keer op keer moeten hervinden lijken dergelijke 

omstandigheden gunstig voor de politieke incorporatie van mensen die traditioneel 

worden buitengesloten (vrouwen en etnische minderheden in het bijzonder). Verder 

hebben raadsleden in het lokale politieke systeem een sterke en aantrekkelijke positie 

dankzij de rechten die zij volgens het Nederlands electoraal systeem hebben, het 

dualisme en de duidelijke taakomschrijving van raadsleden. In Parijs is het politieke 

systeem daarentegen veel stabieler. Het electoraal stelsel heeft daarin een rol: het 

meerderheidsstelsel met twee verkiezingsrondes (dat leidt tot een absolute meerderheid) 

concentreert de macht in de handen van de winnende lijst en versterkt de links-rechts 

tegenstelling. De stabiliteit van het politieke systeem wordt verder versterkt door de 

duidelijke hiërarchie, met aan de top de burgemeesters en enkele politieke leiders. De 

toegang van nieuwkomers hangt in dergelijke omstandigheden vooral af van de goede 

wil van politieke leiders en van hun strategische afwegingen. Hetzelfde geldt voor de 

positie van raadsleden: hun politieke speelruimte wordt grotendeels bepaald door de 

burgemeester.

In hoofdstuk IV wordt de toegang van etnische minderheden tot de lokale politiek 

bestudeerd aan de hand van een diachronische vergelijking (in Amsterdam, tussen het 

begin van de jaren 1990 en de verkiezingen van 2006) en een synchronische vergelijking 

(tussen Amsterdam en Parijs, na de verkiezingen van 2006 en 2008). Uit de eerste 

vergelijking blijkt dat er in Amsterdam op dit moment meer diversiteit is tussen de 

allochtone raadsleden in termen van sekse, etniciteit, sociaaleconomische achtergrond 

en migratiegeschiedenis, vergeleken met het begin van de jaren 1990. De tweede 

vergelijking laat zien dat er in Parijs minder allochtone raadsleden zijn - maar meer 

vrouwen onder hen – dan in Amsterdam. Uit beide vergelijkingen komen echter ook 

belangrijke overeenkomsten naar voren: in beide steden zijn de raadsleden uit etnische 

minderheidsgroepen hoog opgeleid en hebben zij de nationaliteit van het land van 

vestiging (terwijl dit niet noodzakelijk is in Nederland). Meer in het algemeen hebben de 

geïnterviewden, vergeleken met de meerderheid van de allochtonen, een uitzonderlijke 

positie nog voor zij toegang kregen tot de politiek. Zij vormen een elite, en juist dit opent 

voor hen de weg naar de politiek; hun afkomst speelt daarin een veel minder belangrijke 

rol. De toegang van deze personen tot de politiek kan men vooral verklaren door het 

feit dat zij actieve burgers zijn. Zij putten een sterk gevoel van legitimiteit om gekozen te 

worden uit hun jarenlange activiteiten binnen de partij en/of hun betrokkenheid in het 

maatschappelijk middenveld.
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In hoofdstuk V staan de carrières van allochtone politici centraal, op basis van 38 
interviews met raadsleden die begin jaren 1990 in Amsterdam en de regio van Parijs zijn 
afgenomen en van 27 nieuwe interviews met dezelfde personen tussen 2006 en 2008. De 
carrières van degenen in begin jaren 1990 in Amsterdam waren gekozen blijken sterk te 
zijn afgebakend, zowel in de tijd als tot het lokale niveau. De geïnterviewden hebben daar 
volledig vrede mee: wanneer zij spreken over de reden waarom en de manier waarop zij 
de politiek hebben verlaten zijn zij zeer tevreden over hun politieke loopbaan. De indruk 
ontstaat dat de politieke carrière wordt gezien als een maatschappelijk engagement waar 
men een aantal jaren aan besteed. In de termen van Weber zijn zij gelegenheidspolitici 
(Weber, 1946 [1921], p.83). De interviews met raadsleden in de regio van Parijs maken 
daarentegen twee typen carrières zichtbaar. Het eerste type carrière lijkt op dat van de 
Amsterdamse geïnterviewden (het gaat om gelegenheidspolitici), terwijl het bij tweede 
type carrière gaat om zeer actieve partijleden die verschillende partijfuncties hebben 
bekleed, zich hebben gekandideerd voor verschillende verkiezingen en (proberen te) 
stijgen in de hiërarchie van politieke functies. Zij leven voor de politiek en willen er ook van 
leven, zoals Weber het verwoordt (idem). In hun geval gaat de carrière ook vaak gepaard 
met frustraties en teleurstellingen. De politiek is dan een hard gevecht, in het bijzonder 
binnen de partij. Wanneer wij de carrières in beide contexten vergelijken lijkt de openheid 
van het politieke systeem negatief gecorreleerd met de ambities en vasthoudendheid 
van politici. Verder maakt de vergelijking duidelijk dat in beide contexten sprake is van 
eenzelfde mechanisme als allochtone politici naar een hoger politiek niveau proberen te 
gaan: in de competitie die zodoende ontstaat is hun afkomst vaak een last. Zij worden 
dan geconfronteerd met verwijten van cliëntelisme en etnische belangenbehartiging.

