
 

 
 

 

 

 

 

 

Het één komt met het ander 
 

De onhoudbare fictie van een sluitend vreemdelingenbeleid in een 

mondialiserende wereld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 augustus 2009 

Anne Marth Kuilder 



 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het één komt met het ander 

 

De onhoudbare fictie van een sluitend vreemdelingenbeleid in een mondialiserende 

wereld 

 

Masterscriptie Multiculturalisme in Vergelijkend Perspectief,  

Culturele Antropologie, Universiteit Utrecht 

 

31 augustus 2009 

 

Anne Marth Kuilder (3036707) 

Begeleider: Diederick Raven 

 





i 

 

 

 

 

 

Voorwoord 

 

 

 

 

“Het leven is hard”, dacht ik toen ik tijdens het veldwerk dat geleid heeft tot deze 

masterscriptie, geschept werd door een auto. Het leven is echt bikkelhard als je zoals 

Vani totaal daas van de medicijnen om de posttraumatische stress van een leven in Siera 

Leone te onderdrukken, met maar één plastic zak met daarin al je bezittingen als 

onuitzetbaar uit de vreemdelingendetentie bent gezet. Ik had de ochtend voordat ik met 

de motorkap in aanraking kwam met Vani de hele stad doorgereisd opzoek naar 

medicijnen en een slaapplaats. Daardoor was ik met mijn hoofd dus helemaal niet bij het 

verkeer op de weg.  

Natuurlijk heb ik deze scriptie geschreven om mijn masterpapiertje te halen, maar het is 

een geleefd verhaal worden. Harry Westerink zei mij aan het eind van het interview met 

hem dat er al zoveel onderzocht wordt, maar dat het element van strijd vaak ontbreekt. 

Ik kan zeggen dat ik er strijdvaardig van ben geworden! Deze masterscriptie bevat geen 

vrolijk verhaal, maar ik heb getracht niet in cynisme te eindigen. Ik hoop als 

‘wetenschapper in de dop’ in mijn conclusie een bijdrage te leveren aan een eerlijk debat 

dat gevoerd moet gaan worden.  

 

Diederick Raven, mijn afstudeerbegeleider heeft me met cryptische tips (“blijven 

nadenken!”) en ingewikkelde metaforische gesprekken intellectueel gescherpt. Als ik de 

oplossing niet zag dacht ik: “Batüwü Griekgriek”, en dan ging het wel weer even… Dank 

je wel! 

 

E.H., Milan, Katja, Michael, Pierre, Vani, Kone, mr. B., Famil, Yamila en Moustafa en hun 

kinderen, mr. J., meneer Kasteel, meneer M., Barry en al die anderen die ik niet bij naam 

kan of mag noemen, dank jullie wel voor het kijkje in jullie leven. Ik wens jullie een beter 

Nederland.  

 

Magreet, Marieke, Liefke, Marcel, Mimoun, Anna en de andere helden van STIL, een 

diepe buiging voor jullie. 
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Jean, bedankt voor je vriendschap. 

 

Veel dank aan mijn experts, Rian Ederveen, Harry Westerink, John van Tilborg en Joëlla 

de Jong voor hun tijd en informatie.  

 

Vrienden en huisgenoten die mijn verhalen moesten aanhoren tot ze er chagrijnig van 

werden, bedankt voor de koffie, thee, biertjes en een dansje op z’n tijd.  

 

Lieve Roy, het is echt goed geworden met hulp van jou! 

 

 

Utrecht, 31 augustus 2009,   

 

Anne Marth Kuilder  

 

 

 

Voor vragen of opmerkingen, mail naar a.m.kuilder@gmail.com 
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Vijf praktijkgevallen  

 

 

 

 

■  Praktijkvoorbeeld 1:  Van kennismigrant tot illegaal 

Het enige dat mist in zijn leven, zegt E.H., is een verblijfsvergunning en een afspraak bij 

de tandarts want hij wordt gek van de kiespijn. E.H. is op een studentenvisum uit 

Marokko naar Nederland gekomen, zijn droombestemming vanwege de vrijheid, 

democratie en de waardering van talent. Hij heeft zijn opleiding tot docent Frans niet 

afgemaakt, door psychische problemen na het overlijden van zijn moeder waar hij niet 

bij kon zijn. Zijn verblijfsvergunning werd niet verlengd. E.H. vond toch een baan, door 

het sofinummer dat hij als student had ontvangen. Ondertussen kreeg hij een relatie met 

een Nederlandse vrouw en er werd een baby geboren. Zijn vrouw was niet in staat alleen 

voor het kindje te zorgen en dus is E.H. pas na jaren naar Marokko vertrokken om daar 

verblijf bij partner aan te vragen. Dit was zo voor elkaar en E.H. kwam voor de tweede 

keer legaal naar Nederland. Eenmaal hier aangekomen wachtte hem een onaangename 

boodschap. E.H. kreeg te horen dat hij niet de vader van het kind zou zijn. Een 

vaderschapstest wees uit dat dit klopte. E.H. was zo in zijn trots aangetast dat hij zijn 

biezen heeft gepakt, terwijl zijn vriendin nog aanbood om drie jaar te doen alsof zij een 

relatie hadden, zodat E.H. legaal in Nederland kon blijven. Nu is zijn leven een grote 

puinhoop. Het bestaan als illegaal breekt hem op. Het IOM wil wel een vliegticket naar 

Marokko betalen, maar E.H. zegt boos dat hij, als hij werk en onderdak in Marokko zou 

hebben, hij lopend terug zou gaan. Hij ziet helemaal geen toekomst in een land dat hij 

na al die jaren waarschijnlijk helemaal niet terug zou herkennen.  

 

 

■  Praktijkvoorbeeld 2:  Ongewenst en onuitzetbaar 

Meneer Kasteel is een laaggeletterde Surinaamse man van 44 jaar die al twintig jaar in 

Nederland woont. Wegens een licht crimineel vergrijp is hij al jaren geleden tot 

ongewenst vreemdeling verklaard. Maar volgens de Surinaamse overheid staat meneer 

Kasteel daar nergens geregistreerd, hij krijgt dan ook geen uitreispapieren. Bovendien 

wil Kasteel ook helemaal niet terug, hij heeft in Suriname geen familie en hoe moet hij 

daar ooit weer een leven voor zichzelf opbouwen? Hij is voor de vijfde keer in een paar 
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jaar tijd opgepakt, deze keer omdat zijn vijftig euro die hij verdient heeft toen hij 

eindelijk wat werk gevonden had, vals bleek te zijn. Nu gaat de IND opnieuw proberen 

hem uit te zetten. Letterlijk een mission impossible waar zo weer een half jaar overheen 

kan gaan. De man is erg bang dat hij net als de vorige keer opnieuw twaalf maanden in 

hechtenis genomen zal worden. Paniekerig vraagt hij zich af hoe hij ooit een goede vader 

voor zijn zesjarige dochter kan zijn, als hij steeds wanneer hij zijn leven weer een beetje 

op de rails heeft, opgepakt wordt door de politie, om dan na maanden in 

vreemdelingendetentie opnieuw als “onuitzetbaar” op straat te belanden.  

 

 

■  Praktijkvoorbeeld 3:  Een allesbepalende taaltest 

Winkelcentrum Hoog Catharijne is niet de plek om te overnachten voor een jonge 

moeder en haar dochtertje van bijna twee, dat begrijpt mevrouw N. ook wel, maar waar 

moet ze dan heen? De Somalische is de dag ervoor uit het uitzetcentrum Ter Apel gezet 

en ze heeft geen enkele plek om naartoe te gaan. De vrouw zegt uit Zuid-Somalië te 

komen, waar in principe geen alleenstaande vrouwen naar teruggestuurd worden. Maar 

een taaltest wijst volgens de IND uit dat zij uit Tanzania afkomstig is. De Tanzaniaanse 

overheid wil mevrouw N. echter geen reispapieren verstrekken. Zij staat op straat. 

Waarschijnlijk zijn er nog wel juridische handvatten op basis waarvan mevrouw N. met 

haar dochter in Nederland kan blijven, maar procedures duren lang. Aan het eind van de 

maand is er een plekje beschikbaar in Fanga Musow, een vrouwenopvang.  Tot die tijd 

moet N. hopen toch bij de weinige landgenoten die zij kent te kunnen verblijven. Het 

kleine meisje trekt zich er weinig van aan, zij is moe van het spelen en valt in de 

kinderwagen, die ook dienst doet als kapstok voor de weinige bezittingen van haar 

moeder, in slaap.   

 

 

■  Praktijkvoorbeeld 4:  Komt goed 

Er bestaan hele goede advocaten en er bestaan slechte advocaten. Meneer Moustafa El 

Karkachi, opgeleid tot dierenarts en vader van een gezin met drie inmiddels volwassen 

kinderen, zegt schouderophalend dat je helaas niet aan de buitenkant kunt zien tot welke 

van de twee categorieën een advocaat behoort. Familie El Karkachi woont negentien jaar 

in Nederland, waarvan de eerste drie jaar met een verblijfsvergunning. Zij zouden in 

1999 in aanmerking zijn gekomen voor de ‘witte illegalenregeling’, maar de advocaat was 

in de foutieve veronderstelling dat er geen twee procedures tegelijkertijd gevoerd konden 

worden. Toen was het te laat om in aanmerking te komen voor het Pardon. De kinderen 

gaan hier al bijna hun hele leven naar school en zijn actief in het Utrechtse 

verenigingsleven. Yamila, de moeder van het gezin is druk met oppasbaantjes om een 

beetje geld te verdienen, maar vooral om alsmaar bezig te zijn en niet ieder moment aan 

de ontzettend onzekere situatie te hoeven denken. Onder het motto “komt goed” 

proberen ze steeds weer de moed erin te houden. Voor 2 juli krijgt de familie de 
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definitieve uitspraak van de IND of zij in Nederland mogen blijven. Het is al zestien jaar 

spannend, maar nu is de spanning bijna ondragelijk.  

 

 

■  Praktijkvoorbeeld 5:  Verschrikkelijk moe 

Vani slaapt slecht en als hij slaapt heeft hij nachtmerries over zijn leven in Sierra Leone. 

Om de posttraumatische stress die hem dit leven hebben opgebracht onder controle te 

houden slikt de 24 jarige Afrikaan medicijnen: oxazepam, valium en zware pijnstillers 

tegen de hoofdpijn. Naast deze doosjes met medicijnen bezit Vani één plasticzak met alle 

paprassen die hij als asielzoeker, en later in de vreemdelingendetentie, verzameld heeft 

en een paar schone witte sportsokken. Hij is uitgeprocedeerd en moet het land verlaten, 

maar na zes maanden in de gevangenis is hij op straat gezet met de mededeling dat hij 

onvoldoende meewerkt aan het achterhalen van zijn werkelijke identiteit. Door alle 

emotieonderdrukkende medicijnen is hij nauwelijks in staat de ernst van de situatie in te 

zien, hij wil alleen maar wat eten en slapen, want hij is zo verschrikkelijk moe. De 

medewerkers van STIL, een solidariteitsorganisatie voor mensen zonder papieren, hopen 

dat Vani op medische gronden in Nederland mag blijven. In Sierra Leone is op zes 

miljoen door de oorlog getraumatiseerde burgers, één psychiater en één psychiatrisch 

ziekenhuisje (Vrij Nederland, 6 juni 2009).  

 

 

 

 



 
 
   4 



 

 
 
   5 

 

 

 

 

 

Over dit onderzoek 

 

 

 

 

“If refugees represent such a disturbing issue in the modern nation-state, it’s above all, 

by breaking the continuity between mankind and citizenship, between birthplace and 

nationality, they question the original fiction of modern sovereignty.” 

- Agamben, geciteerd in Fassin, 2005, p. 216. 

 

 

 

“We need to think beyond the nation-state”, zo luidt de eerste zin van het bekende essay 

van Arjun Appadurai Patriotism and Its Future (1993). De huidige natiestaat bevindt zich 

in een hachelijke positie. Onder de huidige condities van mondialisering, toenemende 

mobiliteit en grensvervaging zijn sociale fenomenen niet meer te omschrijven binnen het 

bekende systeem van de natiestaat, maar zijn zij in meer of mindere mate transnationaal 

geworden. Transnationale stromen van geld, goederen en mensen hebben in de laatste 

decennia een enorme vlucht genomen. Dergelijke stromen kunnen niet meer omschreven 

of verklaard worden met concepten die ervan uitgaan dat mensen toebehoren tot één 

natiestaat met een homogene bevolkingssamenstelling.  

Naast deze empirische component is de natiestaat in moreel en politiek oogpunt in crisis. 

Mondialiseringprocessen en multiculturaliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden 

(Van der Pijl en Raven, 2009). De aanwezigheid van ‘de Ander’ in een natiestaat, die 

gebouwd is op de fictie van culturele homogeniteit, doet afbreuk aan de perceptie van de 

staat als autoriteit die garant staat voor het ‘goede leven’ van de mensen wie het 

representeert. De natiestaat is namelijk gericht op het beschermen van grenzen en het 

streven naar sociale cohesie door culturele eenheid. Dit streven staat op gespannen voet 

met de steeds grotere grenzeloosheid door mondialiseringprocessen. Deze twee redenen 

samen vormen voor Appadurai de urgentie voor zijn oproep om postnationaal te gaan 

denken.  

Maar ondanks de hachelijke positie waarin de natiestaat zich zou bevinden wordt het 

leven van mensen nog steeds voor een belangrijk deel gedomineerd door regels, 

wetgeving en vertogen van de natiestaat (Van der Pijl en Raven, 2009, zie ook; 
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Ghorashi, 2003). Nationale identificaties zijn voor mensen, juist in deze tijd van 

grensvervaging, van enorm belang als een vorm van houvast, om een gevoel van thuis 

behoren te creëren. Er is volgens Hedetoft en Hjort (2002) sprake van een 

dubbelscenario; de ‘natuurlijke’ en essentialistische notie van nationale identiteiten staan 

onder druk door krachten (die rationeel kunnen zijn, of bestaan als perceptie) die 

loyaliteiten en verbanden claimen die niet samenvallen met de natiestaatcontext; 

vervolgens leidt deze stand van zaken tot verwoede pogingen om de natiestaat te 

redden, om uitwegen te vinden om de gepercipieerde eenheid van de natiestaat te 

kunnen behouden om zo de fictie van een nationale identiteit, die voor het thuis voelen 

van mensen van groot belang is, te kunnen stutten. Zo ontstaat de paradoxale sociale 

werkelijkheid dat in een wereld van toenemende bewegingsvrijheid, en de daarmee 

gepaard gaande multiculturaliteit, tegelijkertijd de fysieke en symbolische grenzen op 

allerlei terreinen bewaakt worden.  

Deze spanning is niet alleen te begrijpen als een intern nationaal multicultureel dilemma, 

maar ook als een extern, mondiaal verdelingsprobleem (Van der Pijl en Raven, 2008). 

Het gaat hier niet alleen om een oneerlijke verdeling van grondstoffen en voedsel, maar 

ook om een ongelijke verdeling van rechtszekerheid. Mensen die in een hachelijke positie 

verkeren slaan op de vlucht, zij worden mobiel. Ook deze mobiliteit is niet gelijk 

verdeeld. Arme Zimbabwanen lopen naar buurland Zuid-Afrika, rijkere economische of 

politieke vluchtelingen (een onderscheid die enige nuancering behoeft) betalen grof om 

naar Europa of Noord-Amerika te kunnen vluchten. De wereld is mondiaal geworden 

maar rechtszekerheid is iets wat alleen door bepaalde natiestaten gegarandeerd kan 

worden. De Europese humane en democratische traditie komt onder druk te staan door 

grote migrantenstromen van mensen die hier naar toe komen, in de hoop op een zeker 

bestaan.  

 

Vluchtelingen representeren een angstwekkende kwestie voor de moderne natiestaat, 

stelt Agamben (geciteerd in Fassin, 2005, p. 216). Vreemdelingen in het algemeen zijn 

de ‘ongewenste Ander’ die gepercipieerd wordt als een bedreiging voor het ‘goede leven’ 

en de culturele homogeniteit van het ‘Zelf’. Nederland is verplicht door het ondertekenen 

van transnationale afspraken (het Vluchtelingenverdrag van Genève en het Europees 

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens) om vluchtelingen die hier asiel 

aanvragen het recht op bescherming te bieden. Bovendien hebben we goedkope 

arbeidskrachten van mensen uit Noord-Afrika en Oost-Europa nodig om de economie 

draaiende te houden. De stromen van mensen die op gang zijn gebracht is één van de 

krachten die de autoriteit van de natie ver te boven gaat. Tegelijkertijd zijn vluchtelingen 

en arbeidsmigranten wel afhankelijk van de heersende wet- en regelgeving en de 

nationale vertogen van de ontvangende samenleving.  

Het nationaal georiënteerde vreemdelingenbeleid staat onder druk. Dit is een 

voortvloeisel van een veel groter proces: Wat betekent de nationale staat nog in tijden 

van mondialisering? Hoe verhouden burgers zich tot de staat en waar ligt hun loyaliteit? 
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De Amerikaanse sociologe Saskia Sassen weet het proces te benoemen dat momenteel 

voor zoveel verwarring zorgt: mondialisering is geen ontwikkeling die alleen 

supranationaal vormgegeven wordt (zoals in het ontstaan van multinationals, 

internationale gerechtshoven etc.) het is een proces dat zich ook diep in de natiestaat 

zelf afspeelt. Het vervormt processen die tot voor kort nationaal waren, ontwikkelingen 

die zelf de mogelijkheid tot mondialisering in zich dragen.  

 

In deze scriptie staat de problematiek van het nationaal georganiseerde overheidsbeleid 

centraal. In hoofdstuk één begin ik met het ontrafelen van het tegenstrijdige proces van 

mondialisering. Aan de hand van negen contradicties uit een artikel van Castels wordt 

uitgelegd waarom internationale migratie zo’n ingewikkelde kwestie is. De rol van de 

natiestaat binnen dit proces wordt aan de hand van de theorie van Sassen toegelicht. In 

hoofdstuk twee wordt de praktijk van het huidige vreemdelingenbeleid uit de doeken 

gedaan. Enkele actuele ontwikkelingen worden uiteengezet. Tegenstanders van het 

Nederlandse vreemdelingenbeleid komen aan het woord en worden onderling vergeleken. 

Met Bourdieus veldbegrip wordt uitgelegd dat het vreemdelingenbeleid te begrijpen is als 

een veld onder druk, waarin de overheid een steeds orthodoxere rol gaat spelen. Ik 

beargumenteer waarom het niet te verwachten is dat het veld binnenkort volledig 

omgeworpen zal worden.  

