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Samenvatting
In 1977 werd eenmalig een groep buitenlandse zigeuners toegelaten tot Nederland. Deze
gelegaliseerde buitenlandse zigeuners (gb-zigeuners) bleken een probleemgroep te zijn voor de
Nederlandse overheid. Enerzijds wilde de regering niet meer zigeuners aantrekken en was de angst
voor de aanzuigende werking groot. Anderzijds was Nederland verplicht, toen de beslissing eenmaal
was gemaakt, de gb-zigeuners een kans op integratie te geven. Niemand wilde echter volledige
verantwoordelijkheid nemen. De Rijksoverheid had de taak een zekere sturende kracht te zijn in het
proces van integratie, maar binnen de verschillende departementen waren er grote verschillen in
zienswijze en ook hier wilde niemand volledige verantwoordelijkheid nemen. Justitie verschoof de
verantwoordelijkheid voor de woonwagenbewoners naar CRM, die daar niet voldoende kennis voor
in huis had. Via de Tweede Kamer werd afgedwongen dat het VRO het woonwagenbeleid kreeg. De
coördinatie ging van CRM naar BZK en zelfs toen werd er geen consequente aandacht geschonken
aan problematiek rondom woonwagenkampen en zigeuners.
De ambivalentie tussen enerzijds berusten in het verblijf van de gb-zigeuners en het ze
anderzijds niet te gemakkelijk willen maken, zorgde voor onduidelijkheid binnen de Rijksoverheid,
tussen de gemeenten en bij de gb-zigeuners zelf. Ook organisaties en commissies die probeerden
verbetering aan te brengen in de situatie, of dat nu vanuit de woonwagenbewoners, de gb-zigeuners,
de gemeenten of de Rijksoverheid kwam, raakten verstrikt in een inconsistent web van wetten,
regels en voorschriften.
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Inleiding
“Lelystad wist in 1980 al geen raad meer met de zigeuners en betaalde voor tachtig van hen een
vliegticket naar Amerika.” “Veendam verbond zulke stringente eisen aan de verblijfsvergunning, dat
de Roma uit eigen beweging vertrokken.” “Neem de familie Nicolic. Uitgekocht in Driebergen en
verwijderd uit Utrecht. De familie verloor in 1994 haar woning in Utrecht nadat in Italië een zoon
overleed.” 1 Het liegt er niet om. Bij het lezen van zulke gebeurtenissen is het bijna onmogelijk om
niet mee te leven met zigeuners. De berichtgeving in media was zonder twijfel positief over de
zigeuners en negatief over de aanpak van de overheid. Deze representatie is evenwel wat te
simplistisch. De zigeuners die in deze gemeenten verbleven waren onderdeel van een speciale groep
zigeuners die bij wijze van hoge uitzondering waren toegelaten tot Nederland. Het was een primeur
voor Nederland. Dat betekende ook dat er nog eens goed naar wetgeving gekeken moest worden.
De Vreemdelingenwet (Vw) die in 1965 was ingesteld, was ter vervanging van de allereerste
Nederlandse Vw uit 1849. Dat er in de tussenliggende tijd het één en ander was veranderd op gebied
van migratie behoeft geen verdere uitleg. De wet uit 1965 richtte zich vooral op arbeidsmigranten,
want dat was een belangrijke groep migranten geweest in de jaren 1950 en 1960. In de decennia
erna veranderden de migratiestromen naar Nederland echter sterk en kwam de focus van
beleidsvorming op gebied van migranten steeds meer te liggen op vluchtelingen. Zo werden de jaren
1980 gedomineerd door de Tamil asielzoekers uit Sri Lanka, terwijl in de jaren 1990 de grote stroom
vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië voor problemen zorgde. Dat had voornamelijk te maken met
de lange wachttijden voordat een iemands asielaanvraag in behandeling werd genomen. In 19951998 vonden hevige protesten plaats en gingen mensen die uitgezet werden over tot wanhopige
acties. Het werd steeds evidenter dat er een nieuwe wet nodig was die zou aansluiten bij de nieuwe
situatie. In 1986 was er wel een nota toegevoegd aan de Vreemdelingenwet en in 1994 was de wet
herzien, maar een echte vernieuwing kwam pas in 2000 onder leiding van Staatssecretaris van
Justitie Job Cohen.
Samengaand met de veranderende praktijk en voorafgaand aan het veranderde beleid vond
er ook in het politieke debat een verschuiving plaats. Ook daar kregen vluchtelingen steeds meer
aandacht en vooral werden de humanitaire aspecten van het opnemen van hulpbehoevenden steeds
belangrijker bij beslissingen over asiel. Hier moet een belangrijke kanttekening bij geplaatst worden:
het onderscheid tussen arbeidsmigrant en vluchteling is minder vastomlijnd dan op het eerste
gezicht lijkt. Zoals Lucassen et. al. betogen is het een theoretisch verschil dat in de praktijk niet toe te

Philip van de Poel, ‘Roma denken en doen nomadisch’, De Volkskrant Nieuws & Achtergrond (23 augustus
2000). [Gezien 10-08-2018 via https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/-roma-denken-en-doennomadisch-~ba7a7c9a/ ].
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passen is. 2 Toch is in de Nederlandse politiek veelvuldig geprobeerd dit onderscheid te maken, door
middel van beleid en wetsvoorschriften. Een vluchteling moet namelijk toegelaten worden op
humanitaire gronden, in overeenstemming met de Geneefse Conventie uit 1951, terwijl een
arbeidsmigrant geweigerd mag worden. De motieven van een migrant zijn dus een grotere rol gaan
spelen in het asieldebat en in hoeverre die gebaseerd zijn op een financiële nood.
Gedurende de tweede helft van de twintigste eeuw is hier op verschillende wijzen over
gesproken en gedebatteerd. Het geaccepteerde standpunt in 1965, bij het opstellen van de tweede
Vw, was een ander gezichtspunt dan dat in de jaren 1990, waardoor de uiteindelijke Vw uit 2000
wezenlijk verschilt van die uit 1965. 3 In de parlementaire behandelingen van nieuwe wetsvoorstellen
in de jaren 1990 werd nauwelijks meer aandacht besteed aan arbeidsmigranten en gezinshereniging,
waar die in de jaren 1960 nog zeer belangrijk waren geweest. 4 Het doel van de Vw 1965 was
enerzijds vreemdelingen zoveel mogelijk rechtsbescherming te bieden en anderzijds het beleid voor
toelating, toezicht en uitzetting vast te leggen in de wet. 5 Hierbij werd ook grote vrijheid voor de
minister van Justitie open gelaten: als dat het algemeen belang diende mocht de minister altijd
besluiten van de wet af te zien en van toelating af te zien. 6 Door deze beleidsvrijheid voor de minister
werden er soms willekeurige beslissingen genomen en kreeg het Vreemdelingenbeleid de naam adhoc te zijn. In de jaren 1990 werd dan ook geconstateerd dat de Vw 1965 een ‘pseudo-wetgeving via
circulaires’ was geworden en dat er nieuwe wetgeving moest komen om de ontstane achterstanden
met asielprocedures weg te werken. 7 Hoezeer het Vreemdelingenbeleid is veranderd in de
tussenliggende jaren en welke stappen werden ondernomen is de focus van dit onderzoek.