De vertogen over vertegenwoordiging van vier groepen respondenten 
(geïnterviewd in Amsterdam begin jaren 1990 en in 2008, in de regio van Parijs in 1992 
en in Parijs in 2007 en 2008) worden in hoofdstuk VI vergeleken. In de analyse van de 
interviews komt een basisonderscheid naar voren tussen enerzijds een generalistische 
visie op vertegenwoordiging (de respondenten willen in dit geval de gehele bevolking 
vertegenwoordigen of in naam van het algemeen belang handelen) en anderzijds de 
behartiging van groepsbelangen. In dat laatste geval kan het gaan om maatschappelijke 
groepen (volgens sociaaleconomische scheidslijnen, dan wel een etnische groep of alle 
migranten) of om de politieke partij. In de interviews domineren twee typen vertogen 
over vertegenwoordiging: de generalistische visie en de vertegenwoordiging van de 
partij. Etniciteit speelt slechts een marginale rol, de Antilliaanse gekozenen die in 1992 
in de regio van Parijs zijn geïnterviewd daargelaten. In hoofdstuk VI wordt eveneens 
gekeken naar de manier waarop de respondenten invulling geven aan hun rol als 
vertegenwoordiger. Op dat gebied is er een sterke overeenkomst tussen de legale 
bevoegdheden die de raadsleden volgens het electoraal stelsel hebben en de praktijk 
die zij beschrijven.

Samenvattend geeft dit proefschrift een antwoord op een aantal vragen, namelijk 
wie toegang krijgt tot de lokale politiek (te weten een minderheid van actieve burgers 
onder etnische minderheden, oftewel een elite), hoe zij zich die toegang verschaffen (zij 
hebben een vorm van politieke legitimiteit nodig) en hoe hun carrières zich ontwikkelen 
(door gelegenheid in Amsterdam en, in de regio van Parijs, door gelegenheid of 
met het idee dat politiek een beroep is). Verder blijkt dat allochtone raadsleden het 
algemeen belang willen dienen of hun partij, en dat de manier waarop zij hun rol als 



Samenvatting

189

vertegenwoordiger invullen sterk is verbonden met hun formele positie. De uitkomsten 
van dit onderzoek leiden tot de conclusie dat de rol van etniciteit in de politiek beperkt 
of marginaal is: het kan de toegang tot de politiek soms enigszins vergemakkelijken 
(maar het is nooit een voldoende factor) en speelt alleen in rol in de ontwikkeling van 
carrières als de politici verder willen gaan in hun politieke loopbaan. In de vertogen over 
vertegenwoordiging speelt etniciteit een marginale rol.

De vraag van de rol van etniciteit in de politiek is een van de twee onderwerpen waarbij 
in de conclusie wordt stilgestaan. Ook over de relatie tussen structuren en praktijken 
worden uitspraken gedaan. De uitkomsten van dit onderzoek onderbouwen namelijk niet 
het idee dat lokale en nationale mogelijkhedenstructuren individuele praktijken bepalen. 
Alhoewel het effect van deze structuren op een aantal praktijken is gebleken, kunnen we 
niet spreken van een algemeen mechanisme. Als het gaat om het sociologisch profi el 
van de personen die toetreden tot de politiek, de vertogen over vertegenwoordiging 
en de rol van etniciteit zien we dat effect immers niet. Andere factoren blijken evenwel 
een rol te spreken, en die hebben niet te maken met het electorale stelsel en het 
partijenstelsel: Amsterdam en Parijs zijn, als steden, beide representatieve democratieën 
en het mechanisme waardoor elites worden ge(re)produceerd is grotendeels hetzelfde 
in beide steden.

De conclusie aangaande de rol van etniciteit in de politiek is dat deze voornamelijk 
wordt bepaald door factoren die buiten allochtone politici om opereren. Over het 
algemeen willen deze politici liever niet dat hun afkomst een rol speelt in hun politieke 
activiteiten, maar zij hebben te maken met de verwachtingen van hun partij en (delen 
van) het electoraat die daar wel een rol aan willen geven (of die rol een positieve of 
negatieve lading krijgt is dan een andere vraag). Zo ontstaan twee dimensies: de eerste 
betreft etniciteit als toegeschreven identiteit, de tweede etniciteit als zelfgekozen 
identifi catie (door allochtone politici zelf). In dit onderzoek zijn situaties aan het licht 
gekomen waarin zowel de respondenten als hun omgeving een positieve dan wel neutrale 
opstelling hebben aangaande de rol van etniciteit in de politiek. Aangezien de rol van 
etniciteit echter beperkt blijkt, zoals eerder is benadrukt, komen wij tot de conclusie dat 
er niet veel op het spel staat. Dit verklaart waarom er geen sprake is van discriminerende 
praktijken en van een harde afwijzing van de rol van etniciteit in de politiek.