In hoofdstuk drie tracht ik de vraag die steeds maar vooruit geschoven is uiteindelijk te 

beantwoorden: Waarom is migratie zo’n ingewikkelde kwestie en hoe is de morele 

economie van het Nederlandse vreemdelingenbeleid te begrijpen?  

 

In bijlage 1 vindt u een woordenlijst met de gebruikte afkortingen en in bijlage 2 de 

onderzoeksopzet. Namen van participanten uit mijn onderzoek zijn om reden van hun 

veiligheid mogelijk gefingeerd.  
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1. Fysieke grensvervaging / 

symbolische grensverscherping 

 

 

 

 

“This is the age of globalization”  

- Inda, Rosaldo ed. (2008), p. 6. 

 

 

Vijf Somalische piraten vallen op 2 januari 2009 in de Golf van Aden een schip aan dat 

vaart onder de vlag van de Nederlandse Antillen. De kaping van het schip wordt gestopt 

door Deense mariniers die de piraten gevangen nemen. Nederland vraagt Denemarken 

om hun uitlevering zodat ze hier terechtgesteld kunnen worden. De Somalische mannen 

zijn blij om in Nederland te zijn, ze vinden de wc op hun cel fantastisch, hopen een 

opleiding te kunnen volgen en zich uiteindelijk in dit land waar de mensenrechten 

gerespecteerd worden te kunnen vestigen. Een advocaat van één van de mannen zegt in 

de krant dat hij zijn cliënt heeft verteld dat hij na zijn gevangenschap kans maakt op een 

verblijfsvergunning (De Volkskrant, 17 mei 2009). Er volgt een enorme politieke ophef en 

staatssecretaris Albayrak van Justitie wordt op het matje geroepen. Zij belooft de 

Somaliër tot ongewenst vreemdeling te verklaren en “zal alles uit de kast halen om de 

piraten nadat zij hun straf hebben uitgezeten het land uit te zetten” (Algemeen Dagblad, 

20 mei 2009). Volgens Albayrak is op de Somalische mannen artikel 1F van het 

Vluchtelingenverdrag van toepassing wegens ernstige verdenkingen van strafbare feiten, 

zoals ook gebeurt bij vluchtelingen die verdacht worden van oorlogsmisdaden. Zij krijgen 

geen verblijfsrecht. Wat Albayrak voor het gemak lijkt te vergeten is dat er naar 

schatting al duizend zogenaamde 1F’ers, vaak met hun gezinnen, illegaal in Nederland 

verblijven omdat zij op grond van artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming 

van de Rechten van de Mens (EVRM) niet uitgezet mogen worden naar een land waar zij 

een reële kans op foltering of andere mensenrechtenschendingen lopen (Rapport NCJM, 

2008). Bovendien kent Somalië al sinds 1991 nauwelijks een vorm van centraal gezag en 

is het dus vrijwel onmogelijk om uitreispapieren aan te vragen. De kans is groot dat deze 

vijf Somalische mannen nooit terug zullen keren naar hun land van herkomst en dat zij 



 
 
10 

ook hun familie over zullen laten komen naar Nederland. Als Albayrak hen werkelijk tot 

ongewenst vreemdeling wil verklaren zijn er weer vijf mannen bij die hier niet mogen 

blijven maar zeker ook niet zullen (kúnnen) vertrekken.  

 

De bemanning van het gekaapte schip de Samanyolu bestond uit zeven Turken en een 

Azerbeidzjaan, maar het schip voer onder vlag van de Nederlandse Antillen. 

Internationaal recht zegt dat elk land piraten uit ieder land mag vervolgen. Toch grijpt de 

marine niet in bij de kaping van een Belgisch schip onder leiding van een Nederlandse 

kapitein. In een brief van minister Verhagen (Buitenlandse Zaken) en minister Van 

Middelkoop (Defensie) over de kwestie aan de kamer verstuurd, staat dat “vervolging en 

detentie in Nederland” alleen voor de hand ligt wanneer er een “duidelijk Nederlands 

belang” in het geding is (Nieuwsthema piraterij NRC). Inmiddels wachtten Somalische 

mannen in Nederland, Frankrijk, de Verenigde Staten en Kenia op hun berechting. Zij 

vallen onder nationale regelgeving. Eén van de advocaten van een piraat die in 

Nederland gevangen zit, Willem-Jan Ausma, verwacht dat deze processen potentiële 

zeerovers eerder aanmoedigen dan afschrikken. “Alles is beter dan op een steiger te 

zitten in Somalië” (De Volkskrant, 17 mei 2009). De roep om een internationaal 

straftribunaal voor Somalische piraten wordt steeds groter. Kamerlid Rita Verdonk heeft 

een heel ander idee, zij stelt dat mensen “die ons in ons gezicht uitlachen en zelf alle 

internationale afspraken aan hun laars lappen, met gelijke munt moeten worden 

terugbetaald”. Zij wil de kapers “van hun touwladders afschieten en het moederschip van 

de kapers desnoods met een torpedo naar de zeebodem schieten” (De Pers, 7 mei 2009).  

 

1.1 Grensvervaging 

 

In deze tijd van mondialisatie vaart in de Golf van Aden een vrachtschip van een 

eigenaar van de Nederlandse Antillen, ooit gebouwd op een Duitse werf, met een 

manager uit Litouwen en aan boord Turks en Azerbeidzjaans personeel, met een lading 

cokes of wat dan ook tussen weer twee andere landen. In de meest algemene definitie 

verwijst mondialisering naar de reductie van afstand en verschil in de wereld (Zürn, 

2003). De wereld is een dorp geworden. Ruimte en tijd zijn in grote mate van hun 

fysieke beperkingen ontdaan, door vliegverkeer bijvoorbeeld, of door het vervoer van 

enorme hoeveelheden goederen met gigantische vrachtschepen, door nieuwe 

communicatietechnieken en het ontstaan van massamedia. Samenhangend met deze 

ruimte-tijd compressie is door de mondialisering van de economie, arbeid niet langer aan 

een plaats gebonden (Raven, 2009). Mondialisering verwijst naar de “intensification of 

global interconnectedness”. Het suggereert een wereld vol beweging en vermengingen, 

contact en verbindingen, voortdurende culturele interactie en uitwisseling. De wereld van 

nu wordt gekarakteriseerd door een enorme mobiliteit en inter-connectie. Grenzen en 

afpalingen zijn in steeds ruimere mate poreus aan het worden, waardoor meer en meer 
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mensen en culturen direct met elkaar in contact kunnen komen (Inda, Rosaldo ed., 2008, 

p. 4).  

Tot zover alles in orde. Maar in deze tijd van mondialisatie zitten vijf Somalische piraten 

die door Denemarken gevangen genomen zijn in een Nederlandse gevangenis. Zij zijn 

helemaal niet vrij om te gaan en te staan waar zij willen en na hun gevangenschap zijn 

zij gedoemd tot een leven in de illegaliteit. Er is iets vreemds gaande. Mondialisatie 

opgevat als een soort van vrijheidblijheid geeft een veel te eenzijdig beeld van de 

werkelijkheid. Het proces van mondialisering is veel complexer omdat het een zeer 

contradictoir proces is. Grenzen en afpalingen worden niet overal in dezelfde mate 

poreus, bovendien ontstaan er nieuwe grenzen. De fysieke mobiliteit wordt beperkt door 

juridische barrières (Horst, 2001). Grenzen zijn selectief permeabel. We vinden het 

wenselijk dat grote vrachtschepen met hun internationale bemanning overal kunnen 

komen en tegelijkertijd wordt het totaal onwenselijk geacht dat de Somalische mannen 

na hun gevangenschap hier waarschijnlijk zullen blijven. De juridische barrières hangen 

samen met de grenzen en afbakeningen die in het denken bestaan.  

Mondialisatie is geen proces dat zich ergens transnationaal afspeelt, het is een proces dat 

naties zelf ontwricht. Het tast de “organizing logics” waar de natiestaat op gebouwd is 

aan. Sassen stelt voor om over mondialisatie te spreken als denationalisatie. Voordat ik 

hier verder op inga wil ik eerst aan de hand van migratie, het sleutelonderwerp in 

processen van sociale transformatie, aantonen dat mondialisering een enorm 

contradictoir proces is met verstrekkende gevolgen voor mensen die niet mee kunnen of 

niet mee mogen op de vaart der volkeren. Ook het uitgesloten worden is onderdeel van 

het mondialiseringproces zelf. Het is niet zo dat mensen van mondialisering worden 

uitgesloten, door de “intensification of global interconnectedness” maken ook zij deel uit 

van het grote proces, zij worden alleen geconfronteerd met de schaduwkanten van de 

nieuwe wereldorde.  

 

1.2 Mondialisering en migratie 

 

Mondialisering en migratie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een gevolg en ook 

oorzaak van mondialisering is dat de beweging van mensen over de aarde enorm is 

toegenomen. Deze mensen zijn arbeidsmigranten, hoog geschoolde professionals of 

vluchtelingen. Naar schatting 190 miljoen mensen leven buiten hun geboorteland (1 op 

de 35 van de wereldbevolking), 11 miljoen van hen zijn vluchtelingen (VWN, 

Vluchtelingen in getallen, 2009). Het vestigen van grote groepen nieuwkomers in landen 

van immigratie heeft grote gevolgen voor de nationale economie, het aanzicht van 

steden en sociale en culturele waarden, die onder druk komen te staan. Migratie is dan 

ook een key issue in debatten rondom sociale relaties, de onhoudbaarheid van de 

verzorgingsstaat en nationale identiteit. Stephen Castels legt in het artikel Globalization 

and migration: some pressing contradictions (1998) uit waarom migratie een dusdanig 
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ingewikkelde kwestie is aan de hand van negen contradicties, over de samenhang tussen 

mondialisatie en migratie. Ik vul zijn punten aan met voorbeelden uit mijn veldwerk en 

probeer zo een begin te maken met het blootleggen van de complexiteit en problematiek 

van een nationaal (Nederlands) vreemdelingenbeleid in een gemondialiseerde wereld.  

 

1.2.1   Inclusie en exclusie 

“Some become full members in the new global order, while others are marginalized.” 

 

Met de wereld vol beweging en vermenging linkt vrijwel iedere regio of groep mensen 

met elkaar, terwijl het proces tegelijkertijd voor differentiatie zorgt. Bepaalde regio’s en 

groepen profiteren van de ontwikkelingen terwijl anderen juist met de schaduwkanten 

worden geconfronteerd. Voor migranten geldt dat individuen of groepen die over de 

juiste eigenschappen beschikken (cultureel, in kapitaal of in arbeidspotentieel) 

opgenomen worden in de ontvangende samenleving, aan hen worden sociale en politieke 

rechten toegekend. Individuen en groepen die niet als ‘bruikbaar’ worden erkend wacht 

een bestaan in de marge, soms worden hen zelfs de meest basale rechten ontzegd, zoals 

het recht om te werken, gezondheidszorg of de zekerheid op voldoende voedsel. De 

scheidslijn tussen bruikbare en niet bruikbare migranten staat niet vast, zoals uit twee 

veldwerkvoorbeelden blijkt: 

 

■  Praktijkvoorbeeld 6:  Bruikbaar of onbruikbaar? 

De Marokkaanse man E.H. (zie ook praktijkvoorbeeld 1) is op een studievisum naar 

Nederland toegekomen, hij heeft door omstandigheden zijn studie niet afgemaakt maar 

wel hier zijn leven opgebouwd. E.H. heeft een aantal jaren werkervaring in de jeugdzorg, 

spreekt vloeiend Nederlands, is belezen en een vrije denker. E.H. is illegaal en heeft 

geluk als hij voor een tijdje een schoonmaakbaantje heeft.  

Jean, een asielzoeker uit Burundi, heeft na negen jaar wachten in verschillende 

asielzoekerscentra Pardon gekregen. Hij is tandarts maar hij moet de studie helemaal 

opnieuw doen om in Nederland aan de slag te mogen. Ondertussen zijn er in Nederland 

in 2008 tweehonderd tewerkstellingsvergunningen afgegeven aan medisch personeel 

(vooral aan tandartsen en specialisten) uit derdewereldlanden (antwoord van het 

Ministerie van Justitie op vragen omtrent de braindrain, 10 februari 2009).   
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1.2.2   Markt en staat 

“The triumpf of the market.” 

 

Dit proces waarin bepaalde mensen bruikbaar worden geacht en anderen niet wordt 

gestuurd door een anonieme kracht die we marktwerking noemen. Geen individu, 

instituut of staat kan grote verantwoordelijkheid uitoefenen over de gevolgen van deze 

kracht die miljoenen de armoede instort. In de rationaliteit van de markt is grote 

ongelijkheid geen probleem, maar juist een cruciale voorwaarde voor het efficiënt laten 

werken van het economische systeem. De staat die traditioneel instaat voor ‘het goede 

leven’ van haar inwoners ziet zich gezien ‘haar internationale concurrentiepositie’ 

genoodzaakt protectionistische maatregelen voor de nationale economie op te heffen, 

arbeidsvoorwaarden te informaliseren en voorzieningen van sociale zekerheid uit te 

kleden. De contradictie tussen de markt en de staat wordt duidelijk aan de hand van 

bovenstaande scheiding tussen ‘gewenste’ en ‘ongewenste’ migranten. Emigratielanden 

zien het vertrek van hun hoogopgeleide mensen als een ‘braindrain’, werkgevers in de 

ontvangende samenleving zien deze professionals juist graag komen. Voor de 

ongeschoolde migrant geldt in grote lijnen het omgekeerde, het emigratieland ziet ze 

graag vertrekken, voor de ontvangende samenleving vormen zij een probleem. Al 

negeert men in deze redenering graag het bestaan van de vraag naar illegale arbeid in 

bijvoorbeeld land- en tuinbouw, schoonmaak, horeca en prostitutie.  

 

 

■  Praktijkvoorbeeld 7:  Dertigduizend euro voor een huwelijk. 

Murad komt uit Azerbeidzjan. Hij heeft geen verblijfsvergunning maar rijdt wel rond in 

een glimmende Mercedes. Hij heeft een tandarts nodig. Sinds januari is besloten dat 

tandartszorg niet langer onder de medisch noodzakelijke zorg valt en is het een hoop 

gedoe om een tandarts te vinden die voor een kleine prijs iemand zonder papieren wil 

behandelen. Voor Murad ligt het anders, hij wil dat ik alleen een afspraak voor hem maak 

want hij kan de tandarts gewoon zelf betalen. Tussen neus en lippen door vraagt hij aan 

mij of ik getrouwd ben. Hij biedt mij vervolgens gekscherend dertigduizend euro aan 

voor een huwelijk van drie jaar. Als ik er serieus op ingegaan was had Murad wellicht 

over drie jaar een verblijfsvergunning. Als je op bijzonder creatieve manieren aan veel 

geld kunt komen is de Nederlandse nationaliteit te koop, hoe hard de oppositiepartijen 

ook roepen dat staatssecretaris Albayrak beter haar best moet doen om criminele 

illegalen het land uit te zetten (Elsevier, 14 juli 2009).  
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1.2.3   Toenemende welvaart en groeiende armoede 

“The replacement of class society by the ‘two-third’ society.” 

 

De kloof tussen arm en rijk is niet langer de kloof tussen ‘de werkers’ en ‘de kapitalisten’. 

Het is de kloof tussen de geïndustrialiseerde landen en de landen die niet mee konden in 

de economische vaart der volkeren. De patronen zijn nog complexer: binnen landen is er 

een onderscheid tussen hen die mee kunnen komen in de economische mainstream en 

zij die achterblijven. Sociologen spreken volgens Castles van ‘two-third society’, 

tweederde van de bevolking profiteert van de toegenomen welvaart, een groeiende 

minderheid niet, of gaat er zelfs op achteruit. Vrijwel alle westerse landen hebben nu te 

maken met etnische minderheden die zich hier vanaf de jaren vijftig legaal of illegaal 

hebben gevestigd. Zij vormen een groeiende onderklasse. Kinderen van deze minderheid 

die hier geboren zijn blijven vaak ‘non-citizens’, helemaal als hun ouders illegaal zijn. Zo 

is sociale en economische deprivatie erfelijk. Kinderen van 1F’ers worden hun leven lang 

gestraft wegens sterke verdenkingen van het begaan van misdaden tegen de 

menselijkheid door één van hun ouders die hier overigens nooit voor berecht zijn.  

 

1.2.4   The Net en the Self 

“The creation of global networks of wealth, power and images and the tendency to 

isolation and racism.” 

 

Castles haalt Manual Castells (1996) aan die een theorie heeft ontwikkeld rondom the 

Net en the Self. Bij the Net hoort het concept van “the space of flows”. Hij bedoelde 

hiermee de materiële en immateriële componenten van wereldwijde 

informatienetwerken. Lidmaatschappen van mensen aan bepaalde groepen zijn via 

nieuwe informatietechnologie fluïde geworden. Grote ideologieën zijn verdwenen en 

hebben plaatst gemaakt voor steeds wisselende samenstellingen van mensen rondom het 

concretiseren van instrumentele doelen. Dit systeem is economisch efficiënt maar kan 

geen betekenis geven aan het leven van mensen. The Self zoekt naar betekenis door 

particularistische identiteiten, gebaseerd op etniciteit, religie, regionalisme of 

nationalisme, om weerstand te kunnen bieden tegen de beangstigende abstracte kracht 

van mondialisatie. Immigranten zijn vaak het meest zichtbare symbool van deze 

abstracte kracht, terwijl de echte oorzaken van de veranderingen onzichtbaar, complex 

en nauwelijks te beïnvloeden zijn. Anti-immigrantenbewegingen zijn gebaseerd op 

mythes van een homogene bevolkingsgroep en autonome samenlevingen. 

Vreemdelingen die geconfronteerd worden met racisme en uitsluiting zullen hun eigen 

groep en identiteit ook sterker gaan benadrukken. Zo is de contradictie dat in deze tijd 

van constante uitwisseling mensen zich opsluiten in hun eigen groep.  
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■  Praktijkvoorbeeld 8:  Demografisch wraak nemen 

Drie Islamitische mannen zitten in de wachtkamer bij STIL. Ik ken ze als intelligente, 

liberale mannen. Eén leest hardop uit de krant voor dat Wilders “miljoenen, tientallen 

miljoenen criminele moslims” Europa uit wil zetten (de Volkskrant, 14 juni 2009). De 

mannen zijn een beetje aangeslagen. Totdat één met een besmuikt glimlachje zegt dat 

hij nu minstens twaalf kinderen gaat krijgen. De anderen gaan hierop los; ze verzinnen 

dat ze alleen maar zonen willen krijgen, die allemaal met Nederlandse vrouwen trouwen. 