Om de verschillen in beleid tussen 1967 en 2000 goed te kunnen onderzoeken, is er in dit
onderzoek voor gekozen om één groep migranten te volgen: de zigeuners. Bij wijze van casus zal het
volgen van deze groep inzicht verschaffen in de wijze waarop het beleid stapsgewijs is veranderd. Om
een duidelijk beeld te krijgen over de jaren heen is gekozen voor een groep die extra zichtbaar is,
door hun uitzonderlijke positie. Doordat de groep niet binnen één duidelijk afgebakende categorie
valt, is het extra goed zichtbaar hoe er in verschillende perioden werd gedacht over de

Jan Lucassen, Leo Lucassen en Patrick Manning, ‘Migration History: Multidisciplinary Approaches’ in: Jan
Lucassen, Leo Lucassen en Patrick Manning (red.), ‘Migration History in World History. Multidisciplinary
Approaches.’ Studies in Global Social History 3 (Leiden/Boston 2010) 9-10.
3
Ter vergelijking: de Vw 1965 bevatte 52 artikelen, de Vw 2000 heeft er 124, waarvan veruit de meeste op
inhoudelijk terrein zijn toegevoegd. Via A. Böcker en A.B. Terlouw (red.) De gelaagdheid van de
vreemdelingenregelgeving in historisch en vergelijkend perspectief WODC (Deventer 2013) Samenvatting.
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Böcker, A. en A.B. Terlouw (red.) De gelaagdheid van de vreemdelingenregelgeving in historisch en
vergelijkend perspectief WODC (Deventer 2013) 52.
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Ibidem, 45.
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Ibidem, 46.
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mogelijkheden om mensen in Nederland op te nemen. Het is bovendien een groep die zeer veel in
opspraak is geweest en daardoor goed gedocumenteerd.
Om de veranderingen in het beleid goed te kunnen volgen is ervoor gekozen om eerst het
Vreemdelingenbeleid in zijn eigen context te plaatsen. De basis van de wet te kennen zorgt voor een
beter begrip van de ontwikkeling van het beleid. Vervolgens komen de zigeuners aan bod. De
specifieke groep die is gekozen om te volgen bekleed een uitzonderingspositie en die wordt
toegelicht. Dan wordt het woonwagenbeleid besproken als instrument ter versteviging van het
migratiebeleid. Bovendien wordt daarin zeer goed duidelijk welke overheidsdepartementen
betrokken waren bij de zigeuners. Als laatste komt de Stichting Lau Mazirel (SLM) ter sprake. De
Stichting is in meer en in mindere mate invloedrijk geweest op gebied van zigeunerbeleid. Daarnaast
is de documentatie die bewaard is door de Stichting een grote bron van inspiratie geweest voor dit
onderzoek.
De bewaarde communicatie tussen verschillende ministeries en SLM, de ontwerpnotities en
de beleidsstukken hebben het onderzoek naar dit onderwerp in een ander licht doen zien. Ook het
onderzoek dat Willems en Lucassen hebben gedaan naar de zigeuners in de jaren 1960-1980 is van
grote invloed geweest. Dit onderzoek was geïnitieerd door dr. Meijers die voorzitter was van SLM.
Om niet een te eenzijdig verhaal te vertellen is het proefschrift van Van Ooijen over het
Woonwagenbeleid in Nederland zeer behulpzaam geweest. Van Ooijen was als Tweede Kamerlid
betrokken bij het Minderhedenbeleid. Uiteraard zijn ook de wetten die betrekking hadden op de
voorgaande onderwerpen gebruikt als bron. Helaas zijn de gemeentelijke stukken niet inzichtelijk; de
archieven van de gemeenten zijn voorlopig nog niet beschikbaar. De gemeentelijke papieren in het
archief van SLM vereisen een speciale toestemming van de betrokken personen in verband met
persoonsgegevens.
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1. Vreemdelingenbeleid in Nederland
1.1 De basis
De eerste Vreemdelingenwet stamt uit 1849. Marij Leenders betoogt in haar proefschrift Ongenode
gasten dat in de jaren 1840 nieuwkomers door de Nederlandse regering als een groter probleem
gezien werden dan in de jaren daarvoor. Door een toenemende werkloosheid en een angst voor
onrust onder de bevolking was er de wens om de komst van buitenlandse arbeiders te reguleren.
Het vreemdelingenbeleid diende dan ook ter preventie van twee soorten migranten. Allereerst
moesten vreemdelingen die naar Nederland kwamen om economische redenen geweerd worden en
ten tweede mochten ook migranten die een gevaar vormden voor de openbare rust en orde niet
toegelaten worden. 8 Leenders concludeert dat vooral zwervende vreemdelingen geweerd moesten
worden. 9
De zwervende vreemdelingen bij uitstek waren de zigeuners en ze heetten onbeschaafd,
ongewassen en crimineel te zijn. Een groep Hongaarse ketellappers die in 1879 door Nederland
reisde en goed gedrag vertoonde werd door lokale justitiële medewerkers dan ook gezien als een
uitzondering (die de regel bevestigde). 10 Halverwege de negentiende eeuw kwamen er daarom
wetten in een poging de ongewenste vreemdelingen definitief te weren. De voorschriften kwamen
van de nationale overheid in Den Haag, de uitvoering lag bij de afzonderlijke gemeenten. Deze
tweedeling tussen algemeen beleid en lokale uitvoering zou ook later nog voor veel problemen
zorgen.
Sinds de Armenwet van 1870 waren de gemeenten waar zigeuners neerstreken
verantwoordelijk voor hun welzijn, indien de reizigers niet genoeg financiële middelen hadden om
zichzelf en hun gezinnen te onderhouden. Hiermee kwam alle belasting op de schouders van de
opvanggemeenten te liggen. Doorgaans probeerden gemeenten dan ook om de zigeuners te weren,
zolang er geen wettelijke verplichting was om ze op te nemen. In 1918 werd er een poging gedaan
landelijk beleid te voeren, door de invoering van een Woonwagenwet. Daarin stond vastgelegd waar
een woonwagen geplaatst mocht worden en wat de eisen voor een standplaatsvergunning waren,
zoals hoe hoog het inkomen moest zijn en dat eventuele kinderen naar school moesten. Zo werd het
trekken van zigeuners belemmerd. Het gaf gemeenten echter ook geen mogelijkheden meer om

Marij Leenders, Ongenode gasten. Van traditioneel asielrecht naar immigratiebeleid, 1815-1938. (Hilversum
1993) 82-83.
