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Beleidsvorming inzake gezinsmigratie in Nederland, 1955-2005

De ontwikkeling van het Nederlands gezinsmigratiebeleid heeft tussen 
1955 en 2005 een slingerbeweging gemaakt: van relatief streng in de jaren 
vijftig en zestig, naar bijzonder soepel in de jaren tachtig, en weer steeds 
strenger vanaf de jaren negentig. 

Anders dan Freeman (2002) en Messina (2007) poneren, is de vorming van 
migratiebeleid wel degelijk ten dele een ‘morality play’; de beleidskeuzes 
die Nederlandse ambtenaren en politici met betrekking tot gezinsmigratie 
hebben gemaakt kwamen niet alleen voort uit hun verwachtingen over het 
verloop van migratiestromen en hun perceptie van de maatschappelijke 
consequenties van immigratie, maar ook uit hun weging van de morele in 
ideologische waarden die in hun ogen op het spel stonden. 

Restrictieve en liberale tendensen in de ontwikkeling van het Nederlands 
gezinsmigratiebeleid tussen 1955 en 2005 zijn niet te herleiden tot partij-
politieke verschuivingen in parlement of kabinet. 

Tussen 1955 en 2005 heeft de rechterlijke macht Nederlandse beleidsma-
kers veel ruimte gegund om voorwaarden te stellen aan toegang en verblijf 
van gezinsmigranten; de wijdverbreide aanname dat juridisch activisme 
verklaart waarom westerse landen grootschalige  vestigingsmigratie heb-
ben toegestaan, is dus op het Nederlands gezinsmigratiebeleid niet van 
toepassing. 

In directe tegenspraak tot bestaande veronderstellingen over de ontwikke-
ling van politiek-ambtelijke verhoudingen in Nederland sinds de Tweede 
Wereldoorlog, is de autonome invloed van ambtenaren op de vorming van 
het Nederlands gezinsmigratiebeleid van de jaren vijftig tot op heden aan-
zienlijk afgenomen. 
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Historisch onderzoek naar de wisselwerking tussen publieke opinie, media-
berichtgeving en beleidsvorming op het gebied van migratie is wenselijk 
om de analytische validiteit en bruikbaarheid te toetsen van de heersende 
veronderstelling dat het brede publiek steeds de voorkeur geeft aan een 
restrictief migratiebeleid. 

De beleidsarchieven van het ministerie van Justitie zijn een rijke bron die 
inzicht verschaft in de achtergronden van het Nederlands migratiebeleid, 
maar die tot op heden niet de academische aandacht heeft gekregen die zij 
verdient. 

Het is problematisch wanneer de overheid zich een oordeel toemeet over 
de manier waarop haar burgers hun gezinsleven inrichten; te meer wanneer 
dat oordeel verstrengeld is met stereotiepe beeldvorming over delen van de 
Nederlandse bevolking, in casu Nederlandse moslims. 

Promovendi degraderen tot bursalen, dat wil zeggen studenten, is niet alleen 
een flagrante miskenning van de bijdrage die zij leveren aan het werk dat 
aan Nederlandse universiteiten wordt verricht, maar zet bovendien de kwa-
liteit van zowel de opleiding tot onderzoeker als de proefschriften die pro-
movendi schrijven op het spel.

De waarde van academische instellingen zou meer moeten worden geme-
ten aan de kwaliteit van de maatschappelijke bijdrage van de mensen die zij 
opleiden en minder aan het aantal en type publicaties.  
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