Die vrouwen gaan ze bekeren tot de Islam en dan moeten ze een burka dragen. Ze 

geven Wilders nog een paar jaar totdat hij zelf tot een minderheid behoort.  

 

1.2.5   De global en de local  

“What appears to be rational at the global level can have devastating effects on local 

communities.” 

 

Het idee van de local en de global hangt natuurlijk erg samen met inclusie en exclusie. 

Globale eenwording en economische groei zijn in het voordeel van veel mensen, maar 

het kan verschrikkelijke effecten hebben op lokaal niveau. Een multinational als Shell kan 

besluiten te vertrekken uit een bepaald land als de olie opraakt. De plaatselijke bevolking 

blijft ontwricht en op vervuild land achter. Niet iedereen is even mobiel. Volgens Bauman 

is mobiliteit de grootste stratificerende factor van de moderne tijd (Bauman, 1998). Maar 

om locals zondermeer als slachtoffer van mondialisering af te schilderen is te eenvoudig. 

De groeiende nadruk op locale identiteiten, op etnische, historische of culturele gronden, 

leidt tot de roep om decentralisatie. En hier gebeurt opnieuw iets vreemds: soms linkt 

het locale aan het supranationale. Zoals in het geval van de Europese Unie waarin landen 

iets van hun zeggenschap weg hebben gegeven aan een overkoepelende macht, die op 

haar beurt veel belang hecht aan het beschermen van taal en cultuur van minderheden. 

Nationaal vreemdelingenbeleid wordt beperkt door Europese wet en regelgeving. NGO’s 

als Human Right Watch en Amnesty International trekken zich het lot aan van mensen 

zonder status.  

 

1.2.6   Economie en het milieu 

“Deforestation, desertification, declining soil fertility, droughts and floods all force people 

to move and the world has been slow in developing the necessary institution.” 

 

De nadruk op continue economische groei betekent een steeds grotere uitputting voor de 

natuur. De grote markspelers nemen geen verantwoordelijkheid voor de schadelijke 

effecten van hun ondernemingen op de langere termijn. Nationale overheden kunnen niet 

veel doen aan milieuvervuiling omdat het een probleem is dat de landsgrenzen ver 

overstijgt. In het artikel van Stephen Castles wordt deze contradictie nauwelijks verder 
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uitgewerkt, hij zegt nog iets over de ecologische vervuiling door toerisme, maar de 

nieuwste cijfers spreken voor zich. In 1995 werden er voor het eerst schattingen 

gemaakt van het aantal mensen dat hun thuisland permanent verlaten heeft door 

extreme droogte of juist overstromingen. 25 miljoen mensen zijn hiervoor op de vlucht, 

ter vergelijking, het aantal ‘politieke vluchtelingen’ wordt geschat op 27 miljoen. Voor 

2010 wordt verwacht dat het aantal ecologische vluchtelingen verdubbeld is. Norman 

Myers voorspelt in zijn artikel Environmental refugees; a emergent security issue (2005) 

dat het te verwachten is dat de aantallen na 2010 nog veel sterker zullen toenemen 

omdat mensen die geen andere middelen van bestaan hebben de druk op hun uitgeputte 

land op dit moment alleen maar verder opvoeren en dit zal desastreuze gevolgen 

hebben. We moeten wat voor onze economische groei over hebben… 

 

1.2.7   Moderniteit en postmoderniteit 

“Markets do not bring about equality and social balance.” 

 

Het moderne project, overgehouden aan de verlichting, was gebaseerd op het grote 

verhaal van de geschiedenis als vooruitgang van de mensheid naar een steeds betere 

samenleving. Postmodernisme verwerpt dit grote verhaal, er bestaan simpelweg geen 

grote verhalen meer. Postmoderniteit is gebaseerd op de notie van fragmentatie. Hoewel, 

je zou kunnen zeggen dat er toch één groot verhaal voor in de plaats is gekomen: die 

van de vrije markteconomie. Als de vrije markteconomie opgevat wordt als de manier om 

de mensheid vooruitgang te brengen is mondialisering het ware product van het 

moderniseringsdenken. De vrije circulatie van mensen over de wereld zou dan de 

maximale bruikbaarheid van menselijke arbeidskracht opleveren en uiteindelijk leiden tot 

een grotere gelijkheid in lonen. Migranten sturen geld naar hun thuislanden, waardoor 

die landen zich verder kunnen ontwikkelen, waardoor de totale economische groei weer 

toeneemt. Maar ver van grotere gelijkheid leidt migratie juist tot nieuwe ongelijkheid, 

namelijk binnen en tussen landen. Want elke vorm van regulering, zelfs supranationaal 

georganiseerd, leidt tot weer nieuwe vormen van in- en uitsluiting.  

 

1.2.8   De inwoner van een natie en de wereldburger 

“People need rights as human beings, not as nationals.” 

 

De grootste verworvenheid van het natiestaatmodel is het (ideaaltypische) idee van 

democratisch burgerschap. De burger bezit rechten en kan actief participeren in het 

proces van rechtshandhaving en regeren. Het idee van burgerschap verwijst tegelijkertijd 

naar twee vormen van toebehoren: civiel (de natie als politieke gemeenschap) en 

cultureel (gebaseerd op een idee van gedeelde unieke karakteristieken). De natiestaat is 

zo gebouwd op een fictie van culturele homogeniteit. Deze fictie is altijd al problematisch 
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geweest (zie Gellner, 1983: Wimmer, 2002), door het bestaan van verschillende etnische 

groepen binnen een natie die hun ‘anders zijn’ niet zomaar op bleken te geven. In deze 

‘age of migration’ is deze problematiek alleen maar verder toegenomen. Door het 

verdwijnen van fysieke grenzen en de toename van culturele diversiteit is culturele 

homogeniteit zelfs als fictief idee onmogelijk. Het principe dat ieder individu politiek en 

cultureel aan één natiestaat toebehoort is onwerkbaar geworden. Bij deze constatering 

past de oproep om te komen tot een nieuwe vorm van burgerschap, los van territoriaal 

toebehoren tot één natiestaat. Mensen zonder nationaliteit ontbreekt het nu aan rechten.  

 

1.2.9   Mondialisatie van bovenaf en mondialisatie van onderaf 

“The imposition of drastic change on local communities by powerful forces from above 

will be countervailed.” 

 

Mondialisatie betekende tot dusver vooral dat onzichtbare anonieme krachten van 

bovenaf drastische veranderingen aan lokale gemeenschappen opleggen. Maar zoals uit 

voorgaande punten bleek is het te eenvoudig om locals simpelweg als slachtoffers van 

het mondialiseringproces te beschouwen. Uit allerlei lokale bewegingen in de civil society 

ontstaan nieuwe ideeën over mondialisering. Mensen in de marge kunnen zich tot een 

veranderende kracht vormen en zo de eenzijdige en beperkte notie van mondialisering 

als vrije markteconomie oprekken tot een vorm van mondialisatie waarin economische en 

sociale verandering niet zo velen in de armoede storten.  

 

1.3  Mondialisering en de natiestaat  

 

Bauman omschrijft in zijn beroemde essay Globalization, The Human consequences 

(1998) mondialisering als “anononymus forces, operating in the vast – foggy and slushy, 

impassable and untamable – no man’s land, stretching beyond the reach of de design-

and-action capacity of anybody’s in particular” (p. 60). In dit citaat is mondialisering een 

soort van alles overstijgende kracht waar helemaal niemand grip op heeft. Maar het 

vreemde en beangstigende aan mondialisatie is volgens Sassen juist dat het proces zich 

afspeelt in voor ons bekende organisatiestructuren en instituties. Mondialisering gaat 

vaak gekleed in het vertrouwde oude kloffie van de natiestaat. Daarom is mondialisering 

nog veel verwarrender dan dat het zich werkelijk ergens heel ver boven ons hoofd af zou 

spelen. Sassen werpt in haar boek over mondialisering en de veranderende rol van de 

staat hierin, Territory, Authority, Rights. From Medieval to Global Assemblages (2006) de 

belangrijke vraag op: waar begint mondialisering en eindigt de natiestaat? Volgens 

Sassen is deze vraag onmogelijk te beantwoorden omdat het juist factoren van de 

natiestaat zelf zijn die mondialisatie mogelijk hebben gemaakt. Mondialisering is een 

proces dat wordt gevormd, veranderd en mogelijk gemaakt door instituties en netwerken 
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die oorspronkelijk gevormd zijn in en door naties zelf, zoals de rechtstaat en het idee van 

zelfbeschikking. Het proces dat leidde tot het ontstaan van de natiestaat produceerde 

daarmee ook de mogelijkheden tot het ontstaan van een mondiale wereld. Het verschil is 

dat deze mogelijkheden deel zijn geworden van nieuwe ‘organizing logics’; andere 

actoren dan de natiestaat gebruiken de mogelijkheden voor nieuwe doeleinden. Denk aan 

Human Right Watch, milieuorganisaties, de Verenigde Naties en Dokters van de Wereld. 

Sassen toont aan dat de drie componenten aanwezig in elke maatschappij in ieder punt 

van de tijd – territoria, autoriteit en recht (TAR) – in zichzelf en in hun onderlinge 

verhoudingen veranderd zijn gedurende de drie grote ‘assemblages’: de middeleeuwse 

stadstaat, de natiestaten en het nieuwe tijdperk “the global”. Deze veranderingen zorgen 

ervoor dat het kloffie van de natiestaat waarin mondialisering verhuld gaat, op sommige 

plekken niet lekker meer zit, het wringt en er staat een enorme spanning op de naden. 

Sassen stelt dat “Particular elements of TAR are becoming reassembled into novel global 

configurations. The disassembling, even partial, denaturalized what has often became 

naturalized, - the national constitution of territory, authority and rights”.  

Een totaal geïntegreerde economie vormt niet echt een probleem voor een natiestaat, 

toegenomen mobiliteit van de eigen inwoners ook niet, maar de komst van bepaalde 

groepen vreemdelingen wel. Uit bovenstaande dilemma’s blijkt dat dit gevolg van 

mondialisering onmiskenbaar een probleem vormt voor de natiestaat. Internationale 

migratie is such a disturbing issue omdat mondialisering een package deal is. Het één 

komt met het ander. En waarin het één (een geïntegreerde economie, toegenomen 

mobiliteit van de eigen inwoners, de flow van informatie en massamedia, het ontstaan 

van multinationals en de komst van expats) geen bedreiging vormt voor de natiestaat die 

instaat voor ‘het goede leven’ van haar inwoners vormt het ander (de komst van de 

ongewenste ander) dit wel. De natiestaat wordt geacht zich zo min mogelijk 

protectionistisch op te stellen in het belang van de gemondialiseerde economie, maar 

wanneer we geconfronteerd worden met de komst van grote groepen ongewenste 

anderen grijpen we wel terug op het soevereine recht om migratie te reguleren. Het 

soevereine recht is direct geënt op een discours dat de onschendbaarheid van grenzen 

als fundament neemt (Cornelisse, 2008). Hierin wordt de relatie tussen het individu en 

het territorium als statistisch gegeven beschouwd. Er wordt dus vanuit gegaan dat ieder 

individu toebehoort tot een zeker, duidelijk begrensd deel van de aarde. In deze tijd van 

mondialisering is deze notie niet verdwenen of afgezwakt. Het ‘probleem’ van 

internationale migratie moet in deze denkwijze daarom voorkomen of opgelost worden 

door het gebruik van dwingende vormen van handhaving en beheersing door de 

territoriale staat of door het internationale systeem gebaseerd op territoria (Cornelisse, 

p. 76), terwijl het proces van internationale migratie juist het gevolg is van het 

verdwijnen van grenzen en mondialisering de nationale organisatie van territorium, 

autoriteit en recht aantast. Net als bij de term ‘de/territorialization’ van Inda en Rosaldo 

(2008, p. 14), gaat het in de titel van dit hoofdstuk (fysieke grensvervaging/symbolische 

grensverscherping) om de slash. Grensvervaging en grensverscherping zijn twee 
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tegenstrijdige processen die tegelijkertijd plaats vinden en zonder elkaar ook niet zouden 

bestaan.  

 

1.4 Uiteindelijk: de migratieparadox 

 

De laatste contradictie die ik in dit hoofdstuk op wil werpen is de reactie op internationale 

migratie zelf. Laat ik hierbij in abstractie een stapje terugnemen en de Nederlandse 

situatie onder de loep nemen, hier heb ik tenslotte onderzoek naar gedaan. In het 

volgende hoofdstuk volgt een analyse van concrete bevindingen, maar eerst wil ik als 

besluit van dit hoofdstuk vol contradicties een laatste tegenstrijdigheid nader bekijken. 

Een tegenstrijdigheid die heel goed terug te vinden is in het Nederlandse 

vreemdelingenbeleid en de terminologie die hierin wordt toegepast. Hans van Amersfoort 

schrijft in zijn beschouwing over immigratie in de geglobaliseerde economie, in het 

bijzonder in de regio Amsterdam (2004) over de migratie-paradox: Nederland wil 

tegelijkertijd migratie belemmeren en bevorderen. Aan de ene kant wordt de 

internationale opening van de arbeidsmarkt gezien als een voorwaarde voor verdere 

economische ontwikkeling, aan de andere kant worden bepaalde groepen immigranten 

enkel en alleen als ‘kostenpost’ beschouwd.  

Een oorzaak van deze paradox is de verzorgingsstaat. Het functioneren van de 

verzorgingsstaat vereist een zekere vorm van afgeslotenheid. Kapitaal, mensen en 

goederen maken deel uit van nationale economieën, die niet geheel afgesloten zijn, maar 

wel primair gestuurd worden door nationale overheden. Mondialisering tast de 

mogelijkheid van nationale sturing aan. Het dilemma waar westerse landen volgens Van 

Amersfoort dan ook voor staan is dat zij enerzijds de voordelen van mondialisering willen 

plukken, maar anderzijds territoriaal gebonden arrangementen van de verzorgingsstaat 

niet willen prijsgeven. De oplossing hiervoor ligt in regulering. De basis van deze 

regulering is het nationale belang (waarbij het natuurlijk maar de vraag is wat dat op 

korte of langere termijn vereist) en humanitaire verplichtingen. Zo ontstaat dus een 

stereotype verdeling van gewenste migranten aan de ene kant (expats, onderzoekers, 

forensen, maar ook politieke vluchtelingen) en ongewenste migranten aan de andere 

kant (allochtonen, economische vluchtelingen, gelukszoekers, illegalen). Het moge 

duidelijk zijn dat deze tweedeling verre van neutraal is, of zoals Katja, een vrouw van 

Roma afkomst die al jaren illegaal in Nederland verblijft, het tegen mij zei: “Iedereen is 

toch een gelukszoeker?”.  

Van Amersfoort wijst nog op een belangrijke verschuiving in de manier van regulering. 

Lag de nadruk eerst op mechanismen die het binnenkomen van migranten regelden 

(externe controle), nu ligt de nadruk op mechanismen die het illegaal verblijven moeten 

tegengaan (interne controle). Het komt er volgens hem op neer dat men de toegang tot 

de verzorgingsstaat voor ongewenste immigranten wil beperken om zo illegaal verblijf 

tegen te gaan. Niet de fysieke grenzen worden beter bewaakt maar de ‘symbolische’ 
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toegang tot de verzorgingsstaat. De gevolgen van de barrières, opgelegd door 

symbolische grenzen zijn echter heel reëel. De nadruk op het tegengaan van illegaal 

verblijf ligt ten grondslag aan de Koppelingswet uit 1998 en de Nieuwe 

Vreemdelingenwet uit 2001. Van Amersfoort draagt naast de vraag naar de effecten van 

deze maatregelen nog drie bezwaren aan tegen deze ontwikkeling. Allereerst zijn er 

vormen van sociale zekerheid die op grond van internationale verdragen en op grond van 

“een breed sociaal voelen” aan niemand ontzegd mogen worden. Bovendien vormt de 

uitsluiting een rechteloze populatie, die voor heel haar onderhoud is aangewezen op de 

informele, al dan niet criminele, sector. En als laatste heeft Nederland behoefte aan het 

binnenkomen van internationale forenzen, ook door demografische ontwikkelingen. De 

tweedeling tussen gewenste en ongewenste migranten berust op stereotypen en 

bovendien passen mensenlevens, zoals in het geval van Jean en E.H., niet in deze 

bedachte kaders. 
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2.  De tanende autoriteit van de natiestaat 

 

 

 

 

“Volgens de dienstkloppers van de staat heeft de vreemdeling geen identiteit, 

want hij heeft geen identiteitspapieren. 

En omdat hij geen identiteit heeft, 

kan hij niet worden uitgezet naar de oorlog en armoede 

die hij was ontvlucht 

en omdat hij geen papieren heeft, 

kan hij niet bewijzen wie hij is 

en omdat hij niet kan bewijzen wie hij is, 

krijgt hij geen bewijs van de ambassade van zijn land van herkomst 

dat hij is wie hij is 

en geeft men hem ook geen bewijs 

dat hij niet is wie hij stelt te zijn. 

De ambassade wil schriftelijk zelfs niet eens verklaren 

dat men niet weet wie hij is, 

omdat men niet zeker weet dat men zeker weet 

dat men niet weet wie hij is.” 

 

- Fragment uit het gedicht Zonder papieren in de papierwinkel, Harry Westerink, De 

Fabel van de illegaal, maart/april 2005. 

 

 

2.1 Het actuele vreemdelingenbeleid 

 

Een complete en precieze uiteenzetting van het actuele Nederlandse vreemdelingenbeleid 

zou de opdracht van deze scriptie ver overstijgen. Maar enkele onderwerpen wil ik wel 

graag aanstippen omdat ze van belang zijn om verderop in deze scriptie de dubbelheid in 

het beleid aan te kunnen tonen. De belangrijkste twee ontwikkelingen met de meest 

verstrekkende gevolgen zijn de invoering van de Koppelingswet (1998) en de Nieuwe 
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Vreemdelingenwet (2001), met de daarmee samenhangende regeling nalatenschap Oude 

Vreemdelingenwet, beter bekend als het Generaal Pardon.  