9
Ibidem, 256.
10
Leo Lucassen, ‘En men noemde hen zigeuners.’ De geschiedenis van Kaldarasch, Ursari, Lowara en Sinti in
Nederland: 1750-1944. (Amsterdam 1990) 50. ; Volgens auteur Leo Lucassen vertoonden de zigeuners onder
toenemende druk en veroordeling vanaf het jaar 1600 pas crimineel gedrag en waren zij tot die tijd vriendelijk
ontvangen. Het oordeel over zigeuners is volgens hem gevormd doordat de overheid van ze af wilde en hen
bestempelde als ongewenst. Pas nadat zij weggestuurd werden, vervielen zij tot criminele handelingen en
bevestigden zo het beeld dat over hen was ontstaan. In: Lucassen, ‘En men noemde hen zigeuners.’ 34.
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zigeuners te weren, waardoor er onbedoeld een toename plaatsvond in woonwagens. Ondanks
pogingen van de lokale en nationale overheid verminderde dit aantal niet tot de jaren 1940. 11
Volgens Leenders hadden lokale bestuurders een voorkeur voor strengere voorschriften dan
de nationale overheid. Lokale bestuurders zaten namelijk met grote aantallen nieuwkomers die voor
concrete praktische problemen zorgden, terwijl de nationale overheid naar de internationale
buitenwereld toe haar neutraliteit wilde benadrukken en dus geen harde maatregelen wilde
treffen. 12 Uit Leenders’ onderzoek blijkt dat het beleid in verschillende steden zeer verschillend werd
toegepast, afhankelijk van de visie van de lokale politiecommissaris. 13 Bovendien bleek, in ieder geval
in de jaren 1930, de centrale overheid intern verdeeld over vreemdelingenvraagstukken.
Verschillende ministeries hielden er andere prioriteiten op na, wat logisch is gezien hun verschillende
functies: zo had Buitenlandse Zaken (BuZa) vooral oog voor een internationaal perspectief terwijl
Binnenlandse Zaken (BZK) vooral oog had voor de binnenlandse gevolgen. 14 Door de interne
verdeling waren echter zowel de voorschriften van de regering als het uitvoeren door lokale
autoriteiten inconsequent.
Vanaf de jaren 1930 verflauwde de aandacht voor zigeuners, met de opkomst van naziDuitsland, de Joodse vluchtelingen en de bezetting door Duitsers op de voorgrond. 15 Pas in de jaren
1960 keerde de aandacht terug naar de zigeuners, toen een nieuwe Woonwagenwet tot stand kwam.
De wet was niet zozeer gericht op buitenlandse zigeuners, als wel op álle woonwagenbewoners. De
focus van de wet lag op de aanpassing van rondtrekkende reizigers naar een sedentaire levenswijze
(wonend op een vaste verblijfplaats). Een belangrijke bepaling was dat woonwagenbewoners
voortaan op grote regionale centra zouden verblijven en niet meer per gemeente een eigen plek
kregen, zoals tijdens het ad-hocbeleid van de eerste helft van de twintigste eeuw de praktijk was. De
Woonwagenwet trad bijna gelijktijdig in werking met de nieuwe Vreemdelingenwet in 1967 en
hoewel deze wet dus niet gericht was op vreemdelingen, zou het wel grote gevolgen hebben voor de
ontwikkeling van het vreemdelingen- en integratiebeleid.

1.2 Omslag in het Vreemdelingenbeleid
Tot aan 1967 was het Vreemdelingenbeleid van de Nederlandse overheid gericht op het uitzetten
van vreemdelingen. Ook van arbeidsmigranten die in de jaren 1950-1960 kwamen werd verwacht dat
zij op termijn zouden terugkeren naar hun thuisland. Gebaseerd op die vooronderstelling voerde de

Wim Willems en Leo Lucassen, Ongewenste vreemdelingen. Buitenlandse zigeuners en de Nederlandse
overheid : 1969-1989. (Den Haag 1990) 18-19.
12
Leenders, Ongenode gasten, 168.
13
Ibidem, 234.
14
Ibidem, 253.
15
Ibidem, 233-251.; Willems en Lucassen Ongewenste vreemdelingen, 17.
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Nederlandse overheid een ‘welzijnsbeleid’ waarbij de migranten ondersteuning kregen bij hun
tijdelijke leven in Nederland. 16 Hierbij moest de culturele identiteit van een groep behouden blijven,
om hun terugkeer te vergemakkelijken. Toch kwam in de jaren 1960 gezinshereniging op gang, onder
druk van de Europese Commissie. 17 De meeste migranten wortelden in de Nederlandse samenleving
en zouden niet terugkeren. Doordat steeds meer sectoren te maken kregen met migranten, bleek
het welzijnsbeleid niet meer te volstaan. Han Entzinger betoogt dan ook dat onder andere de
gezinshereniging bijdroeg aan een omkeer in besef en beleid die plaatsvond rond 1980. 18
Deze verandering werd vastgelegd in de Minderhedennota van 1983, waarbij de minister van
Binnenlandse Zaken (BZK) werd aangewezen als coördinator. Aanleiding voor deze nota was het
rapport ‘Etnische minderheden’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). 19
Het belangrijkste punt in de Minderhedennota was dat iedere etnische groep gelijkwaardig moest
worden behandeld door de overheid. Om dit te bereiken zou achterstand bestreden moeten worden
en de rechtspositie van minderheden verbeterd. De slogan voor dit beleid luidde: ‘integratie met
behoud van eigen identiteit.’ 20 Hier hoorde ook bij dat algemene voorzieningen voor iedereen
beschikbaar moesten zijn. Door stijgende werkloosheid onder de migrantengroep in de jaren 1980, in
verband met een afname in de vraag naar ongeschoold werk, bleek dat een belangrijk onderdeel te
zijn geweest van de wijziging in beleid.
In het rapport van de WRR werd beleid voorgestaan dat inclusief was en zorgde voor een
gelijkwaardigheid van culturen. Ook werd hierin voor het eerst gesproken over ‘communicatie met
de minderheden zelf.’ 21 In het rapport sprak de Raad zich uit voor een meer betrokken overheid, die
gezondheid, onderwijs en het inhalen van achterstanden op zich neemt. Tegelijkertijd werd een
verscherping van het restrictieve migratiebeleid voorgestaan, zodat de migranten die reeds aanwezig
waren in Nederland de prioriteit kregen. 22 Dit mocht evenwel geen nadelige gevolgen hebben voor
migranten die ‘uit overwegingen van humanitaire aard of uit internationale verplichtingen’
toegelaten dienden te worden. 23 Het rapport werd vrijwel volledig overgenomen in de
Minderhedennota, met de toevoeging dat het minderhedenbeleid betrekking had op ‘Antillianen,

Han Entzinger, ‘Het voorportaal van Nederland; inburgeringsbeleid in een multi-culturele samenleving.’ In:
C.H.M. Geuijen (red.) ‘Multiculturalisme,’ Werken aan ontwikkelingsvraagstukken (Utrecht 1998) 67-80, 68.