2.1.1 De Koppelingswet 

De eerste wet dankt haar naam aan het feit dat zij het recht op allerlei 

gemeenschapsvoorzieningen koppelt aan de vraag of iemand legaal in Nederland 

verblijft. Vreemdelingen zonder een verblijfsvergunning hebben geen recht op 

uitkeringen, subsidies, kinderbijslag etc. Aan de Koppelingswet gingen een aantal andere 

maatregelen vooraf. Vanaf januari 1992 werd er aan mensen zonder papieren geen 

sofinummer meer verstrekt. In mei van dat jaar werden alle sofinummers in de 

gemeentelijke administraties opgenomen. Een jaar later werd het VAS (vreemdelingen 

administratiesysteem) ingevoerd, in 1994 gevolgd door het GBA (gemeentelijke basis 

administratie) evenals een eerste nog beperkte legitimatieplicht. In 1995 werd iedereen 

verplicht een kopie van zijn of haar identificatiebewijs bij de werkgever in te leveren. In 

1996 was de koppeling van het VAS aan het GBA afgerond. Nu kon van alle 

vreemdelingen die in het GBA waren ingeschreven achterhaald worden of zij zich nog wel 

wetmatig in Nederland bevonden. Vreemdelingen die wel in het VAS waren opgenomen 

maar niet in het GBA konden een bezoekje van de vreemdelingenpolitie verwachten. 

Sommigen waren simpelweg vergeten zich in het GBA in te schrijven, anderen moesten 

onderduiken om niet opgepakt te worden (Erik Krebbers, Gebladerte-reeks 12). Officieel 

zijn al deze maatregelen genomen om te komen tot een efficiënter beheer van 

persoonsgegevens en een betere service aan de burgers, maar een belangrijk gevolg van 

deze wetgeving is dat mensen die het voor die tijd zonder papieren aardig voor elkaar 

hadden nu een rechteloos in de marge van onze samenleving leven.  

 

2.1.2 De Nieuwe Vreemdelingenwet 

Het belangrijkste verschil tussen de Oude en de Nieuwe Vreemdelingenwet is een 

verandering in terminologie, of iets oneerbiediger gezegd, in de hokjes waarin 

verschillende groepen vreemdelingen worden geplaatst. Voor 2000 waren er nog zes 

verschillende statussen, A tot en met F, met een VVT (voorwaardelijke vergunning tot 

verblijf) voor mensen die niet uitzetbaar zijn, die na drie jaar omgezet werd in een 

verblijfsvergunning zonder beperkingen. Al deze verschillende statussen zijn vervangen 

door vier mogelijkheden (brochure Nieuwe Vreemdelingenwet, 2000). Allereerst de 

verblijfsvergunning regulier (op andere gronden dan asiel) voor bepaalde tijd (I) deze 

wordt altijd verleend onder beperking, bijvoorbeeld gezinshereniging, studie of arbeid in 

loondienst. Deze vergunning kan na drie jaar omgezet worden in een verblijfsvergunning 

regulier onbepaalde tijd (II), mits de migrant over voldoende middelen van bestaan 

beschikt en geen gevaar oplevert voor de openbare orde. Daarnaast bestaat er de 

verblijfsvergunning asiel (III), die voor drie jaar wordt toegekend. Na drie jaar kan de 

vluchteling in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning onbepaalde tijd asiel (IV) 
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wanneer bescherming in Nederland nog steeds noodzakelijk wordt geacht. Daarnaast zijn 

er documenten voor vreemdelingen die niet in aanmerking komen voor verblijfsrecht, 

maar wel rechtmatig verblijf hebben. Bijvoorbeeld voor uitgeprocedeerde asielzoekers die 

om gezondheidsredenen niet kunnen reizen of die om een andere reden uitstel van 

vertrek hebben gekregen. Of vreemdelingen die een vervolgprocedure mogen afwachten 

of aan het gemeenschapsrecht een verblijfrecht ontlenen. Dit laatste houdt bijvoorbeeld 

in dat mensen gebruik maken van de EU-route, in Nederland beter bekent als de België-

route, in het geval van gezinshereniging. Volgens het Europese recht hebben juridisch 

erkende gezinsleden van een EU-onderdaan evenveel rechten als de EU-onderdaan zelf. 

Het recht op gezinshereniging gaat dus meteen in als iemand met de Nederlandse 

nationaliteit zich tijdelijk in België, of willekeurig welk ander EU-land vestigt zonder dat er 

aan voorwaarden moet worden voldaan die voor een Nederlandse inwoner gelden 

(bijvoorbeeld de eis van een minimum inkomen en de controle op een mogelijk 

schijnhuwelijk). 

 

2.1.3 Het Pardon 

Na de invoering van de Nieuwe Vreemdelingenwet werd in mei 2007 ook de 

Pardonregeling ingevoerd. Vreemdelingen die voor 1 april 2001 een asielaanvraag 

hebben ingediend of zich voor die tijd bij de IND of Vreemdelingenpolitie hebben gemeld 

om dit te doen krijgen een verblijfsvergunning. Voorwaarde van de regeling is dat de 

vreemdeling onafgebroken in Nederland is geweest en bereid is zijn of haar lopende 

procedure in te trekken. Een vreemdeling komt niet in aanmerking voor de regeling als 

hij of zij een verondersteld gevaar voor de samenleving of voor de nationale veiligheid is 

(bijvoorbeeld in het geval van 1F en bij ongewenst verklaringen) of wanneer een 

vreemdeling in verschillende procedures verschillende identiteiten of nationaliteiten heeft 

opgegeven.  

 

 

■  Praktijkvoorbeeld 9: Medische zorg 

“The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the 

enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health. The steps to 

be taken by the States Parties to the present Covenant to achieve the full realization of 

this right shall include those necessary for: (…) (d) The creation of conditions which 

would assure to all medical service and medical attention in the event of sickness.” 

(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights article 12, door 

Nederland ondertekend op 25 juni 1969 en geratificeerd op 11 december 1978, gevonden 

in De Stilte Doorbreken, dokters van de wereld, 2008)  

 

Vlak voordat het spreekuur bij STIL is afgelopen stappen er twee Marokkaanse mannen 

het kantoor in. Een van de twee houdt een zakdoek voor zijn mond. Zijn gezicht is enorm 
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opgezwollen. Hij kan nauwelijks nog iets zien door de zwellingen rondom zijn ogen en de 

zakdoek is voor het slijm dat uit zijn mond komt omdat hij die niet meer dicht kan doen. 

Ik vraag me af wat voor een enorm heftige allergische reactie dit veroorzaakt heeft, maar 

de verklaring voor de toestand van de man blijkt veel eenvoudiger te zijn: hij loopt al 

tijden rond met kiespijn maar durfde geen afspraak te maken bij de tandarts omdat hij 

doodsbang is opgepakt te worden. Die ochtend was zijn gezicht zo dik geworden dat het 

echt niet langer ging. Samen met mijn collega Anna pak ik de map met de lijst van 

tandartsen die ondanks dat tandartsenzorg niet langer als medisch noodzakelijk wordt 

beschouwd en de kosten dus niet langer verhaald kunnen worden bij het CVZ, toch eens 

per maand gratis of voor een klein bedrag iemand wil helpen. Het is begin juni, maar alle 

tandartsen zijn alweer vol. Anna belt een heel vriendelijke tandarts, die zelf van Iraanse 

afkomst is, en legt uit dat we deze man echt niet zo naar huis terug kunnen sturen. Hij 

mag gelukkig meteen langskomen. Een rekening is niet gekomen, dat is fijn nu zoveel 

geld van giften en fondsen besteed wordt aan tandartsenzorg.  

 

John van Tilburg van INLIA vertelde mij dat de medische zorg voor vreemdelingen steeds 

ingewikkelder wordt: “Sinds 1 januari 2009 is er een nieuwe regeling die een eind moest 

maken aan het ingewikkelde systeem van het koppelingsfonds. Als een vreemdeling niet 

kan betalen kan het bedrag bij het CVZ (College voor Zorgverzekeringen) gedeclareerd 

worden, maar slechts voor tachtig procent. De andere twintig procent moet door de 

vreemdeling zelf betaald worden terwijl het hier gaat om mensen met geen enkel middel 

van bestaan. Er komt vervolgens geen reactie op aanmaningen en uiteindelijk staat er 

een deurwaarde voor de deur die dan het enige van waarde, een televisie die door de 

kerk geschonken is, meeneemt…” 

 

Een antwoordapparaat van een ziekenhuis in Leiderdorp: “indien u niet verzekerd bent, 

dan helpen wij u niet…” (ervaring van Harry Westerink, De Fabel van de Illegaal) 

 

 

■  Praktijkvoorbeeld 10:  Volgens het systeem ‘verwijderbaar’ 

Saïd uit Marokko is door een regievoeder van de Dienst Terugkeer en Vertrek uitgenodigd 

voor een verkennend gesprek. Hij komt niet in aanmerking voor het Pardon omdat hij 

beschuldigd wordt van ‘identiteitsfraude’. De man is vaak in de war en analfabeet en hij 

heeft een aantal keer een naam opgegeven die maar een paar letters afweek van zijn 

echte naam. De regievoerder verzekert Saïd ervan dat het doel van de gesprekken is om 

duidelijkheid te krijgen, hij zal zeker niet zomaar uitgezet worden. Ook vertelt ze hem 

dat de DT&V een soort zusje is van de IND, maar dat ze geheel onafhankelijk van elkaar 

opereren. Saïd snapt er niets van. Hoe kunnen zusjes nu niet afhankelijk zijn? En het 

dossier dat de regievoerder voor haar heeft liggen heeft zij toch gekregen van de IND? Ik 

vertel dat de advocaat van Saïd in beroep is gegaan tegen de negatieve beschikking. De 

regievoerder snapt het niet, volgens haar weten mag de procedure niet in Nederland 
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afgewacht worden. Ze gaat driftig opzoek in haar computer. Ja hoor, ze heeft het 

gevonden, volgens haar systeem is Saïd verwijderbaar. Ik vraag me af waar verkennende 

en informatieve gesprekken voor dienen als achter de naam van de vreemdeling in het 

computersysteem doodleuk ‘verwijderbaar’ staat vermeld. De DT&V, IND en de 

marechaussee die het ‘humane vreemdelingenbeleid’ uitvoeren spreken intern over 

vreemdelingen als ‘verwijderbaar’, over ‘ontruimingszaken’ en ‘depo’s’ als afkorting voor 

deportatie (zie bijvoorbeeld citaten uit Van Kalmthout e.a., 2004, 

Terugkeermogelijkheden van vreemdelingen in de vreemdelingenbewaring).  

 

 

■  Praktijkvoorbeeld 11:  “Draaideur illegalen” 

Meneer Kasteel uit de inleidende praktijkgevallen is een typisch voorbeeld van een 

draaideur illegaal. Een draaideur illegaal is een vreemdeling die steeds maar weer 

opgepakt wordt en in vreemdelingendetentie wordt genomen zonder dat er uitzicht is op 

uitzetting. Het aantal ongewenst verklaringen is enorm aan het groeien omdat deze 

worden afgegeven nadat iemand drie keer illegaal is aangetroffen (LOS). Illegaliteit zelf is 

niet strafbaar, maar wie als ongewenstverklaarde in Nederland blijft maakt zich schuldig 

aan een misdaad en kan worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten hoogste 

zes maanden. Waarna iemand opnieuw op straat beland.  

(zie: www.ind.nl/nl/inbedrijf/actueel/Een_ongewenstverklaring_wat_betekent_dat.asp en 

www.schipholwakes.nl/12000-illegalen-oppakken.doc)  

 

 

■  Praktijkvoorbeeld 12:  Met onbekende bestemming vertrokken. 

“Het Project Terugkeer verloopt volgens planning. De multidisciplinaire aanpak met als 

doel de zelfstandige, of in het uiterste geval gedwongen terugkeer van uitgeprocedeerde 

asielzoekers die nog onder de oude Vreemdelingenwet vallen loopt zelfs iets vóór op 

schema. Deze zomer waren circa 13.750 van de 26.000 personen uitgestroomd. 

Ongeveer 43 procent van deze asielzoekers kreeg alsnog een verblijfsvergunning; 17 

procent keerde zelfstandig terug naar het land van herkomst, met hulp van IOM. Vijf 

procent van de vreemdelingen vertrok onder toezicht of werd uitgezet. Ongeveer 35 

procent van de totale uitstroom is niet aantoonbaar uit Nederland vertrokken. Van deze 

categorie is meer dan tweederde vertrokken vóórdat ze gebruik konden maken van de 

faciliteiten die het project aanbood” (Justitie Magazine, september 2005, p. 23, uit het 

rapport De Rekening, 2005).  

 

Het percentage asielzoekers dat met onbekende bestemming is vertrokken is volgens het 

bovenstaande verslag 35%, maar dit is inclusief het percentage van 43% dat alsnog een 

verblijfsvergunning heeft gekregen. Wanneer dit percentage buiten beschouwing wordt 

gelaten blijkt dat 61% van de afgewezen asielzoekers met onbekende bestemming is 
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vertrokken. ‘Administratief verwijderd’ heet zoiets op beleidsniveau. Een opgejaagd leven 

in de illegaliteit is vaak de dagelijkse praktijk.  

 

 

■  Praktijkvoorbeeld 13:  Zorgvuldig, waardig, tijdig, humaan en het gebruik van 

gezichtsmaskers 

“Zorgvuldig, waardig, tijdig en humaan: het zijn de kenmerken van de wijze waarop de 

Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) werkt aan de uitzetting van illegale vreemdelingen.  

Bij illegaal verblijf worden deze mensen in bewaring gesteld in speciale detentiecentra 

van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Justitie. Alles wordt in 

het werk gesteld om van daaruit de identiteit vast te stellen en uitzetting te realiseren.” 

(website IOM) 

 

Zorgvuldig, waardig, tijdig en humaan. Het klinkt prachtig. Maar onderstaand 

krantenartikel maakt duidelijk dat de uitvoering van dit beleid er vooral humaan uit moet 

zien voor de bemanning en medepassagiers op de chartervluchten naar Soedan, Burundi 

of naar welk land dan ook waar mensen gedwongen naar worden uitgezet. Het 

krantenartikel komt van nu.nl, geen van de Nederlandse kwaliteitskranten heeft over het 

onderzoek gepubliceerd.  
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■  Praktijkvoorbeeld 14:  Grensgeval 

Abdullah vluchtte in 2000 vanuit Soedan naar Nederland. Hij heeft drie kinderen die bij 

zijn Nederlandse ex-vriendin wonen. Hij heeft regelmatig contact met zijn kinderen en 

probeert ondanks de moeilijke omstandigheden een goede vader te zijn. Abdullah kon 

niet een verblijfsvergunning voor verblijf bij partner krijgen nadat zijn asielaanvraag was 

afgewezen, omdat hij hiervoor eerst terug zou moeten gaan naar het land van herkomst, 

dat was voor hem geen optie. In Nederland had hij grote moeite met overleven en dus 

besloot hij in Engeland werk te gaan zoeken, hij had gehoord dat het daar makkelijker 

zou zijn. Zijn toenmalige vriendin was zwanger van hun tweede kind. Hij werd in 

'Transparant masker tegen spugen en bijten'  

  

DEN HAAG - Een transparant gezichtsmasker beschermt het beste tegen 

vreemdelingen die tijdens hun gedwongen uitzetting schreeuwen, spugen en bijten.  

 

Het masker is het meest effectief en voldoet aan de vier criteria: een vrije ademhaling 

en bloedcirculatie, snelle verwijderbaarheid, een humane uitstraling en comfort. Dat 

blijkt uit een onderzoek van instituut TNO naar de meest geschikte middelen, dat is 

gedaan op verzoek van de commandant van de marechaussee. 

 

Proef 

Minister Eimert van Middelkoop (Defensie) meldde de conclusies woensdag in een brief 

aan de Tweede Kamer. De marechaussee begeleidt de uitzettingen. Volgens Van 

Middelkoop is er een relatieve toename van het aantal keren dat vreemdelingen zich 

''met succes'' verzetten tegen hun uitzetting. Daarom is het volgens hem noodzakelijk 

een beschermingsmiddel te gebruiken. Hij is van plan een proef te laten uitvoeren met 

een transparant gelaatsscherm. De commissie integraal toezicht op terugkeer (CITT) 

zal toezicht houden op de proef. 

 

Humaan 

TNO onderzocht in totaal twaalf mogelijke middelen. Naast het transparante masker 

waren dat een flexibel half masker, een hard half masker, een hoofdkap, kinband, 

nekkraag, zachte helm, blinddoek, drogeren, mondtape, kussen op het gezicht en een 

mondprop. Een aantal middelen mag niet gebruikt worden, omdat het de ademhaling 

beïnvloedt. Van de bruikbare middelen waren de maskers het meest effectief, waarvan 

het transparante exemplaar het best voldeed aan alle criteria. Dit masker is het minst 

zichtbaar voor de bemanning en andere passagiers en heeft daarom de meest humane 

uitstraling. 

 

Bron: nu.nl, 29 april 2009 
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Engeland meteen aangehouden en werd na twee maanden opsluiting op grond van het 

Dublin-verdrag teruggestuurd naar Nederland. Daar werd hij in vreemdelingenbewaring 

gesteld en zat hij een jaar vast. In die tijd werd zijn zoon geboren, hij kon niet bij de 

bevalling zijn. Abdullah was in Schiphol gedetineerd toen daar de brand uitbrak en elf 

mensen omkwamen (oktober 2005). Hierdoor is hij getraumatiseerd geraakt. Hij komt 

niet in aanmerking voor het Pardon vanwege het verblijf van twee maanden in Engeland.  

 

 

■  Praktijkvoorbeeld 15:  Streefcijfers. 

 

 

 

Beloning voor het oppakken 12.000 illegalen in 2007  

 

Politiekorpsen moeten volgend jaar bijna 12.000 illegalen aanhouden en opsluiten. 

Daarbij zitten ook uitgeprocedeerde asielzoekers en eventueel hun kinderen. De 

korpsen krijgen een extra financiële vergoeding als zij het streefcijfer halen.  

 

Dit blijkt uit het prestatiecontract dat politiekorpsen hebben afgesproken met de 

ministers Remkes (binnenlandse zaken) en Verdonk (vreemdelingenbeleid) voor 

volgend jaar. Verdonk is verantwoordelijk voor het illegalenbeleid en trekt er hard aan 

om het aantal illegalen te verminderen. 

 

D66-kamerlid Ursie Lambrechts heeft er geen moeite mee dat criminele 

vreemdelingen of tot ongewenst vreemdeling verklaarde mensen achter slot of grendel 

gaan. Maar ze vreest dat door het prestatiecontract vooral uitgeprocedeerde 

asielzoekers de klos zijn, omdat zij voor de politie die de streefcijfers moet halen, een 

makkelijk doel zijn. "Het prestatiecontract is ook van toepassing op uitgeprocedeerde 

asielzoekers, waaronder gezinnen met kinderen die geen enkel strafbaar feit hebben 

gepleegd. Als je een gezin met vier kinderen oppakt telt het lekker makkelijk op." 

 

Zij eiste gisteren in de Tweede Kamer per motie dat uitgeprocedeerde asielzoekers en 

gezinnen met kinderen niet meer onder de prestatieafspraken vallen voor het in 

vreemdelingenbewaring stellen van vreemdelingen. "Kwantiteit moet geen rol spelen, 

het moet gaan om de kwaliteit van de maatregel." 

 

Bron: Trouw, 6 september 2006 
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2.2  Een staat die actief tegen gewerkt wordt 

 

Zoals beschreven in contradictie 1.2.5 de global en de local, linkt het lokale soms aan het 

supranationale. Dat is zeker zo op het gebied van hulp aan hulp aan uitgeprocedeerde 

asielzoekers en migranten zonder papieren. Op regionaal niveau bestaan er veel 

organisaties die op algemene humanitaire of christelijke gronden hulp bieden aan deze 

groep mensen. Veel gemeentes die bij de uitvoering van het nationaal vormgegeven 

vreemdelingenbeleid in de maag zitten met de zorgplicht die zij hebben voor mensen 

binnen hun dorpen en steden financieren, soms onder strikte voorwaarden, mede deze 

hulp. Vanuit internationale organisaties, zowel Europese instellingen als NGO’s, uitten 

forse kritiek op de uitvoering van het Nederlandse vreemdelingenbeleid, vaak 

geïnformeerd door medewerkers van lokale actiegroepen. In het kader van dit onderzoek 

heb ik met enkele organisaties gesproken die binnen Nederland hulp bieden aan en actie 

voeren voor mensen zonder papieren. Hun verschillende motieven zet ik hieronder 

uiteen. Daarnaast leg ik uit wat het Generaal Pardon betekende voor de algemene strijd 

van deze groepen en wat er daarna is gebeurd. Ook verwijs ik naar rapporten van 

organisaties als Human Right Watch en Dokters van de Wereld en naar besluiten van het 

Europese Hof, waardoor de staatsecretaris van Justitie haar beleid moest herzien.  

 

2.2.1 Op regionaal niveau 

 

Er bestaan veel organisaties die actie voeren tegen de uitvoering van het huidige 

vreemdelingenbeleid, die vreemdelingen steunen, juridisch advies geven en noodopvang 

of medische zorg bieden. Deze organisaties verschillen onderling erg veel van elkaar. Er 

zijn drie belangrijke dimensies waarop de organisaties ingedeeld kunnen worden. 

Allereerst zijn organisaties vaak religieus geïnspireerd, zoals INLIA en andere lokale 

initiatieven die vaak zijn voortgekomen uit diaconaal werk van kerken. Hiertegenover 

staan groepen die kritisch zijn over de christelijke inslag, zoals De Fabel van de Illegaal. 

Daarnaast zijn er organisaties die alleen hulpverlening tot doel hebben en zijn andere 

organisaties daarnaast of vooral gericht op lobbyen en politiek actievoeren. De laatste 

dimensie gaat over de vraag of organisaties voorwaarden stellen aan wie zij hulp 

verlenen. Veel organisaties die met de INLIA criteria werken zijn gericht op ex-

asielzoekers, andere organisaties stellen als voorwaarden dat er op welke manier dan ook 

enig perspectief moet zijn op een vorm van verblijf. Bij STIL en De Fabel van de Illegaal 

worden er helemaal geen criteria gesteld om in aanmerking te komen voor hulp.  

Rian Ederveen van het Landelijk Ongedocumenteerde Steunpunt vertelt mij dat toen zij 

net begonnen was met de hulpverlening aan mensen zonder papieren, dat een derde van 

de organisaties toen Protestants geïnspireerd was, een derde Katholiek (vooral opvang in 

kloosters) en een derde links geïnspireerde actiegroeperingen. In totaal ging het over 
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ongeveer dertig organisaties verdeeld over de denominaties. Bij de uitvoering van de 

Koppelingswet kwamen de gemeenten in beeld. Veel van de organisaties die werken met 

de INLIA criteria zijn toen ontstaan. Nu zijn ongeveer tweederde van de negentig 

hulporganisaties die door het LOS in kaart zijn gebracht geïnspireerd op de INLIA criteria. 

De ‘oude dertig’ bestaan nog steeds. De organisaties zijn nog wel terug te brengen tot 

Protestants/Katholiek/links radicaal, maar zij krijgen voor de mensen die onder de INLIA 

criteria vallen geld van de gemeenten. Daarmee is hun achtergrond wat minder relevant 

geworden.  

De hulporganisaties die ik in het kader van mijn onderzoek ben tegengekomen zijn het 

intern vaak niet over eens zijn is of terugkeer als optie bespreekbaar gemaakt mag 

worden. Als een bestaan in de illegaliteit als enige optie resteert is het misschien wel een 

mogelijkheid om terug te keren, maar veel medewerkers zijn bang zo indirect mee te 

werken aan het repressieve overheidsbeleid.  

Veel hulp is gericht op vreemdelingen wier asielverzoek is afgewezen en die zo op straat 

zijn beland. De 60 nieuwe organisaties werken strikt volgens de INLIA criteria; zij bieden 

een bed aan precies díe groep. Rian noemt de hulpverlening erg verkokerd, over de 

grenzen van de groep waaraan hulp wordt geboden wordt vaak niet nagedacht. Volgens 

haar komt dit doordat het werk is dat je opvreet. Medewerkers krijgen te maken met 

grote drama’s en beschikken maar over heel weinig middelen om iets te kunnen doen. Er 

zijn daarom grenzen nodig om het geweten te kunnen sussen. Het is makkelijker om 

iemand hulp te ontzeggen als in de statuten is vastgelegd dat er alleen hulp wordt 

geboden aan mensen met ‘perspectief’. Maar de richtlijnen zijn vaak willekeurig. 

Bovendien is de ex-asielgroep gemakkelijker te bereiken dan illegalen die niet om asiel 

hebben gevraagd. Asielzoekers ontbreekt het vaak aan een netwerk, dus zij hebben ook 

wel steun nodig, maar illegalen in het algemeen leven steeds meer onzichtbaar en 

teruggetrokken uit de samenleving, het ontbreekt hen ook steeds meer aan handige 

connecties. Rian denkt dat de rechtvaardiging voor hulp aan ex-asielzoekers 

gemakkelijker is: “Zogenaamde economische vluchtelingen doen een claim op onze 

rijkdom. Het gaat hierbij om de vraag ‘hebben wij het recht op onze rijkdom?’. Dit wordt 

een heel ingewikkeld verhaal over de verdeling van rijkdom, over rechtvaardigheid. Dan 

zullen we moeten erkennen dat wij schuld hebben aan hun armoede. Bij de asielzoekers 

is het idee dat onze overheid slecht zorgt voor vluchtelingen. Mensen worden hierbij niet 

zelf deel van het probleem, alleen strijders voor rechtvaardigheid.”  

Ook Harry Westerink denkt dat het prettiger is om politieke vluchtelingen te steunen, 

daar kun je simpelweg meer begrip voor krijgen. Het gaat hier om een gebrek aan 

klassieke grondrechten. Er is volgens hem veel te weinig aandacht voor de sociaal 

economische rechten. Asielzoekers zijn bovendien vaak hoog opgeleid zodat mensen zich 

gemakkelijker met hen kunnen identificeren. Illegalen zijn toch een soort ‘paupers’. Ook 

sociaal economische rechten moeten volgens hem grondrechten worden. Het is een recht 

om ergens werk te mogen zoeken, een minimale vorm van existentie moet gegarandeerd 

kunnen worden. Het strijdpunt van de Fabel van de illegaal is vrije migratie. Los van de 
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praktische kant daar geld voor is. Het is een fundamenteel principe. Mensen komen hier 

vanwege de scheve welvaartsverhoudingen, dat kan en mag je niet tegenhouden, aldus 

Westerink. 

John van Tilborg kent de kritiek op de INLIA-criteria waarin alleen ex-asielzoekers met 

perspectief in aanmerking komen voor opvang. Maar als deze kritiek komt van 

organisaties die zelf geen bedden hebben en die niemand opvangen, dan legt hij dit 

gewoon naast zich neer. De criteria zijn volgens hem zo strikt om te waarborgen dat 

gemeenten geld pompen in een probleem dat feitelijk helemaal niet hun probleem is. 

INLIA is opgericht vanuit de kerken die met een gemeenschappelijke vraag kwamen wat 

te doen met de asielzoekers die voor hulp op de deur van de kerk klopten. Na de 

terugkeernota van Cohen (september 1999) kwamen veel mensen op straat terecht 

omdat het hun ‘eigen verantwoordelijkheid’ werd om terug te keren, wat volgens Van 

Tilborg vaak helemaal niet ging. Toen is INLIA brieven gaan versturen aan gemeenten en 

kerken met de oproep zich alvast te gaan beraden op de nieuwe situatie van grote 

aantallen asielzoekers die op straat zouden komen te staan. INLIA vond het van groot 

belang om het probleem inzichtelijk te maken; wat zijn de juridische mogelijkheden? Hoe 

zit het maatschappelijk veld in elkaar? Wat er volgens Van Tilborg gebeurde is dat er veel 

te veel geroepen werd dat het heel zielig was voor de ex-asielzoekers en dat de 

gemeenten wat moesten doen aan de problematiek. Maar volgens hem moet de kwestie 

veel zakelijker in kaart worden gebracht: wat is het probleem nu eigenlijk? Het is 

onwenselijk dat mensen op straat moeten leven en het levert een enorme 

maatschappelijke onrust op. Maar wie is er verantwoordelijk voor dit probleem? Volgens 

de kerken was het hun verantwoordelijkheid. Maar INLIA zegt stellig, nee dit is niet onze 

verantwoordelijkheid, het probleem is door de overheid bij ons over de heg gegooid! Wat 

we eigenlijk zouden moeten doen is de boel terug kieperen!  

“Als de buren vuilnis over de heg gooien dan kieper je dat toch gewoon terug? (van 

Tilborg schrikt van zijn eigen woorden). Niet dat ik asielzoekers wil vergelijken met 

vuilnis, het gaat om mensen. Het wordt dus al ingewikkelder als de buren hun kind bij je 

over de heg gooien, ga je daar dan voor zorgen? Een kind gooi je natuurlijk niet terug… 

Gemeenten zeggen dus ‘dat willen we niet, dat is ons probleem niet’, maar ze zijn hier 

toch, de gemeenten hebben een zorgplicht en het ‘kost’ ontzettend veel om niets te 

doen.” Van Tilborg legt uit dat hij hier niet alleen de geldelijke kosten mee bedoelt, maar 

ook de gezondheid van mensen, het gevoel van veiligheid, de onvrede in de samenleving 

als er mensen op straat slapen, discriminatie, xenofobie… etc. De strikte criteria rondom 

opvang die door gemeenten en kerken wordt gefinancierd zijn volgens van Tilborg het 

passende antwoord op het probleem van ex-asielzoekers die op straat staan, omdat deze 

binnen de gemeenteraad verdedigbaar zijn.  

Ik heb Harry Westerink gevraagd wat er op de website van de Fabel van de Illegaal 

bedoeld wordt met “paternalistische christenen”. Hij lacht om mijn vraag. Zij bepalen 

volgens hem wat de vluchtelingen moeten doen: “Een machteloze ander wordt gezegd 

wat en hoe hij moet doen. (Harry trekt een ernstig zuur gezicht)): ‘zou u dan toch niet 
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terug gaan?’ Dat gevoel mág je niet voedden en opdringen. Je moet naast iemand gaan 

staan zonder een afstand te scheppen. De christenen geloven over het algemeen 

werkelijk in het sprookje ‘dit is een goed land’. Maar dat kan je niet bepalen als blanke 

legale Nederlander! Illegalen kennen Nederland van binnenuit! Nederland is een 

dictatuur. Wij denken ‘het is hier beter dan in een gemiddeld Afrikaans land’, maar dat is 

niet waar voor een illegaal. De Fabel heeft kritiek op de heersende sfeer van 

gehoorzaamheid aan de overheid, een gebrek aan strijd. Er wordt gedacht zonder 

machtsverhoudingen, in een poldermodel, en niet in termen van autonomie van klasse en 

van strijd”. 

 

Al die verschillende organisaties met hun soms botsende motieven en beweegredenen 

zijn uiteindelijk als één blok gaan strijden voor een Generaal Pardon, dat er (voor 

sommigen in een meer afgezwakte vorm dan dat ze gewenst hadden) in 2007 is 

gekomen. Voor mensen als Abdullah uit praktijkvoorbeeld 14, de zogenaamde 

‘grensgevallen’ (vreemdelingen die niet in aanmerking komen voor het Pardon, omdat ze 

korte tijd in het buitenland zijn geweest), wordt nog actief actie gevoerd. Verder zijn veel 

organisaties druk met het huisvesten van de Pardonners. Maar naast deze laatste 

activiteiten is met de invoering van het Pardon ook de stekker uit de grote lobby voor 

vreemdelingen getrokken. Bovendien is door Albayrak met de gemeenten afgesproken 

dat met de komst van het Pardon de noodopvangen vanaf eind 2009 gesloten moeten 

worden. Het rijk staat volgens haar namelijk in voor een ‘sluitend vreemdelingenbeleid’, 

mensen krijgen of een verblijfsvergunning of worden daadwerkelijk uitgezet. Uit 

onderzoek van LOS blijkt dat veertig gemeenten toch door willen gaan met noodopvang 

en dat ongeveer twintig gemeenten dat nog overwegen, omdat ze merken dat er nog 

steeds (ex)asielzoekers op straat belanden. Bij een aantal van deze gemeenten is de 

doelgroep van de noodopvangen breder dan alleen de ex-asielgroep.  

Ik heb Stichting GAST (Geef Asielzoekers een Toevlucht) in Nijmegen gevraagd hoe zij de 

toekomst zien. Het is een moeilijk punt omdat de stichting hier zelf ook over aan het 

twijfelen is. De organisatie wil graag mensen helpen die nog in een procedure zitten. Ze 

zijn er niet voor illegalen, behalve in idiote gevallen wordt hieraan toegevoegd, zoals 

mensen met kleine kinderen of minderjarigen. Maar als straks het geld stopt vanuit de 

gemeente en als er minder vreemdelingen zijn die hulp nodig hebben, wat wordt dan de 

taak van GAST? Ze willen graag in het witte en grijze gebied werken, niet in het zwarte. 

Ik merk dat de medewerkers van GAST ook wel moe gestreden zijn. Het is ook iets wat 

Rian Ederveen heeft gemerkt. Met de komst van het Pardon is de grote support 

afgebroken. Noodopvangen waren altijd gericht op een selectief groepje vreemdelingen. 

Voor het Pardon zaten er rond de vijf duizend mensen in de noodopvang, die aantallen 

zijn nu veel kleiner. Maar er zijn nog steeds tussen de 100 duizend en 150 duizend 

illegalen in ons land. De boodschap vanuit het LOS is dan ook om breder te kijken dan 

alleen de ex-asielgroep, maar organisaties melden nog steeds dat ze het al druk genoeg 

hebben met hun ‘eigen’ mensen.  
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Rian dacht tot een half jaar geleden dat er na het Pardon ruimte zou komen voor 

arbeidsmigratie. In het beleid bestaat die ruimte al. Door Europese regelgeving worden 

Polen toegelaten tot onze arbeidsmarkt, Roemenen en Bulgaren zullen volgen. Er wordt 

een groot belang toegekend aan kennismigratie en de komst van studenten uit het 

buitenland, dat leidt automatisch tot arbeidstoelating. Het economische belang van 

migranten werd langzaam maar zeker ingezien. Maar door de recessie is deze ruimte 

weer verdwenen. Illegale arbeid is nog steeds nodig, maar door politieke gevoeligheden 

is praten over legalisering een groot probleem.  

Harry Westerink ziet in grote internationale afspraken zoals de VN Conventie voor de 

Bescherming van de Rechten van de Arbeidsmigranten en hun gezin (aangenomen 18 

december 1990, maar door geen enkel westers land volledig geïmplementeerd). En 

bijvoorbeeld de internationale rechten van het kind, waarin geen onderscheid gemaakt 

wordt tussen ‘legale’ en ‘illegale’ kinderen, een heel klein beginnetje van iets dat heel 

groot zou kunnen worden. Maar nu komt het volgens hem nog te vaak neer op iedere 

keer opnieuw naar de rechter stappen, iedere keer opnieuw procederen tot het hoogste 

hof. Dat is op den duur volgens hem natuurlijk onhoudbaar.  

Van Tilborg stelt ook dat de toekomst van een rechtvaardig asielbeleid (N.B. hij spreekt 

niet over het vreemdelingenbeleid in het algemeen) in Europa ligt. We hebben volgens 

hem die Europese verantwoordelijkheid geforceerd en zijn daar nu rouwig om, maar hij is 

er wel blij mee. Europese politici staan iets meer los van nationale belangen, zij willen 

een grensoverschrijdende democratische rechtsstaat waarborgen.  

Wat alle drie de sleutelinformanten in feite zeggen is dat de politieke ophef over een 

groeiende nieuwe groep mensen die niet weg kunnen of zullen gaan maar geen verblijf 

hebben gekregen, afgenomen is na de invoering van het Pardon. Het 

vreemdelingenbeleid komt er in de praktijk op neer dat mensen in hun eigen ellende 

worden gesmoord, in de hoop dat er niet nog meer mensen zullen volgen. De toekomst 

van de noodopvangen is onzeker en er is geen politieke ruimte meer om het in het debat 

te gaan hebben over illegalen zonder asiel achtergrond. De oplossing voor deze situatie 

ligt ‘in Europa’, of in internationale afspraken. Waar nu precies voor gestreden moet 

worden is zo een veel complexer verhaal geworden, met veel meer verschillende 

meningen dan de strijd voor verblijf voor de 26.000 mensen die voor 1 april 2001 asiel 

hebben gevraagd in Nederland. 