17
Saskia Bonjour, ‘Ambtelijke onmin rond gezinnen van gastarbeiders. Beleidsvorming inzake gezinsmigratie in
Nederland, 1955-1970’, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 5:1 (2008) 101-127, 111-115.
18
Entzinger, ‘Het voorportaal van Nederland’, 68-69.
19
WRR, ‘Etnische minderheden.’ Rapporten aan de regering 17 (Den Haag 1979).
20
Entzinger, ‘Het voorportaal van Nederland’, 69.
21
WRR, ‘Etnische minderheden’, 22.
22
Ibidem, 35.
23
Ibidem, 37.
16
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buitenlandse werknemers, Molukkers, Surinamers, vluchtelingen, woonwagenbewoners en
zigeuners.’ 24
In plaats van een exclusief beleid, waarbij voortdurend getracht werd migranten gescheiden
te houden, was er nu een beleid dat gelijkwaardigheid van culturen bepleitte. Mensen met een nietNederlandse afkomst waren gelijkwaardig aan Nederlanders en moesten qua onderwijs,
gezondheidszorg, rechtspositie en op de arbeidsmarkt een gelijkwaardige positie gaan bekleden.
Deze vrij radicale omkeer had ook gevolgen voor de in Nederland verblijvende zigeuners. Bovendien
werden zij in één simpel zinnetje erkend als groep en als minderheid in de Nederlandse samenleving.
Volgens de nieuwe wet hadden zij recht op bijstand, goed onderwijs, zorg, huisvesting, werk,
etcetera en deden zij niet onder voor andere niet-Nederlanders, die op hun beurt gelijk werden
gesteld aan Nederlanders.

24

Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1982-1983, 16102, nr. 21, ‘Minderhedenbeleid’, 9.
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2. Zigeuners in Nederland
2.1 Zigeuners
Om de complexiteit van het onderwerp goed te begrijpen zal eerst duidelijk moeten zijn wat de term
zigeuners precies behelst. Een eerste observatie is dat de meningen hierover sterk zijn verdeeld. Het
stereotype beeld van zigeuners is een groep mensen met Oost-Europese afkomst die rondtrekken in
familieverband en naast bedelen en stelen hun geld verdienen met allerlei criminele handeltjes. Het
boek dat Willems en Lucassen over ze schreven heet dan ook niet voor niets ‘Ongewenste
vreemdelingen.’ Een eerste blik op de ondertitel van dat boek doet vermoeden dat het ingewikkelder
is dan dat; zij spreken van buitenlandse zigeuners en de Nederlandse overheid. Er zijn blijkbaar
Nederlandse en niet-Nederlandse zigeuners.
Annemarie Cottaar, auteur van verscheidene boeken over zigeuners, maakt het volgende
onderscheid tussen Nederlandse woonwagenbewoners en zigeuners. De Nederlandse
woonwagenbewoners zijn bijvoorbeeld Nederlanders die vanwege hun beroep rondreizen, zoals
wegenbouwers en kermisreizigers. Zigeuners zijn reizigers uit het buitenland die voor een korte
periode in Nederland zijn en hieronder vallen onder andere de Roma en de Sinti. 25 Door middel van
taalonderzoek is de mogelijkheid voorgesteld dat zigeuners oorspronkelijk uit India komen en één
groep vormen, met één taal: Romani. 26 Vandaar dat er onderscheid wordt gemaakt, soms tot grote
verwarring leidend, tussen ‘echte’ zigeuners en mensen met dezelfde trekkende levensstijl. 27 Van
Beugen et. al. maken in hun onderzoek uit 1975 onderscheid tussen zigeuners, reizigers en burgers,
wanneer het over woonwagenbewoners gaat. De burgers zijn mensen die vanwege woningnood in
een caravan wonen, de reizigers zijn Nederlanders die reizend werk doen en de zigeuners zijn
buitenlandse reizigers. 28
Rond 1900 bestonden de buitenlandse zigeuners in Nederland uit groepen Romazigeuners
genaamd Kaldarasch(i) die rondreisden met grote families. Ook berenleiders uit Bosnië werden
gelabeld als zigeuners op basis van hun rondtrekkende levensstijl, maar deze zigeuners reisden alleen
met het eigen gezin en eventueel een tweede generatie. Ook spraken zij geen Roma en mede
daardoor worden zij door sommige auteurs niet gezien als ‘echte’ zigeuners. 29 Woonwagenbewoners
waren mensen van Nederlandse oorsprong, die voor hun werk in woonwagens woonden. De
zigeuners waren (nakomelingen van) de reizende muzikanten en andere artiesten en handwerklui die
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uit nabije landen kwamen, zoals Duitsland, België en Denemarken. Met plannen voor een centraal
meldburea voor zigeuners werd in 1928 voor het eerst gepoogd alle op dat moment in Nederland
verblijvende zigeuners te registreren. Vanaf dat moment werden al deze verschillende groepen
samengebracht onder de verzamelnaam ‘zigeuners.’ 30
Eén bepaalde groep zigeuners, voornamelijk afkomstig uit Joegoslavië, werd in de jaren 1970
toegelaten tot Nederland en deze groep van zo’n 600 personen kreeg de naam ‘gelegaliseerde
buitenlandse zigeuners.’ Zoals later zal blijken maakte de Nederlandse overheid in 1977 het
onderscheid tussen de verzamelnaam zigeuners, woonwagenbewoners en een groep die zij gbzigeuners zouden noemen. In dit onderzoek wordt, om het geheel enigszins begrijpelijk te houden,
dezelfde verdeling aangehouden. De focusgroep van dit onderzoek is de laatste, de gelegaliseerde
buitenlandse zigeuners (gb-zigeuners).

2.2 Uitzetting van zigeuners
Vreemdelingenbeleid is de verzameling wetten waarin staat wie er wel en niet Nederland in mag en
voor welke periode. De basis hiervan is in Nederland altijd geweest dat slechts mensen met
voldoende middelen van bestaan of met de mogelijkheid tot het verkrijgen daarvan werden
toegelaten in Nederland. 31 Het beleid was dus niet gericht op bepaalde groepen, maar was in
principe een wet ter voorkoming van behoeftige mensen in Nederland. Iedere vreemdeling die niet
voldeed aan de inkomenseis werd de grens overgezet. Het Nederlandse Vreemdelingenbeleid is
bovendien een terugkeerbeleid in principe: het idee is dat iedere vreemdeling weer teruggestuurd
kan worden. De enige uitzondering op die regel zijn vreemdelingen die ‘aantoonbaar buiten hun
schuld niet kunnen terugkeren.’ 32
Een migrant kon onder het Vreemdelingen uit de jaren 1960 in Nederland een
verblijfsvergunning aanvragen op basis van verschillende criteria, zoals dat hij in zijn land van
herkomst niet veilig was. Op dat moment kreeg de migrant een vluchtelingenstatus. Een migrant kon
ook om economische motieven asiel aanvragen, maar deze aanvraag werd (en wordt) niet
gehonoreerd in Nederland. Een migrant kon dus altijd weer weggestuurd worden uit Nederland.
Althans, dat kon zolang bekend was waar de persoon in kwestie vandaan kwam. Het land van
herkomst moest de terugkomer ontvangen en dat kon alleen als er bewijs was dat een migrant
Binnen EU-kringen worden de Roma als een homogene groep beschouwd. ‘Het begrip ‘Roma’ wordt in het
politieke en beleidsmatige debat als een paraplubegrip gebruikt voor groepen met uiteenlopende
sociaaleconomische, regionale, culturele en historische achtergronden.’ In: H. van Baar, ‘Participatie, veiligheid
en beeldvorming van Romaminderheden. Een kritische reflectie op het Nederlandse beleid.’ Justitiële
verkenningen 40.5 (2014) 86-98, 87-88.
31
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afkomstig was uit het betreffende land. Ook moesten er zeer goede internationale afspraken
gemaakt worden om zulke uitzetting mogelijk te maken. Onder ‘normale’ omstandigheden kon dit
moeilijkheden met zich meebrengen, doordat het herkomstland de terugkerende of
uitgeprocedeerde migrant niet accepteerde of doordat er onduidelijkheid was over wat het
herkomstland was. Ook als een migrant staatloos was, werd hij alleen geaccepteerd in Nederland als
hij buiten eigen schuld om niet terug kon keren. 33
In dit strakke systeem dat gericht was op uitzetten was regulatie en registratie heel erg
belangrijk. In het geval van zigeuners bracht dit een aantal problemen met zich mee. Allereerst
hadden zigeuners vanwege hun reizende bestaan geen duidelijk aan te wijzen herkomstland. Dat
maakte het lastig ze uit te zetten, omdat er een land moest zijn waar ze naartoe gestuurd konden
worden. Ten tweede hadden sommige zigeuners simpelweg geen paspoort, doordat kinderen nooit
aangegeven waren of doordat ze als reizende groep nooit in aanmerking waren gekomen voor een
paspoort. In de jaren 1960 droegen zigeuners soms een zigeunerpaspoort met zich mee, maar deze
paspoorten waren niet rechtsgeldig omdat ze niet door een natie maar door een organisatie
uitgevaardigd werden. Zigeuners waren dus vaak staatloos, wat het alweer lastig maakte ze uit te
zetten.
Een derde probleem was dat door jarenlange aanraking met immigratiediensten zigeuners
zeer goed op de hoogte waren van de bestaande regelgeving en bij controle door politie weigerden
hun paspoorten te laten zien, waardoor hun nationaliteit niet vastgesteld kon worden. Hun
nationaliteit kon ook niet vastgesteld worden met reguliere methoden (bijvoorbeeld uit afleiding van
een accent) doordat de zigeuners een eigen taal en een eigen cultuur hadden. Ze zomaar over de
grens zetten leidde dan weer tot problemen met de directe buurlanden, want ook Duitsland en
België lieten zigeuners niet zomaar toe. Al deze factoren samen zorgden ervoor dat zigeuners zeer
moeilijk uit te zetten waren. Uitzetting had wel steeds de voorkeur, want aan het basisprincipe van
het Vreemdelingenbeleid konden zigeuners meestal niet voldoen: zij bezaten zelden voldoende
middelen van bestaan.

2.3 Gelegaliseerde buitenlandse zigeuners
In Nederland deden zigeuners in 1969 weer hun intrede na een periode van stilte. Iedere groep die
Nederland binnenkwam vertrok ook weer, ofwel doordat de zigeuners uit eigen beweging verder
trokken dan wel doordat zij uitgezet werden. In 1977 werd echter eenmalig een groep zigeuners een
verblijfsstatus toegekend. Het zeer links-progressieve kabinet Den Uyl (1973-1977) stond aan de
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basis van dit kabinetsbesluit. Doordat de meeste zigeuners niet weggestuurd konden worden,
aangezien hun nationaliteit niet achterhaald kon worden, besloot het kabinet De Uyl de circa 500
buitenlandse zigeuners die zich in 1977 in Nederland bevonden te legaliseren. 34 Uiteraard verliep het
niet zo simpel.
In 1976 was er een groep buitenlandse zigeuners genaamd de Romanov familie door
Nederland getrokken. De Romanovs vervolgden hun weg naar Duitsland, maar werden daar
teruggestuurd naar de Nederlandse grens. Nederland en Duitsland hadden namelijk een verdrag
waarin stond dat illegale vreemdelingen vanuit Duitsland teruggestuurd mochten worden. Dit zorgde
voor een conflict tussen Nederland en Duitsland, waarbij Duitsland als winnaar uit de bus kwam. 35 De
Nederlandse regering vroeg echter om een officiële procedure. Door te vragen om een officiële
procedure kon de Nederlandse regering wat tijdrekken om een oplossing te bedenken. Na
voorzichtig interdepartementaal overleg tussen de ministeries van Justitie, BZK, Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk (CRM) en Financiën werd een tijdelijke opvangplek gevonden voor de
Romanovs in Flevoland, onder bestuur van landdrost Lammers. Bij Justitie was het besef aanwezig
dat de Romanovs getolereerd zouden moeten worden, maar gedurende het proces bleef er angst
voor de aanzuigende kracht als de familie officieel toegelaten zou worden. Er mocht dus geen al te
nadrukkelijke beslissing tot legaal verblijf komen. Het besluit tot tijdelijke opvang was een
ambivalente beslissing die tekenend zou blijken voor het zigeuneropvangbeleid. 36
Dit ‘zigeunervraagstuk’ vond plaats tijdens de tumultueuze kabinetszitting van Den Uyl en
was slechts één van de vele crises die het kabinet het hoofd moest bieden. 37 Het kabinet bood haar
ontslag aan op 22 maart 1977, slechts maanden voor de nieuwe verkiezingen, en was vanaf dat
moment demissionair. Staatssecretaris van Justitie Henk Zeevalking (D’66) maakte daar gebruik van
door een radicale beslissing te nemen. Zeevalking had Jan Glastra van Loon (ook D’66) in 1975
vervangen als staatssecretaris van Justitie en was vanaf dat moment verantwoordelijk geweest voor
de afdeling Vreemdelingenzaken. Ondanks de ambivalentie en angst voor precedentwerking op zijn
departement, vond hij de humanitaire redenen vóór opvang van de zigeuners belangrijker dan de
argumenten die er (vooral binnen zijn eigen ministerie) waren tegen die opvang. Hij kondigde
daarom op 5 april in een tv-programma aan dat de buitenlandse zigeuners mochten blijven.