 

2.2.2 Op internationaal niveau 

 

Het Nederlandse vreemdelingenbeleid ligt ook internationaal onder vuur. Organisaties als 

Amnesty International, Dokters van de Wereld en Defence for Children komen met 

vernietigende rapporten over het langdurig opsluiten van (minderjarige) vreemdelingen, 

de slechte gezondheidszorg en de zeer dubieuze omstandigheden rondom terugkeer van 

vreemdelingen die in hun land van herkomst aan grote gevaren worden blootgesteld (zie: 
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The Netherlands; the detention of irregular migrants and asylum seekers, juni 2008; 

UNHCR, Refugees, vol. 4, nr. 129, december 2002; De Stilte Doorbreken, Dokters van de 

Wereld, 2008, addendum over kinderrechten in het Nederlandse vreemdelingenbeleid bij 

het rapport Opgroeien in de lage landen over de implementatie van het VN-Verdrag 

inzake de Rechten van het Kind in Nederland, 2003). In 2003 bracht Human Right Watch 

een rapport uit dat stelde dat het nieuwe vreemdelingenbeleid de fundamentele rechten 

van asielzoekers en vluchtelingen schendt. De mensenrechtenorganisatie spreekt over 

drie aandachtsgebieden in het bijzonder haar bezorgdheid uit: de inbreuk op rechten van 

vluchtelingen en asielzoekers in de versnelde procedure; de ongepaste behandeling van 

minderjarige migranten; en de beperking van de rechten van asielzoekers op 

basisvoorzieningen als voedsel en onderdak (Human Rights Watch, 2003). Nederland dat 

zich graag als ambassadeur van mensenrechten profileert, zorgt bijzonder slecht voor 

mensen die zich binnen de eigen landsgrenzen bevinden.  

De staatssecretaris van Justitie is inmiddels ook een aantal keer teruggefloten door het 

Europese Hof, zoals in het geval van het terugsturen van Salah Sheekh, die als lid van 

een kwetsbare minderheidsgroep van het Hof niet naar een veilig verklaart deel van 

Somalië teruggestuurd mocht worden omdat er niet gewaarborgd kan worden dat zijn 

mensenrechten (getoetst aan artikel 3 EVRM) daar niet geschonden zullen worden 

(Durieux, 2008). Of in het onderstaande voorbeeld waarin een echtpaar uit Irak gelijk 

heeft gekregen dat zij misschien als individuen niet specifiek gevaar lopen maar dat het 

willekeurige geweld zo groot is dat zij niet teruggestuurd mogen worden. Deze uitspraken 

hebben grote gevolgen voor Irakezen en Somaliërs die op dit moment wachten op een 

beslissing over hun asielaanvraag.  
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In juli 2009 kondigde de Belgische regering een ‘regularisatie’ van illegalen aan. Illegalen 

die al jaren op verblijfspapieren wachten en redelijk geïntegreerd zijn mogen blijven. Er 

wordt per geval beslist maar de criteria zijn redelijk algemeen gesteld. Tot 50 duizend 

illegalen zouden een verblijfsvergunning kunnen krijgen. Het Pardon ergert 

Europarlementariërs van het CDA, PVV en VVD.  CDA Europarlementariër van der Kamp 

spreekt van een negatieve ontwikkeling: “het nieuws zal Afrika snel bereiken waardoor er 

nog meer bootjes met mensen naar de Europese kusten komen”. Hans van Baalen (VVD) 

spreekt van “ergerlijk gedrag van de Belgische regering. Na verloop van tijd mogen deze 

nieuwe Belgische burgers zich overal in de EU vestigen. Je zult zien dat ze vooral bij ons 

in Noordwest-Europa neerstrijken.” De VVD’er wil dat er Europese regels komen voor het 

legaliseren van illegalen. “De soevereiniteit op dit punt bestaat toch al niet meer. Die 

geven we dus ook niet op” (De Volkskrant, 21 juli 2009). Al sinds de Schengen 

akkoorden wordt erkend dat een gemeenschappelijk Europees asiel- en migratiebeleid 

Asielaanvraag kan zonder persoonlijke bedreiging 

 

LUXEMBURG - Vluchtelingen die een asielaanvraag indienen hoeven niet per se te 

bewijzen dat ze in hun land van herkomst gevaar lopen als gevolg van persoonlijke 

omstandigheden. Bij wijze van uitzondering kan ook willekeurig geweld in dit land 

voldoende aanleiding zijn om het asielverzoek in te willigen. 

 

Dat heeft het Europees Hof van Justitie dinsdag bepaald. Aanleiding was een zaak van 

een echtpaar uit Irak, van wie eind 2006 een asielverzoek in Nederland werd 

geweigerd. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) oordeelde dat ze niet 

voldoende hadden duidelijk gemaakt dat sprake was van een reëel risico op ernstige 

individuele bedreiging in hun land van herkomst. 

 

Maar volgens het Europees Hof is van een dergelijk risico ook sprake als het geweld 

door een gewapend conflict in dit land zo hoog is dat de vluchteling bij terugkeer 

gevaar loopt ernstig individueel bedreigd te worden. De IND bestudeert de uitspraak, 

aldus een woordvoerster.  

 

De Raad van State had de kwestie voorgelegd aan het Europees Hof. Nu dat een 

oordeel heeft geveld, zal de raad zich er opnieuw over buigen.  

 

De PVV in de Tweede Kamer noemt de uitspraak ‘zorgwekkend’. Kamerlid Sietse 

Fritsma vreest dat het Europese oordeel ‘de kans van vreemdelingen op asiel onnodig 

vergroot, en een forse toeloop van asielzoekers zal veroorzaken’.  

 

Bron: De Volkskrant, 17 februari 2009 
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noodzakelijk is. Maar de uitwerking van besluiten duurt al jaren want de lidstaten kunnen 

het niet met elkaar eens worden. In 2008 was een voorstel op een verbod van Generale 

Pardons onderdeel van het Europese immigratie- en asielpact, maar dit werd door 

verschillende lidstaten tegengehouden. Een Pardon is Europees gezien helemaal geen 

uitzondering. België, Portugal, Nederland, Duitsland, Griekenland en bovenal Spanje en 

Italië verleenden het afgelopen decennium aan honderdduizenden illegalen (Elsevier, 8 

augustus 2009).  

 

2.3  Een veld onder druk? 

 

In de vreemdelingenprocedure is men het er over eens dat niet iedereen zomaar een 

verblijfsvergunning kan krijgen. Deze pot wordt beheerd door de Nederlandse overheid 

en alleen als de asielzoeker het spel goed en eerlijk speelt wint hij of zij de felbegeerde 

verblijfsstatus. De regels voor het spel worden als vanzelfsprekend verondersteld, 

althans door het dominante discours. Wie wel en wie niet wordt toegelaten is bij wet 

bepaald. Maar deze wetten van het veld zijn in de sociale werkelijkheid een 

schijnhelderheid (Bourdieu, 1988 p. 21). De werkelijkheid wordt gesimplificeerd en dit 

werkt manipulatie in de hand. Voor vreemdelingen is het gokken op welke manier zij het 

spel moeten spelen; zij zijn verbaasd wanneer het hen achteraf duidelijk wordt dat zij bij 

het eerste intakegesprek alle gruwelijkheden die hen zijn overkomen op tafel hadden 

moeten leggen, hoe beschamend dit ook voor hen zou zijn geweest. Een verkrachting 

kan bijvoorbeeld een reden vormen om een verblijfsvergunning te verstrekken, maar dan 

moet deze verkrachting wel binnen de 48 werkuren na de aanvraag worden gemeld aan 

de (mannelijke) immigratiefunctionaris die hier zelf niet naar hoeft te vragen (De 

volkskrant, 23 oktober 2006). Vreemdelingen (en hun advocaten) gaan hun eigen 

creatieve spel spelen. Zij hebben er een groot belang bij zichzelf als ziek te definiëren 

omdat dit de kans op verblijf aanzienlijk vergroot.  

“De structuur van het veld is een bepaalde stand van de krachtsverhoudingen tussen 

actoren of instellingen die in de strijd zijn verwikkeld. De inzet van de strijd die 

plaatsvindt in het veld is het monopolie over het legitieme geweld (over het specifieke 

gezag) dat kenmerkend is voor het veld in kwestie, dat wil zeggen niets anders dan de 

handhaving of ondermijning van de verdelingsstructuur van het specifieke kapitaal” 

(Bourdieu 1988, p. 172). Degenen die het monopolie bezitten neigen naar conservatieve 

strategieën om deze macht te behouden. In het discours van bijvoorbeeld het Ministerie 

van Justitie wordt het restrictieve vreemdelingenbeleid verdedigd in termen van 

‘beheersbaar houden’, ‘uitgebreid en zorgvuldig onderzoek’ en ‘efficiëntie’ 

(www.justitie.nl/onderwerpen/migratie/asiel/). Deze strategieën van handhaving van de 

door de Nederlandse overheid ingestelde vreemdelingenprocedure zijn gericht op 

verdediging van de orthodoxie, het rechtzinnige en rechtse denken in regels en 

wetgeving. Deze orthodoxie wordt met des te hardere hand verdedigd als er sprake is 
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van ketterij, de roep om een kritische breuk met de orthodoxie. Deze ketterij doorbreekt 

het zwijgen van de heersende groep. In het discours van Vluchtelingenwerk Nederland, 

Human Right Watch, INLIA en De Fabel van de Illegaal wordt in heel andere termen over 

het Nederlandse migratiebeleid gesproken Tegenstanders van het huidige Nederlandse 

asielbeleid spreken in termen van ‘ongerustheid’, ‘onmenselijkheid’ en ‘schending van de 

mensenrechten’.  

 

John van Tilborg stelde dat als de buren hun kind bij je over de heg gooien, je dat kind 

niet zomaar terug gaat gooien. Bij STIL is het probleem rondom de tandartsenzorg groot. 

Ik vroeg Marieke of de gemeente wellicht bereid was dit probleem op te pakken. In 

Utrecht is relatief veel mogelijk op het gebied voor zorg en opvang van mensen zonder 

papieren. Marieke vertelt mij dat de gemeente niets wil doen omdat ze de bom willen 

laten barsten. De tandartsenzorg moet gewoon weer vergoed worden door het CVZ, dus 

de situatie moet zo onhoudbaar worden dat er aan de bel getrokken kan worden. Maar 

zoals mijn docent het terecht stelde; ‘ik denk dus ik besta is een uitspraak van iemand 

die nooit kiespijn heeft gehad.’ Als een medewerker van STIL iemand voor zich heeft 

staan zoals in praktijkvoorbeeld 9 dan wordt er net zo lang naar tandartsen gebeld tot er 

wel iemand is die voor weinig geld de cliënt kan helpen. Op deze manier wordt het 

daadwerkelijke probleem ook onzichtbaar gemaakt. Het nationale overheidbeleid kan zo 

orthodox zijn omdat de echte schrijnende gevolgen van dit beleid worden ondervangen 

door de tegenstanders van het orthodoxe beleid, vaak zelfs met subsidie van lagere 

overheden zoals de gemeente. Echt groot georganiseerd protest blijft zo uit. Het veld 

houdt zichzelf in stand, het zal niet omvergeworpen worden.  

De Fabel van de Illegaal is radicaler in strategie. Zij proberen groepen illegalen in hun 

verzet te steunen, om zo een collectief geluid te kunnen laten horen. Bijvoorbeeld in het 

geval van Koerden die dienst weigerden omdat ze het gevaar liepen tegen hun eigen volk 

te moeten vechten. Dit wordt niet erkend als een geldig vluchtmotief. Het is volgens 

Harry Westerink van belang dat er een perspectief van strijd aanwezig is. Het weigeren 

van dienst kwam vaak voort uit pacifistische motieven en deze mensen waren op die 

grond al in hun herkomstland georganiseerd. Een collectieve strijd, met een sterk 

georganiseerde achterban is van grote waarde, maar voor veel groepen is dit heel 

moeilijk te organiseren. Bijvoorbeeld in het geval van Turkse en Marokkaanse vrouwen 

die in de eerste drie jaar van hun huwelijk slachtoffer worden van huiselijk geweld, maar 

als ze weg gaan bij hun man geen recht hebben op zelfstandig verblijf. Zulke kwetsbare 

groepen komen vaak niet tot een vorm van zelforganisatie en worden dus ook niet 

gehoord in het debat. Vaak spelen heel praktische problemen een grote rol, er is geen 

geld voor reiskosten, geen telefoonnummer of een vaste locatie. Het streven naar 

collectieve actie is heel belangrijk want het zal veel eerder leiden tot politieke 

verandering. Anders blijft het, in de woorden van Westerink, dweilen met de kraan open.  
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In Frankrijk is de hulp aan illegalen verboden. Dit leidt naast ontzettend schrijnende 

situaties ook tot hele creatieve vormen van verzet. Veel Franse illegalen werken in hotels 

en restaurants en soms wordt er collectief besloten niet langer onzichtbaar te zijn, zoals 

in onderstaand voorbeeld van een bezetting van een sterrenrestaurant door Malineze 

afwassers. Zij zetten de Franse overheid voor het blok: zij zijn er en de Franse overheid 

moet maar met een oplossing komen. Ik wil de situatie in Frankrijk absoluut niet afwegen 

tegen de situatie in Nederland. Er bestaat geen faire keus, je gooit het kind van de buren 

niet terug over de heg. Maar door stilzwijgend voor het kind te gaan zorgen heeft de rest 

van de straat geen idee van de problematiek in het huis van de buren. Alleen hulp bieden 

aan mensen in een hele kwetsbare situatie maakt de verschrikkelijke gevolgen van het 

rechtlijnige overheidsbeleid tot op zekere hoogte onzichtbaar en zal niet leiden tot 

politieke verandering.  

 

 

Illegalen bezetten sterrenrestaurant  

 

Een groepje ‘witte’ illegalen heeft in Parijs het beroemde restaurant La Tour d’Argent 

bezet. Met steun van dertig vakbondsleden hebben acht Malinezen die illegaal in 

Frankrijk zijn, en als afwassers bij het sterrestaurant werken, hun werkplek bezet om 

zo een verblijfsvergunning af te dwingen. 

 

De directie van het restaurant beweert niet te hebben geweten dat de mannen niet 

over geldige papieren beschikken, en steunt hen nu in de actie. Niet in de laatste 

plaats om snel tot een oplossing te komen: woensdag, de eerste dag van de bezetting, 

is de zaak altijd gesloten, maar als de actie lang duurt, gaat dat het restaurant flink 

geld kosten. 

 

De acht in Parijs zijn bereid hun actie net zolang voort te zetten totdat de prefectuur 

van Parijs ze een verblijfsvergunning toekent. Het is niet de eerste keer dat illegalen 

die belasting betalen – de Franse burgerlijke stand en de gegevens van de fiscus zijn 

niet gekoppeld - hun werkplek in Parijs bezetten om hun eis voor geldige papieren 

kracht bij te zetten. 

 

Sinds april dit jaar gebeurt het met enige regelmaat, en ook in de horeca. Een filiaal 

van hamburgerketen Quick op de Avenue des Champs-Elysées lag deze zomer 

wekenlang plat, net als een restaurant van de keten Bistro Romain, schrijft  BN/De 

Stem. 

 

z.o.z. 
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Madibé Drame (29) is één van de bezetters in La Tour d’Argent. Sinds 2005 in 

Frankrijk, weliswaar op basis van een vals identiteitsbewijs – gekocht in de buurt 

Barbès, in het noorden van de stad, voor 200 euro – maar met een baan als afwasser 

bij La Tour d'Argent, waar hij nu bijna een jaar werkt. Hij verdient het minimumloon, 

ruim 1200 euro bruto per maand en betaalt daarover belasting en premies. 

 

Volgens vakbondsman Olivier Villeret, de woordvoerder bij de actie in La Tour 

d'Argent, leggen de acties de illegalen geen windeieren. Hij claimt dat ze al bijna tot 

duizend regularisaties hebben geleid de afgelopen maanden. Frankrijk telt naar 

schatting 200.000 tot 400.000 illegalen, van wie het merendeel met een baan. 

 

Bron: http://www.missethoreca.nl/1068482/restaurant/restaurant-nieuws/ 

IllegalenBezettenSterrenrestaurant.htm 
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3. Diagnose: schizofrenie 

 

 

 

 

“They tell me I’m crazy, but I’m not crazy, the system is crazy”  

- Pierre uit Burundi, inmiddels uitgezet. 

 

 

"Anthropology, or at least interpretive anthropology, is a science whose progress is 

marked less by a perfection of consensus than by a refinement of debate. What gets 

better is the precision with which we vex each other (…) Monologues are of little value. 

(…) because there are no conclusions to be reported; there is merely a discussion to be 

maintained”  

- Geertz, 1973, p. 29.  

 

 

Soevereiniteit betekent dat een erkende natiestaat zelf het hoogste gezag is en andere 

naties zich niet mogen bemoeien met ‘binnenlandse politieke aangelegenheden’. 

Legitimiteit van het gezag wil zeggen dat binnen het systeem van de natiestaat het beleid 

van de overheid als rechtvaardig wordt beschouwd. Volgens de beginselen van de 

rechtsstaat mag de overheid niet zomaar doen wat haar goeddunkt. Het handelen moet 

worden gelegitimeerd. De normatieve grondslag van wetgeving en beleid wordt gevormd 

door de politieke filosofie van het liberalisme (Saharso en Prins, 1999). De 

vrijheidsrechten van het individu worden hierbij als uitgangspunt genomen. De politieke 

moraal in Nederland kan omschreven worden als een sociaal liberale moraal. De klassieke 

vrijheidsrechten (vrijheid van meningsuiting en vrijheid van geloof) worden hierbij 

aangevuld met politieke rechten (actief- en passiefstemrecht) en sociale rechten (het 

recht op arbeid, welvaart en veiligheid). Zoals in de voorgaande hoofdstukken duidelijk is 

geworden botst internationale migratie, als gevolg van mondialisering, met de nationale 

organisatie van territorium, autoriteit en natiestaat. Het ondergraaft aan de ene kant dus 

het soevereine gezag, want naties weten niet wat zij aanmoeten met grote groepen 

vreemdelingen op hun grondgebied. Men is huiverig om groepen nieuwkomers rechten te 

geven. Het idee is zelfs dat mensen zullen vertrekken, of in ieder geval vervolgmigratie 



 

 
 
42 

afgeschrikt zal worden, door irreguliere migranten tot een rechteloze groep te maken. De 

nationale overheid gebruikt dwingende vormen van handhaving en beheersing, om de 

staat die juist gebouwd is op liberale noties van vrijheid en gelijkheid te beschermen. Aan 

de andere kant wordt de legitimiteit van dit beleid in twijfel getrokken. Gemeentes en 

organisaties die hulp bieden aan mensen zonder papieren en letterlijk mensen op hun 

stoep hebben staan die geen kant op kunnen trekken hun eigen plan. De vreemde 

situatie die dit oplevert is in het voorgaande hoofdstuk uitvoerig beschreven, maar de 

vraag blijft wat er aan deze situatie ten grondslag ligt. Wat is nu de oorzaak van deze 

gespletenheid?  