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Zeevalking deed dit zonder steun van het parlement en ging met zijn ‘opvallend afwijkend[e]
standpunt’ tegen het advies van zijn eigen ambtenaren in. 38
Eenmaal gemaakt kon zijn beslissing niet teruggedraaid worden. Het was een radicale
beleidswijziging voor het departement dat tot dan toe altijd tegen legalisatie van zigeuners was
geweest. 39 Justitie besloot in eerste instantie tot een eenjarige verblijfsvergunning over te gaan, waar
alleen de Romanovs recht op hadden. Onder druk van de Tweede Kamer en belangenbehartigers
werd echter besloten om niet alleen de Romanovs, maar alle op dat moment in Nederland
aanwezige buitenlandse zigeuners te legaliseren. Dat waren er op dat moment zo’n 500, waarvan de
meesten geen vastgestelde nationaliteit bezaten. Zij kregen onder het kabinet Van Agt 1 (1977-1981)
allemaal een generaal pardon, met de belofte dat zij na tien jaar verblijf in Nederland het
Nederlanderschap zouden krijgen. Uit deze belofte sprak nog de hoop dat de zigeuners in de
tussentijd zouden vertrekken en hen geen staatsburgerschap toegekend zou hoeven worden.
Evengoed werden de buitenlandse zigeuners geregistreerd, gelegaliseerd en kregen zij de officiële
naam ‘gelegaliseerde buitenlandse zigeuners’ (gb-zigeuners).
Op het besluit deze groep te legaliseren volgde overigens direct het besluit dat dit de enige
en laatste keer zou zijn. Wat betreft nieuwe buitenlandse zigeuners bleef het standpunt van de
regering dat deze zo snel mogelijk uitgezet dienden te worden. Voorschriften voor verdere
afhandeling werden aan de Raad van Europa overgelaten. 40 De enige uitzondering was de kwestie
Romanov, omdat er een acute oplossing nodig was en Nederlandse aanvragen aan de Raad van
Europa ‘nul op rekest’ kregen. 41
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3. Het woonwagenbeleid
3.1 Woonwagenbeleid in de jaren 1960 en 1970
Eén van de eerste zaken die geregeld moesten worden was het vinden van vaste standplaatsen voor
de gb-zigeuners, want de plaatsen die zij hadden bij Landdrost Lammers waren slechts tijdelijk. De
standplaatsen in Nederland waren echter beperkt, door het beleid in de twee decennia ervoor. Vanaf
1962 en gedurende de jaren 1960 en 1970 was het woonwagenbeleid gericht geweest op grote
regionale centra, waar woonwagenbewoners bij elkaar konden wonen. De centra werden door
gemeenten geregeld, in samenwerking met elkaar, en verblijf erbuiten was slechts incidenteel
toegestaan. De meeste gemeenten gaven geen toestemming voor zigeuners om in hun gemeente te
staan en verwezen zigeuners door naar de regionale centra. De slechte reputatie van zigeuners
speelde hierin zeker mee. Het ging hierbij dus nog niet om de gb-zigeuners. Hoewel er zeker ook
verhalen de ronde deden over zigeuners die zich misdroegen en gebruik maakten van intimidatie,
werd er vanuit gemeenten niet genoeg gedaan om zigeuners te ondersteunen. De regionale centra
werden een gemakkelijk middel om van een lastige groep af te komen. 42 Er was immers lang niet in
iedere gemeente een woonwagencentrum en zigeuners konden de gemeentelijke grens overgezet
worden, zodat de verantwoordelijkheid bij een andere gemeente kwam te liggen.
Bij het opzetten van de regionale centra was echter geen rekening gehouden met de groei
van de woonwagenbevolking. Er was daardoor een enorm tekort aan standplaatsen. In 1972 waren
er nog geen 4000 standplaatsen op regionale centra, een tekort van zo’n 1000 plaatsen voor de
20.000 man tellende woonwagenbevolking. 43 In 1974 werd een wijziging doorgevoerd in de
Woonwagenwet van 1970 waarbij meer nadruk kwam te liggen op het realiseren van individuele
standplaatsen, maar dit bleek niet afdoende. In 1975 kwam daarom de Regeringsnota
Woonwagenbeleid, waarin meer specifieke lijnen uit werden gezet voor de navolging van het
woonwagenbeleid. De grootste verandering die hieruit volgde was dat de grote regionale centra
vervangen zouden worden door kleine kampen. Ook zou er een Interdepartementale Commissie
Woonwagenbeleid komen, voorgezeten door het CRM. Veel van de andere bepalingen vielen samen
met de wens om het woonwagenbeleid zoveel mogelijk te integreren met het sedentaire (gewone)
woonbeleid, waardoor het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO, later
VROM) meer taken kreeg. Een logisch vervolg zou dan zijn om de verantwoordelijkheid voor het
woonwagenbeleid in zijn totaliteit bij VRO te leggen, maar dat ging niet zomaar.
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3.2 Verschuivende verantwoordelijkheid
Minister Gruijters van VRO had grote bezwaren tegen het aannemen van de verantwoordelijkheid
voor het woonwagenbeleid. Volgens Van Ooijen waren er twee belangrijke redenen waarom minister
Gruijters dat niet wilde. Als eerste was de huisvesting voor woonwagenbewoners zeer problematisch
gebleken en ‘men liet deze “Zwarte Piet” graag bij het ministerie van CRM.’ 44 Ten tweede had de
minister andere plannen waarbij hij de medewerking van de gemeenten nodig had. Als VRO de
gemeenten moest dwingen om woonwagenbewoning mogelijk te maken, zouden de gemeenten
door de negatieve associatie ook op andere beleidsterreinen niet meer willen meewerken.
Woonwagens werden dus niet als volwaardige woonvorm geaccepteerd, want dat zou inhouden dat
het VRO er automatisch de verantwoordelijkheid voor zou dragen. Toen de Regeringsnota
Woonwagenbeleid echter aan de Tweede Kamer werd aangeboden, was de brede consensus daar
dat het logischer zou zijn voor VRO om het woonwagenbeleid op zich te nemen. Er volgde een motie
om het woonwagenbeleid naar het VRO over te dragen binnen een tijdsbestek van twee jaar en die
werd aangenomen. 45 Zo kreeg VRO tegen wil en dank alsnog de verantwoordelijkheid voor de
woonwagens, al werd de deadline van twee jaar naar vijf jaar verschoven. 46
VRO was niet verantwoordelijk voor al het beleid voor de gb-zigeuners. Staatssecretaris van
Justitie Zeevalking had aan landdrost Lammers, die de tijdelijke opvang verzorgde voor de gbzigeuners, een toezegging gedaan dat álle kosten voor rekening van het Rijk kwamen. De landdrost
had integratie hoog in het vaandel staan en was voortvarend te werk gegaan. Hij had dus al grote
uitgaven gedaan voor onderwijs, bijstand en maatschappelijke begeleiding. Door de belofte van
Zeevalking moesten alle kosten daarvoor door een overheidsdepartement betaald worden. Onder
het mom van betere coördinatie werd de rekening uiteindelijk naar het CRM gestuurd, wat gezien de
aard van de kosten geen vreemde keuze was. Het CRM bleef verantwoordelijk voor de gb-zigeuners:
naast declaratie-adres was het CRM ook tot coördinator van het interdepartementaal overleg
benoemd. 47 Al binnen een jaar na de legalisatie van de gb-zigeuners klaagden verschillende
gemeenten over de coördinatie door CRM. Een belangrijk punt van kritiek was dat het beleid niet
uniform was. 48 Mogelijk was deze groeiende kritiek medeverantwoordelijk voor de wisseling van de
coördinatie van het woonwagenbewonersbeleid van CRM naar BZK.
Wat ook meespeelde was de komst van het Minderhedenbeleid. Van 1977 tot 1981 was Hans
Wiegel minister van Binnenlandse Zaken en onder zijn leiding kreeg het ministerie de coördinatie
voor minderheidsgroeperingen in zijn takenpakket. Toen in 1979 het WRR-rapport ‘Etnische
Ooijen, “Je moet weg, hier komen mensen wonen”, 249.
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Minderheden’ verscheen werden woonwagenbewoners of zigeuners daarin niet vermeld als
minderheid. Deze toevoeging werd echter voor het Minderhedenbeleid wel gemaakt door de
toenmalige regering, het kabinet Van Agt I, omdat de positie van woonwagenbewoners én zigeuners
‘zoveel aspecten [vertoont] die met minderheidsvorming vergelijkbaar zijn, dat aandacht daarvoor in
het minderhedenbeleid gerechtvaardigd is.’ 49 Binnen het grotere Minderhedenbeleid werden
woonwagenbewoners en zigeuners dus een groep van aandacht voor emancipatie en integratie. De
coördinatie van woonwagenzaken kwam daardoor ook op het bordje van BZK terecht, in plaats van
bij CRM. Gedeeltelijk verschoof de verantwoordelijkheid voor de gb-zigeuners, ondanks dat zij niet
specifiek genoemd werden, daardoor ook van CRM naar BZK.
Bij BZK verliep de coördinatie voor de andere ministeries en de opvanggemeenten evenmin
vlekkeloos. De ministeries van Sociale Zaken en Economische Zaken waren niet bereid een speciaal
beleid te voeren voor de kleine groep gb-zigeuners. Een medewerker van BZK zei hierover dat het
standaard argument tussen verschillende ministeries was dat het beleid dat ze voerden voor
iedereen was, dus wilde geen enkel ministerie een uitzondering maken, ook niet wanneer duidelijk
was dat de huidige regelingen niet voldeden. BZK deed echter niet aan bemiddeling om tot grotere
medewerking te aan te zetten. 50 Vanuit CRM kwam ook kritiek op het gebrek aan coördinatie en het
weinig effectieve beleid dat daar het gevolg van was: ‘”Men hoeft geen profeet te zijn om de
gevolgen te voorspellen: de zwarte piet komt weer exclusief bij de zigeuners terecht, hetgeen in de
massamedia breed uitgemeten zal worden (…) Ook nu al staat bij voorbaat vast dat de overheid ook
bij die gelegenheid weer haar handen in onschuld zal wassen.”’ 51
Het lijkt erop dat geen enkel ministerie de volledige verantwoordelijkheid wilde nemen voor
de gb-zigeuners. Een overleg tussen gemeenten, BZK en CRM in 1984 is hier een uitstekend
voorbeeld van. Verschillende gemeenten hadden aangegeven problemen te hebben met de opvang
van de gb-zigeuners en het BZK had hen uitgenodigd voor een knelpuntenbespreking. Minister van
BZK Rietkerk en Minister van CRM Brinkman waren aanwezig, van Sociale Zaken en Justitie waren
slechts uitvoerend ambtenaren aanwezig bij de bespreking. Zij hadden uiteraard beperkte
bevoegdheid en konden geen toezeggingen doen. Minister Rietkerk gaf tijdens deze bijeenkomst aan
‘aanspreekbaar voor knelpunten’ te zijn, maar verwees voor de eindverantwoordelijk verder door
naar de Staatssecretaris van Justitie. 52 Zowel de Minister als de Staatssecretaris van Justitie waren bij
dit gesprek echter niet aanwezig. Zo werd de verantwoordelijkheid doorgeschoven naar de
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afwezigen en hoefde geen van de wel aanwezige ambtenaren en politici praktische toezeggingen te
doen.

3.3 Gb-zigeuners in het woonwagenbeleid
Vanaf 1976 kwamen de gb-zigeuners meedingen naar een plek om te wonen. Door het ernstige
tekort aan standplaatsen werd voor sommige zigeuners naast woonwagens gezocht naar plaatsing in
sedentaire woningen. Mogelijk werd deze beslissing ook beïnvloed door angst voor conflicten tussen
de gb-zigeuners en de Nederlandse woonwagenbewoners. 53 De angst voor criminaliteit onder
zigeuners in het algemeen en de gb-zigeuners specifiek bleef aanwezig, ook na de legalisatie.
Daarbovenop waren er toegenomen spanningen en onvrede onder de Nederlandse
woonwagenbewoners. Een extra groep mensen die een wagen en een standplaats wilden gaf
aanleiding voor verdere onrust. Er werd extra politie ingezet door de opvanggemeenten om te
zorgen dat alles rustig verliep, maar de politieaanwezigheid zorgde juist voor meer onvrede. De
komst van de gb-zigeuners benadrukte bovendien de buitenstaanderspositie van alle
woonwagenbewoners, de Nederlandse, de zigeuners en de gb-zigeuners. Er waren aparte scholen,
extra werk trajecten en Nederlandse taallessen, naast de extra controles van de politie. Gemeenten
zetten zich in om te zorgen dat zigeuners ‘in de Nederlandse samenleving kunnen functioneren.’ 54
De plaatsing van de gb-zigeuners in de woonkampen had echter een dubbele functie. Het
was natuurlijk wel zo dat zij gewend waren om in wagens te wonen en dat het daarom een logische
keuze was om de gb-zigeuners in de woonwagenkampen te laten plaatsen. Tegelijkertijd waren zij
gewend in afzondering te leven, dus zoveel rekening werd er niet gehouden met de woonwensen
van de gb-zigeuners. Ook was er bij de opvanggemeenten angst voor spanningen en geweld tussen
de verschillende groepen bewoners van de kampen, dus hen bij elkaar zetten was niet per se een
goede keuze. Bovendien stonden de gb-zigeuners niet afwijzend tegenover gewone woningen of zich
uit laten kopen om een andere woonvorm te vinden. Die tactiek had de Nederlandse overheid al
eens succesvol aangewend om van de buitenlandse zigeuners af te komen. 55 Het plaatsen van gbzigeuners in de bekende en goed gecontroleerde woonwagenkampen had een tweede functie: het
onder controle houden van de groep.