Het bedenken van een oplossing voor het probleem waar we voor staan zou de opdracht 

van deze scriptie ver overstijgen. Wat volgt is dus een analyse van wat wel eens deel zou 

kunnen zijn van de oorzaken van de dubbelheid van het Nederlandse 

vreemdelingenbeleid, zoals die ook steeds in de praktijkvoorbeelden naar voren komt. 

Mijn doel is, zoals de antropoloog Clifford Geertz stelde, niet een prachtige monoloog af 

te steken over hoe het in elkaar zit, maar om al zoekende een bijdrage te leveren aan 

een eerlijk debat dat gevoerd moet gaan worden.  

 

3.1 Het denken over de ongewenste en lijdende Ander 

 

Een aantal termen zijn in de analyse van belang: biopolitiek, het onderscheid tussen zoë 

en bios en moral economy. Biopolitiek, een term van Foucault, is de politiek die 

betrokken is bij de besluiten rondom het menselijk leven, hierin nemen vluchtelingen een 

belangrijke plaats in (Fassin, 2005). De studie van biopolitiek is volgens Fassin van 

belang in het begrijpen van het gezag over de ongewenste en lijdende Ander. In de 

huidige Europese biopolitiek nemen vluchtelingen een cruciale plaats in. In minder dan 

twee decennia is de houding van Europese autoriteiten ten opzichte van vluchtelingen 

totaal veranderd. Werd in 1980 nog ongeveer 80% van de asielaanvragen in Europa 

ingewilligd, in 2000 wordt 80% van de aanvragen afgewezen (Fassin, 2005, p. 217). In 

1980 wordt het verschaffen van politiek asiel gezien als een plicht aan de mensheid. Over 

asielzoekers werd gesproken in termen van helden die vanwege hun strijd voor meer 

vrijheid in hun eigen land dit land hebben moeten ontvluchten. Door het ontstaan van 

grote stromen vluchtelingen uit bijvoorbeeld voormalig Joegoslavië en andere 

conflictgebieden verandert dit discours volledig. Het verlenen van asiel is niet langer een 

politieke plicht aan een gevluchte vrijheidsstrijder, maar een gebaar van compassie met 

de (ergst) lijdende vreemdeling. “The recognition of the refugee status by European 

nations appears as an act of generosity on the part of a national community toward a 

suffering stranger, rather than the fulfilment of a political debt toward citizens of 

humanity” (Fassin, 2005, p. 224).  
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Giorgio Agamben maakt met behulp van de ideeën van Michel Foucault rondom 

biopolitics (1978) en Hannah Arendts vita activa (1958) een onderscheid tussen zoë en 

bios. Zoë staat voor ‘het naakte leven’, het fysieke feit dat iemand leeft. Bios betekent 

‘het volle leven’, de sociale en politieke aanwezigheid van iemand in deze wereld 

(Agamben, 2002). Door het veranderde discours van het verlenen van politiek asiel als 

een plicht in het verlenen van asiel als een humanitair gebaar, kunnen vluchtelingen 

alleen maar claimen dat zij in leven gehouden moeten worden. Zij kunnen alleen 

bescherming van hun ‘bare life’ vragen, omdat zij geen aanspraak kunnen maken op 

enige vorm van staatsburgerschap. De vreemdeling met een lichamelijke aandoening 

waar geen medische zorg voor is in het land van herkomst heeft meer kans hier te 

mogen blijven dan de vreemdeling wiens sociaal of politieke leven in het land van 

herkomst onmogelijk is gemaakt, maar die daar wel zou kunnen ‘leven’ in de nauwste 

opvatting van het woord.  

Moral economy, of de morele economie is oorspronkelijk een economische term om 

sociale normen en verplichtingen te duiden waaraan verschillende partijen in een 

gemeenschap zich moesten houden om geldtransacties op een juiste manier plaats te 

laten vinden. Fassin rekt dit begrip op tot een economie van morele waarden en normen 

die definiëren hoe het hoort. Het zijn de waarden en normen achter het denken en het 

handelen in kwesties van migratie en asiel (Fassin, 2005). Met andere woorden: hoe 

wordt verdedigd dat het vreemdelingenbeleid dat in theorie ‘streng maar rechtvaardig’ is, 

in de praktijk vaak neer lijkt te komen op afschrikking? De nadruk ligt op een sluitende 

aanpak, sober maar humaan. Maar door dit beleid leven er in Nederland naar schatting 

tussen de 50.000 en 150.00 mensen zonder papieren onder de meest inhumane 

omstandigheden (schatting Landelijk Ongedocumenteerde Steunpunt).  

 

Ik begon mijn onderzoek met de overzichtelijke hoofdvraag: Welke moral economy en 

biopolitics liggen aan het Nederlandse vreemdelingenbeleid ten grondslag en hoe is dit te 

begrijpen als een uitvloeisel van de hachelijke positie van de natiestaat in deze 

gemondialiseerde wereld? Maar ik heb ontdekt dat de problematiek die ik met deze 

hoofdvraag te pakken heb een zogenaamd ‘kamelenneusprobleem’ is. Uit een gat in een 

muur stak een zacht lief kamelenneusje. Toen ik probeerde te ontdekken waar dit neusje 

bij hoorde kwam ik er achter dat er een enorm beest vast zit aan die onschuldig ogende 

snuit. Die kameel bestaat uit de grote verdeelvraagstukken, uit de gewetensvraag 

waarom wij recht hebben op onze rijkdom en anderen niet. Het bleek niet gewenst te zijn 

de kameel zelf te willen onderzoeken. Over vragen naar de ongewenste en lijdende ander 

valt allereerst op dat men liever niet heeft dat deze vragen überhaupt worden gesteld. 

Het blijkt om een soort van corruptie te gaan waarvan men liever heeft dat die niet wordt 

aangetoond dan dat de beerput (in dit geval een kamelenput) wordt opengetrokken. Als 

ik vertelde over mijn onderzoek, mijn werk bij STIL, de gesprekken met illegalen die ik 

tegenkwam in mijn veldwerk werden mijn eigen vrienden er chagrijnig van. Uit 

beleefdheid hoorden ze me even aan, maar ik moest niet te lang doorgaan. Er is toch 
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geen oplossing voor, dus waarom zou je de kameel achter de muur niet gewoon 

negeren? En tegelijkertijd riepen de praktijkvoorbeelden waar ik over vertelde 

verontwaardiging op. Hoe kan het dat familie Karkachi na negentien jaar zou moeten 

vertrekken? Hoe bestaat het dat er in Nederland mensen rondlopen met totaal 

opgezwollen gezichten van de kiespijn?  

Het is waar dat het bestaan van de kameel liever verzwegen wordt, maar met de 

gevolgen van het negeren van de kameel worden we liever niet geconfronteerd. 

Nederland is een liberaal en vrij land, gebouwd op humanitaire principes en waar het 

goed leven is. Dat idee willen we tegen ieder voorbeeld van het tegenovergestelde 

beschermen. En tegelijkertijd houden die diep gekoesterde humanitaire principes in dat 

we het bestaan van de ergst lijdende ander niet willen en kunnen negeren.  

 

3.2 Een antwoord op Herzfeld en Fassin 

 

Herzfeld (1992) vraagt zich vertwijfeld af hoe het mogelijk is dat in samenlevingen die zo 

geprezen worden om hun gastvrijheid en menselijkheid, staaltjes van bureaucratie 

gevonden worden waarin geen enkele compassie getoond wordt met het menselijk lijden. 

Fassin draait de vraag om; “Why, in societies hostile to immigrants and lacking in 

concern for undesirable others, there remains a sense of common humanity collectively 

expressed through attention paid to human needs and suffering?” (Fassin, 2005). 

 

 

 

Eerste twee artikelen van de Nederlandse Grondwet:  

 

Art. 1:  

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. 

Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht 

of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.  

 

Art. 2:  

1. De wet regelt wie Nederlander is.  

2. De wet regelt de toelating en de uitzetting van vreemdelingen 

3. Uitlevering kan slechts geschieden krachtens verdrag. Verdere voorschriften 

omtrent uitlevering worden bij wet gegeven.  

4.  Ieder heeft het recht het land te verlaten, behoudens in de gevallen, bij de wet 

bepaald. 
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Zowel bij de eerste twee artikelen uit de Nederlandse Grondwet als bij de twee gekozen 

Bijbelteksten geeft het eerste artikel, respectievelijk vers, een soort van algemeen 

humanitair principe aan: mensen worden in gelijke gevallen hetzelfde behandeld, iemand 

die honger heeft geef je te eten, iemand die dorst heeft geef je te drinken en iemand die 

vreemdeling is die herberg je. Het tweede deel stelt dat er voorwaarden bestaan voor wie 

wat toe zou komen, wie hoe behandeld wordt. De wet regelt wie Nederlander is en wie de 

voordelen van het Nederlandse burgerschap toekomen. Het Bijbelvers uit Romeinen doelt 

op een scheiding van domeinen. Schattingen, tol, vreze, eer, het zijn verschillende 

domeinen met ieder hun eigen gezag en die moet je niet door elkaar gaan halen. John 

van Tilborg vertelde mij dat ze bij INLIA werken in de spanning van Matheus 25 en 

Romeinen 13. En in seculiere termen is dit misschien wel de spanning waar deze scriptie 

omdraait: we zijn trots op onze humane traditie en zien onszelf graag als uitdragers van 

de mensenrechten en tegelijkertijd erkennen we de soevereiniteit van de Nederlandse 

staat die bepaalt wie er wel en niet toegelaten wordt tot Nederland. We zijn het er mee 

eens dat niet iedereen zomaar toegelaten kan worden. We willen een staat die instaat 

voor ons ‘goede leven’ en dus moet de overheid migratie reguleren. In deze 

gemondialiseerde wereld slaagt die staat daar eigenlijk niet goed in, de grenzen blijken 

niet onschendbaar te zijn. De nationale organisatie van territoria, autoriteit en recht zijn 

aangetast. De confrontatie met groepen vreemdelingen die niet mogen blijven maar niet 

zullen of kunnen vertrekken doet een beroep op het “brede sociaal voelen”, zoals Van 

Amersfoort het omschreef. En de huidige oplossing is om het ergste lijden weg te nemen. 

Dus worden op basis van schrijnendheid toch verblijfsvergunningen afgegeven, worden 

uitgeprocedeerde vrouwen met hun kinderen opgevangen zodat ze niet op straat hoeven 

te slapen en kregen (ex)asielzoekers die zich al jaren in een onzeker situatie bevonden 

een Generaal Pardon. Maar het is symptoom bestrijding, geen oplossing, want Ze komen, 

blijven en blijven komen (titel symposium ROS, juni 2009). En ze passen niet in de 

hokjes die ter regulering van migratie zijn bedacht.  

 

De spanning tussen Matheus 25 en Romeinen 13:  

 

Matheus 25 vers 35:  

Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig 

geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij 

geherbergd. 

 

Romeinen 13 vers 7:  

Zo geeft dan een iegelijk, wat gij schuldig zijt; schatting, dien gij de schatting, tol, 

dien gij den tol, vreze, dien gij de vreze, eer, dien gij de eer schuldig zijt. 
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“We need to think beyond the nation-state” is de oproep van Appadurai (1993) waarmee 

ik deze scriptie begon. ‘Vandaag in Accra, morgen in Amsterdam’, staat er op een bord 

van DHL in de hoofdstad van Ghana (De Volkskrant, 23 april 2009). Binnen 24 uur kan 

een pakje vanaf de andere kant van de wereld naar Nederland komen, hetzelfde geldt 

voor reizigers met het juiste paspoort en voldoende geld voor een KLM ticket. 

Transnationale stromen van geld, goederen en mensen hebben een enorme vlucht 

genomen. En de staat moet in het belang van de ‘internationale concurrentiepositie’ deze 

stromen geen strohalm in de weg leggen, want ze zijn goed voor de economie en dus 

voor het ‘goede leven’ dat de staat aan haar inwoners wil garanderen. De vrije 

markteconomie is de manier om de mensheid vooruit te brengen. We denken graag 

voorbij de natiestaat. Maar zodra blijkt dat we voor die bijna onbeperkte transnationale 

stromen ook een prijs betalen, namelijk de komst van de ongewenste ander, grijpen we 

terug op het soevereine recht om migratie te reguleren. De aanwezigheid van de ander in 

de natiestaat doet ons terugverlangen naar een overheid die streeft naar sociale cohesie 

door culturele eenheid. Met ‘de ander’ worden niet de buitenlandse medewerkers van 

grote internationals bedoeld, of de tandartsen en medisch specialisten uit derde 

wereldlanden, of onderzoekers uit de hele wereld aan Nederlandse universiteiten. Er 

worden mensen mee bedoeld waarvan wordt verondersteld dat zij geld kosten, die hier 

naar toe komen om van onze welvaart te profiteren zonder dat ze zelf hieraan mee 

zouden betalen. Die ongewenste ander vormt een gepercipieerde bedreiging van de 

nationale identificatie van mensen.  

Volgens Hedetoft en Hjort (2002) is er sprake van een dubbelscenario. Zij stellen dat er 

een paradoxale sociale werkelijkheid is ontstaan, waarin in een wereld van toenemende 

bewegingsvrijheid, en de daarmee gepaard gaande multiculturaliteit, tegelijkertijd de 

fysieke en symbolische grenzen op allerlei terreinen bewaakt worden. Er worden 

verwoede pogingen gedaan om de eenheid van de natiestaat te behouden. Volgens mij is 

er in het geval van het denken over vreemdelingen niet sprake van een dubbelscenario 

maar van een driedubbelscenario; Transnationale stromen van geld, goederen en 

mensen claimen loyaliteiten en verbanden die niet samenvallen met de natiestaatcontext 

(grensvervaging). Geconfronteerd met de schaduwzijde van de mogelijkheden van 

transnationale stromen (de komst van de ongewenste ander) grijpen we terug op het 

fictieve idee van nationale eenheid (grensverscherping). Maar deze nationale eenheid is 

juist ooit gebouwd op abstracte humanitaire principes. De natiestaat is het product van 

het moderniseringsdenken, van het grote verhaal van de geschiedenis als vooruitgang 

van de mensheid naar een steeds betere samenleving. De echt schrijnende gevallen 

onder ‘de ongewenste ander’ doen onze humanitaire alarmbellen rinkelen, want het kan 

toch niet dat zoiets in Nederland bestaat. Terwijl deze schrijnende gevallen juist het 

gevolg zijn van onze wil om migratie nationaal te reguleren, van de roep om een ‘sluitend 

vreemdelingenbeleid’ in een wereld waarin fysieke grenzen steeds sneller aan het 

verdwijnen zijn. Bovendien zijn het juist de meest schrijnende gevallen die daadwerkelijk 

een kostenpost vormen. Als deze vreemdelingen hun volle leven, het recht op een 
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minimum vorm van existentie, niet eerst was ontzegd waren ze nooit in zo’n peniebele 

situatie terecht gekomen dat ze ons medelijden nodig zouden hebben. Als de meneer uit 

praktijkvoorbeeld 9 gewoon naar een tandarts had kunnen gaan, was hij op tijd geholpen 

en had hij niet met een enorm opgezwollen gezicht bij STIL om hulp hoeven vragen. Het 

derde scenario is dus die van de paradox van onze eigen humaniteit. 

 

Een kleine opsomming: Kamerlid Verdonk wil de Somalische piraten van hun touwladders 

afschieten. Staatssecretaris Albayrak wordt opgeroepen beter haar best te doen criminele 

illegalen het land uit te zetten. Wilders wil miljoenen, tientallen miljoenen criminele 

moslims Europa uitzetten. Minister van Middelkoop van Defensie laat onderzoeken hoe de 

relatieve toename van vreemdelingen die zich met succes verzetten tegen hun 

gedwongen uitzetting verminderd kan worden. Het is volgens hem nodig een 

beschermmiddel te gebruiken. Een transparant gezichtsmasker bleek effectiever dan 

drogeren of mondtape. Bovendien was het masker het meest humaan. Niet voor de 

vreemdeling die uitgezet dient te worden, nee het ging om de ‘meest humane uitstraling’ 

voor de andere passagiers aan boord. Lambrechts van D’66 maakt zich zorgen dat 

asielzoekers met hun gezin de klos zullen zijn van de afgesproken streefcijfers voor het 

aanhouden van illegalen. Dat illegalen zonder asielachtergrond ook kinderen kunnen 

hebben en zij geen criminelen zijn maar mensen zonder papieren komt niet in haar hoofd 

op.  

Het Nederlandse vreemdelingenbeleid is in theorie ‘streng maar rechtvaardig’ in de 

praktijk lijkt het succes echter te worden afgemeten aan afschrikking: hoe minder 

ongewenste vreemdelingen er komen hoe beter (Carolus Grütters, 2008). Externe 

grensbewaking bleek in deze tijd van fysieke grensvervaging onhoudbaar, dus is de 

nadruk gekomen op interne grensbewaking (Van Amersfoort, 2004). En omdat we 

migratie tegelijkertijd willen bevorderen en belemmeren zijn er allerlei categorieën van 

vreemdelingen bedacht, die in verschillende mate rechten hebben. Maar deze 

symbolische grenzen zijn net zo onhoudbaar. We willen het één en niet het ander, en dus 

doen we net alsof de komst van de ongewenste vreemdeling in deze gemondialiseerde 

wereld gereguleerd kan worden, op welk politiek niveau dan ook. Het 

vreemdelingenbeleid staat onder druk en de overheid wordt steeds orthodoxer in haar 

beleid. Politieke partijen kunnen het probleem niet oplossen omdat de instrumenten die 

ze tot hun beschikking hebben niet meer voldoen. Hun enige doel is zoveel mogelijk 

gezichtsverlies voorkomen. En dus beloofd Albayrak alles uit de kast te halen om de 

Somalische mannen die hier in de gevangenis zitten, terug te sturen naar hun land van 

herkomst, terwijl dit helemaal niet kan.  

Zo hebben we rechtvaardigheid, dat een kwalitatief begrip is, beperkt op kwantitatieve 

overwegingen. En met de meest schrijnende gevolgen van dit beleid zitten we maar mooi 

in onze maag. In het tolerante en humane Nederland, dat zich wereldwijd inzet voor de 

mensenrechten is rechtvaardigheid voor mensen zonder papieren een visvergunning 

geworden (naar Carolus Grütters, 2008). Het vreemdelingenbeleid is schizofreen. De 
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samenhang in het denken, tussen waarnemingen, gedachten en emoties over 

vreemdelingen is in ernstige mate afgenomen. Een kwantitatieve beperking van 

rechtvaardigheid, om de Nederlandse staat in te laten staan voor ‘het goede leven’ van 

haar inwoners, kan het antwoord niet zijn op het vraagstuk van internationale migratie 

en de rol van de natiestaat. Want wie honger heeft geef je te eten en wie een tandarts 

nodig heeft moet naar een tandarts kunnen gaan.   

 

3.3 Behandeling 

 

Wat is dan wel het antwoord? Ik zal maar met de deur is huis vallen, een kant en klare 

oplossing bestaat niet en zal er ook in de toekomst niet komen. Ik kan alleen vanuit de 

literatuur en mijn eigen ervaringen enkele aanknopingspunten geven waar het in het 

debat over zou moeten gaan. Cornelisse (2008) die onderzoek deed naar 

vreemdelingendetentie zegt in het slot van haar artikel De valse noodzakelijkheid van 

immigratiedetentie: een agenda voor onderzoek: "Het denken over vrijheidsontneming in 

het vreemdelingenrecht zou (...) deel moeten zijn van een veel bredere agenda van 

onderzoek naar sociale controle, penologie, uitsluiting en burgerschap, grenzen en 

territorialiteit, mensenrechten en constitutionalisme." Breder dan alleen 

vreemdelingendetentie heeft het probleem van de ongewenste vreemdeling alles te 

maken met hoe wij de samenleving in willen richten en welke rol de nationale overheid, 

of welke overheid dan ook, daarin speelt. Het gaat om de grote verhalen. Misschien gaat 

het wel om een nieuw groot verhaal, want het postmoderne verhaal van de vrije 

markteconomie opgevat als de manier om de mensheid vooruit te brengen voldoet niet. 

Alles is beter dan op een steiger te zitten in Somalië.  

 

Het is de meest ideale oplossing om fundamentele grondrechten en sociaaleconomische 

rechten los te koppelen van burgerschapsrechten. Aan een ieder op de wereld, waar die 

zich dan ook bevindt, zou een minimum vorm van existentie gegarandeerd moeten 

worden. Natuurlijk wordt het een enorm ingewikkelde discussie om vast te stellen waar 

die vorm van existentie dan uit zou moeten bestaan en vooral wie dat zou moeten 

betalen en wie er op gaat toezien dat deze oplossing uitgevoerd gaat worden. Maar er 

zijn tekenen dat ideeën rondom ‘recht op grondrechten’ aan het verschuiven zijn. Vonk 

bespreekt in het artikel Mensen zonder papieren en het recht op minimumvoorzieningen: 

de invloed van internationale grondrechtverklaringen (2005) over doorbraken op het 

gebied van “niet-rechtsstreeks werkende vermogen van grondrechten”. Het Europese Hof 

voor de Rechten van de Mens heeft in een zaak uit 1996 die door een Turk was 

aangespannen tegen de Oostenrijkse staat bepaald dat “het internationaliteitscriterium 

als toekenningsvereiste voor het verkrijgen van een bijstandsuitkering in verband met 

werkloosheid ongeoorloofde discriminatie oplevert” (Vonk, 2005). De Turk was lange tijd 

rechtmatig in Oostenrijk en kon hier later als illegaal, volgens het Hof, rechten aan 



 
 
3. Diagnose: schizofrenie  49 

ontlenen. De ingewikkelde juridische definities van verschillende staten rondom 

rechtmatig verblijf werden door de uitspraak opgerekt.  

Ook noemt Vonk uitspraken over het recht op bijstand voor kinderen van illegaal 

verblijvende vreemdelingen. De kern van het verhaal is dat het koppelingsbeginsel (het 

recht van voorzieningen gekoppeld aan rechtmatig verblijf) niet voldoende 

rechtvaardiging vormt voor het uitsluiten van bijstandsverlening aan minderjarige 

kinderen van illegalen. Internationale grondrechten bieden dus verbijzonderde 

bescherming aan de kwetsbare groep van illegale kinderen. Kinderen kunnen met het 

IVRK de nationale overheid dwingen tot het bieden van een toereikende levensstandaard. 

Vonk stelt; “nu deze bijstandsschaapjes eenmaal over de dam zijn, kunnen er nog andere 

volgen” (Vonk, 2005).  

Mensenrechten en Europees recht beginnen een belangrijkere rol te spelen in het 

nationale recht. Ik ben geen jurist, maar als antropoloog zou ik voorzichtig durven stellen 

dat rechters net als gemeenten worstelen met het categorisch buitensluiten op het 

gebied van sociale zekerheid en een toereikende levensstandaard, van bepaalde groepen 

mensen die zich wel op hun grondgebied bevinden.  

Ook andere auteurs wijzen op internationaal recht om aan te tonen dat gevolgen van het 

huidige Nederlandse vreemdelingenbeleid onhoudbaar zijn. Van Kalmthout stelt de 

retorische vraag in Het regiem van de vreemdelingenbewaring, de balans na 25 jaar 

(2007): "Heeft vreemdelingendetentie zijn beste tijd niet gehad?”. Internationale 

aandacht en bezorgdheid groeien met betrekking tot het gemak en de wijze waarop 

illegale vreemdelingen worden gemarginaliseerd en behandeld als misdadigers. “Tot op 

heden heeft dat slechts geleid tot niet bindende, maar moreel wel dwingende 

aanbevelingen, resoluties en ontwerpverordeningen (…) [Het] valt te verwachten dat een 

aantal internationale normen binnen afzienbare tijd een bindend karakter zullen krijgen. 

Voor een rechtsstaat als Nederland, altijd vooroplopend in het debat over 

mensenrechten, zou echter mogen worden verwacht dat die normen en beginselen ook 

nu al in het beleid en wetgeving worden geïncorporeerd in plaats van te wachten tot men 

daartoe door internationale instanties gedwongen wordt” (Van Kalmthout 2007, p. 101-

102).  

 

Kamerlid Sietse Fritsma van de PVV heeft 20 juni bij twaalf ministeries schriftelijke 

vragen ingediend over de kosten van allochtonen (http://parlis.nl/v009z14076). Ik zou, 

met een heel ander doel voor ogen, graag willen weten wat het ‘kost’ om mensen hun 

bios, hun sociale en politieke aanwezigheid, te ontzeggen. Het gaat niet alleen om de 

geldelijke kosten van de vreemdelingendetentie en de uitzetmolen, maar ook om de 

fysieke en geestelijke gezondheid van mensen, de onmogelijkheid om passend werk te 

vinden en nog abstracter om het idee dat Nederland een goed land is, gebouwd op een 

traditie van humaniteit. Wat voor een land willen we zijn in deze mondialiserende wereld? 

Een land van schizofrenen waarin we koste wat het kost vasthouden aan de illusie van 

een sluitend vreemdelingenbeleid? Of een open samenleving, waarin we zoeken hoe we 
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recht kunnen doen aan allen die zich in Nederland bevinden? Waarin we niet langer 

vasthouden aan de symbolische grens tussen legale en illegale mensen?  

 

Laten we het maar eens over de kameel gaan hebben.  
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Conclusie 

 

 

 

 

Waarom is internationale migratie such a disturbing issue? In deze scriptie is getracht die 

vraag te beantwoorden aan de hand van een analyse van het actuele Nederlandse 

vreemdelingenbeleid. Allereerst is er gesteld dat mondialisering en migratie 

onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De beweging van mensen over de aarde is 

enorm toegenomen. Mondialisering is een gecompliceerd en contradictoir proces, wat 

migratie tot een enorm ingewikkelde kwestie maakt. Grensvervaging in de vorm van een 

geïntegreerde economie, toegenomen mobiliteit van de eigen inwoners, de flow van 

informatie en massamedia, het ontstaan van multinationals en de komst van expats en 

hoogopgeleide onderzoekers wordt niet beschouwd als een bedreiging voor de natiestaat 

die instaat voor het ‘goede leven’ van haar inwoners. De komst van ‘de ongewenste 

ander’ als gevolg van diezelfde grensvervaging is wel een gevaar. De oplossing van de 

migratieparadox ligt in regulering door de natiestaat doormiddel van het soevereine 

recht, geënt op een discours dat de onschendbaarheid van grenzen als fundament 

neemt. Fysieke grensvervaging en symbolische grensverscherping zijn zo twee processen 

die zich tegelijkertijd afspelen. 

Maar vreemdelingen blijken onuitzetbaar te zijn, of komen hier als kennismigrant en 

maken hun studie niet af, of komen helemaal niet uit het land van herkomst waar de IND 

zegt dat ze vandaan komen en krijgen dus geen uitreispapieren. Anderen geven een 

valse naam op om hier maar te kunnen blijven, of vinden een gevangenis zelfs beter dan 

hun leven in Somalië. Uit alle praktijkgevallen blijkt dat het idee van een sluitend 

vreemdelingenbeleid een illusie is. De overheid reageert, geconfronteerd met de 

onmogelijkheid van haar eigen beleid, orthodox. Het belangrijkste doel lijkt afschrikking. 

Als we het mensen het hier maar zo moeilijk mogelijk maken dan komen er in ieder 

geval niet meer, lijkt de achterliggende gedachte. Gemeentes die geconfronteerd worden 

met de gevolgen van het harde overheidsbeleid komen in de knoei met hun eigen 

zorgplicht. Organisaties bieden op humanitaire of christelijke gronden hulp aan 

uitgeprocedeerde asielzoekers of aan mensen zonder papieren in het algemeen. Zij 

organiseren medische zorg, geven zakgeld voor voedsel, er wordt gekeken of er 

misschien nog juridische mogelijkheden bestaan en mensen voeren actie tegen het 
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beleid. En in sommige gevallen met heel goed gevolg, zoals in de strijd voor een Pardon 

voor de oudewetters. Maar vaak is het arbeid dat mensen opvreet, omdat er geen 

substantiële oplossingen bestaan. Het is houtje-touwtje werk.  

Uiteindelijk heb ik gesteld dat het Nederlandse vreemdelingenbeleid schizofreen is. 

Internationale migratie, de aanwezigheid van de ongewenste ander is zo’n ingewikkelde 

kwestie omdat er aan het probleem een enorme kameel vast zit. De kameel bestaat uit 

de grote verdeelvraagstukken; waarom hebben wij recht op onze rijkdom? De meeste 

mensen willen niet weten dat er in Nederland een groep vreemdelingen bestaat die onder 

inhumane omstandigheden leven en tegelijkertijd roept de confrontatie met de praktijk 

grote verontwaardiging op. Er is sprake van een driedubbelscenario in het denken over 

ongewenste vreemdelingen; grensvervaging, grensverscherping en de paradox van onze 

eigen humaniteit. De natiestaat doet verwoede pogingen om ons land, dat gebouwd is op 

abstracte principes van humaniteit, tegen de komst van de ongewenste ander te 

beschermen. De confrontatie met de meest schrijnende gevolgen van dit beleid doen dan 

weer een beroep op die principes van humaniteit. De behandeling voor deze 

gespletenheid is abstract: we moeten het over de kameel gaan hebben en over een 

nieuw groot verhaal van allen die zich in Nederland bevinden.  

 

Ik hoop dat u na het lezen van deze scriptie een illusie armer bent, maar dat het debat 

dat nodig gevoerd moet gaan worden, een stem rijker is.  
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Bijlage 1: Terminologie 

 

 

 

 

Afkortingen 

 

1F  artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag 

AZC  Asielzoekers Centrum 

CVZ  College voor Zorgverzekeringen 

DT&V  Dienst Terugkeer en Vertrek  

EVRM  Europese Verklaring Rechten van de Mens 

GAST  Stichting Geef Asielzoekers een Toevlucht, Nijmegen 

GBA  Gemeentelijke Basis Administratie 

IND  Immigratie en Naturalisatiedienst 

INLIA  het Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van 

Asielzoekers 

IOM  International Organisation for Migration 

IVRK  Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind 

LOS  Landelijk Ongedocumenteerde Steunpunt 

NGO  Non-governmental Organization 

ROS  Rotterdams Ongedocumenteerde Steunpunt 

STIL  Stichting Lauwrecht, hulp aan mensen zonder papieren, Utrecht 

TAR  Territory, Authority, Rights (Sassen) 

UDHR  Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 

UNHCR Hoge Commissaris voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties 

VAS  Vreemdelingen Administratie Systeem 

VVT  Voorwaardelijke Vergunning tot Verblijf 

VWN  Vluchtelingenwerk Nederland 
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Bijlage 2: Onderzoeksopzet 

 

 

 

 

Doelstelling: 

 

Doel van dit onderzoek is het Nederlandse vreemdelingenbeleid te begrijpen in het licht 

van mondialisering, internationalisering en de hachelijke positie van de natiestaat hierin. 

In termen van biopolitics en moral economy wordt bekeken hoe het ‘sluitende’ 

vreemdelingenbeleid in de praktijk uitgevoerd wordt en hoe hierdoor een groep mensen 

ontstaat die niet weg gaat of weg kan gaan en hier ook niet mogen blijven. Er wordt 

aangetoond op welke manier de grote vertogen van natiestaat en mobiliteit/mondialiteit 

een enorme impact hebben op het leven van deze mensen die net als ieder ander op 

zoek zijn naar een (t)huis, welzijn en een respectabel en zinvol bestaan.  

Bestaande theoretische concepten wringen wanneer getracht wordt deze groep 

vreemdelingen te beschrijven. Doel van het onderzoek is dan ook om tot een 

theoretische verrijking te komen.  

 

Centrale vraagstelling: 

 

Vreemdelingen representeren een angstaanjagende kwestie voor de moderne natiestaat, 

omdat de problematiek de autoriteit van de natiestaat ver te boven gaat. Tegelijkertijd 

zijn vluchtelingen en migranten wel afhankelijk van de heersende wet- en regelgeving en 

de nationale vertogen van de ontvangende samenleving. De natiestaat bewaakt haar 

grenzen door een selectief toelatingsbeleid toe te passen. Het idee is dat 

uitgeprocedeerde asielzoekers en migranten die niet langer beschikken over een 

Welke moral economy en biopolitics liggen aan het Nederlandse vreemdelingenbeleid 

ten grondslag en hoe is dit te begrijpen als een uitvloeisel van de hachelijke positie 

van de natiestaat in deze gemondialiseerde wereld? 
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verblijfsvergunning, Nederland zullen verlaten. Dit gebeurt lang niet altijd. Veel mensen 

verdwijnen in de illegaliteit. Sommigen blijken niet uitzetbaar te zijn omdat hun identiteit 

niet te herleiden is, of omdat het herkomstland de vreemdeling niet erkent, of doordat 

iemand ongewenst is verklaard, maar niet mag worden uitgezet naar het land waar hij of 

zij vandaan komt. Afgewezen asielzoekers hebben het recht op een tweede procedure of 

kunnen op reguliere of medische gronden opnieuw een verblijfsaanvraag doen. Sommige 

vreemdelingen willen wel terug maar krijgen de hiervoor benodigde officiële documenten 

niet rond. Veel van deze mensen hebben geen recht op overheidsvoorzieningen. Dit 

onderzoek is maatschappelijk relevant omdat het bijdraagt aan het in kaart brengen van 

het grijze gebied en de betekenis hiervan voor vreemdelingen en het zoeken naar 

handvatten om over de grenzen van het debat heen te kunnen stappen. 

 

Door de antropologische benadering van improvising theory (Cerwonka en Malkki, 2007) 

wordt door het doen van veldwerk het kleine verhaal van de vreemdeling die zich in 

niemandsland bevindt, ingepast in theorieën van de grote processen van mondialisering 

en mobiliteit en vice versa. Het verkennen en verklaren van het fenomeen wordt gedaan 

door het analyseren van praktijkvoorbeelden uit het veldwerk en de actualiteit. 

 

Veldwerkperiode 

 

Het veldwerk voor deze scriptie heeft plaats gevonden tussen 9 februari en 22 mei 2009. 

In die periode heb ik één dag per week meegelopen bij Stichting STIL Utrecht. Via STIL 

heb ik de meeste contacten gelegd met mensen zonder papieren, meestal op kantoor 

maar door bijvoorbeeld familie El Karkachi werd ik bij hun thuis uitgenodigd. Jean heb ik 

ontmoet via de kerk van mijn ouders. Naast mijn werkzaamheden bij STIL heb ik met de 

volgende informanten gesprekken gevoerd:  

 

De medewerkers van Stichting GAST Nijmegen 

Magreet Jenezon, Stichting STIL 

Marieke Witzier, Stichting STIL 

Marcel Boleck, Stichting STIL 

Rian Ederveen, Stichting LOS 

Harry Westerink, De Fabel van de Illegaal 

John van Tilborg, INLIA 

Joёlla de Jong, advocaat vreemdelingenzaken en juridisch medewerkster van het 

Wereldhuis in Amsterdam 

 

Via mijn werkzaamheden bij STIL heb ik ervaringen opgedaan met de hele ‘uitzetmolen’. 

Zo ben ik op bezoek geweest bij meneer Kasteel in het vreemdelingendetentiecentrum 

Alphen aan de Rijn, ben ik meegegaan met Saïd naar een verkennend gesprek met de 



 
 
Bijlage 2: Onderzoeksopzet  63 

regievoerder van de Dienst terugkeer en Vertrek en heb ik met een jongen uit Ivoorkust 

die met HIV besmet is, het IOM bezocht om te praten over zijn terugkeermogelijkheden.  

 

Via Jean ben ik te gast geweest in het AZC in Grave en hij heeft mij in contact gebracht 

met Pierre, een jongen uit Burundi die inmiddels is uitgezet.  

 

Met STIL heb ik, samen met een aantal Afrikaanse jongens en E.H. een dag op een 

culturele markt gestaan in Utrecht. We hebben bij echtparen getest of zij een 

schijnhuwelijk hadden en mensen mochten een vluchtverhaal verzinnen wat wij dan op 

betrouwbaarheid gingen controleren.  

 

Stichting ROS organiseerde op 19 juni het symposium Ze komen, ze blijven en blijven 

komen, waar ik te gast was. In de reader die ik bij dit symposium gekregen heb stond 

het artikel van Van Amersfoort, die ook één van de sprekers was.  
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