3.4 Woonwagenbeleid als onderdeel van migratiebeheersing
Wanneer het gaat om migratiecontrole en het uitzetten van illegale migranten is er sprake van twee
stromingen in de criminologieliteratuur die beide werken met detentie, het vastzetten van mensen.
Willems en Lucassen, Ongewenste Vreemdelingen, 75.
Ibidem, 82.
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Het is in Nederland niet per definitie strafbaar om er te verblijven zonder geldige verblijfsvergunning.
Het vastzetten van illegalen dient daarom alleen ter voorbereiding op uitzetting. Vanuit het migratie
controle perspectief wordt detentie gezien als een manier om controle te krijgen over
migratieprocessen, met als einddoel effectieve uitzettingen als toonbeeld van de controle die een
staat heeft. 56 In meer recente literatuur wordt het rechtssysteem echter gezien als een systeem met
detentie als een einddoel op zich. 57 In dit new penology perspectief draait het systeem niet om
verantwoordelijkheid en schuld, wat bij het migratie controle perspectief nog wel een rol speelt,
maar bevat het vooral technieken om groepen te identificeren en te classificeren op basis van hoe
gevaarlijk zij worden ingeschat. Het gaat daarbij om het managen van gevangenen en gevaarlijke
mensen, niet om een ander einddoel te bereiken. De risicofactoren die worden berekend binnen dit
gevangenisperspectief zijn dingen als armoede, ras en ‘irregular status’ oftewel illegaliteit. 58 Beleid
wordt dan gezien als instrument om groepen te kunnen surveilleren en beheersen.
In geval van de zigeuners lijkt een theorie over detentie op het eerste oog niet per se
toepasbaar, maar bij nader inzien is een aantal dingen op te merken. Hoewel de zigeuners in
Nederland niet in een gevangenis werden geplaatst, werden zij toch vastgezet. De Woonwagenwet
van 1968 bepaalde waar zigeuners met hun wagens mochten staan: in een tiental grote centra
verspreid over de meer rurale gebieden van Nederland. Als zij naar een andere plek wilden trekken
moest daar speciale toestemming voor gevraagd worden. Ook dan mochten zij alleen naar een aan
hen toegewezen locatie verhuizen op een kamp dat door de overheid was ingesteld. Deze kampen
werden bovendien zeer goed in de gaten gehouden. De hoeveelheid politieagenten in de
opvanggemeenten groeide exponentieel in de periode dat daar zigeuners waren. Bovendien werd
het extra geld dat deze gemeenten kregen voor de opvang niet ingezet voor onderwijs of
gezondheidszorg, zoals officieel de afspraak was, maar voor extra inzet van politie. 59 Dit wetende kan
betoogd worden dat de zigeunerkampen functioneerden als alternatieve gevangenissen. Op zijn
minst worden, met het op een rijtje zetten van de feiten, de twee theorieën over detentie
toepasselijker.
Mogelijk diende het beleid op gebied van zigeuners inderdaad als methode om zigeuners te
identificeren, te surveilleren en in te delen naar gevaarlijkheid. Zo moest bij het aanvragen van een
verblijfsvergunning, die telkens voor een periode van één jaar verlengd werd, bewezen worden dat
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de zigeuner zich had gehouden aan twee voorschriften. Als eerste moest de aanvrager een
inspanningsmoeite getoond hebben bij het volgen van de inburgerings- en taallessen. Ten tweede
mocht een aanvrager geen verstoring van de openbare orde op zijn naam hebben staan. 60 De nadruk
wordt daarmee gelegd op het al dan niet vertonen van goed gedrag, met als mogelijke consequentie
dat een verblijfsvergunning niet verleend of niet verlengd werd. Op deze laatste maatregel vond bij
zigeuners strengere controle plaats dan bij welke andere migrantengroep dan ook. Individuele
gevallen van uitzetting zijn evenwel niet bekend. Dat roept de vraag op of de strenge controle en alle
surveillance wel gerechtvaardigd was.
Vanuit het migratie controle perspectief is de detentie een nodige tussenstap voor uitzetting.
Terwijl er hard gewerkt wordt aan een nieuw beleid dat de gaten in het huidige beleid opvult, wordt
een illusie van controle opgehouden en gepoogd de controle over migratie te krijgen. De migranten
de straat opsturen, zonder geïdentificeerd en gedocumenteerd te zijn, zou een nederlaag
betekenen. 61 Een detentiecentrum dient dan vooral als identificatiemogelijkheid en vraagt daarom
om extra aandacht van de staat voor politie. De woonwagenkampen zorgden ervoor dat de gbzigeuners bij elkaar geplaatst werden, gemakkelijk gecontroleerd konden worden en goed in de
gaten konden worden gehouden. Vanuit dat perspectief bekeken is het idee dat de kampen werden
gebruikt om gb-zigeuners, indien nodig, er meteen uit te kunnen zetten aannemelijk. De veelvuldige
politiecontroles die plaatsvonden bevestigen dit beeld. Ondanks dat er geen wettelijke basis was om
de gb-zigeuners uit te zetten, werden zij toch extreem goed in de gaten gehouden, mogelijk in een
poging een illusie van controle op te houden.

3.5 Op weg naar normalisatie
Onder beleid van het CRM konden woonwagenbewoners via een speciale regeling een lening krijgen
voor de aanschaf van een wagen, die zij via hun bijstandsuitkering konden terugbetalen. Na de
overheveling van de verantwoordelijkheid voor het huisvestingsbeleid en financiering voor
woonwagens van CRM naar VRO werd die regeling direct afgeschaft. Het VRO stelde hierover dat de
woonwagens officieel een economisch doel hadden, dus feitelijk als bedrijfskosten moesten worden
afgeschreven en niet als woonkosten – en het dus niet hun verantwoordelijkheid was hiervoor geld
beschikbaar te maken. 62 Bovendien zouden de wagens, indien zij wel als huisvesting gezien werden,
niet voldoen aan de wettelijke eisen over huisvesting en wederom was het dus niet aan hen om
daarvoor financiële steun te geven. 63 Het VRO verwees voor leningen naar particuliere banken. Deze
Deze eis veranderde later naar het behalen een voldoende eindresultaat.
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bleken echter niet bereid om aan woonwagenbewoners leningen te verstrekken. 64 In de praktijk
hadden woonwagenbewoners dus weinig andere keus dan om in sedentaire woningen en wagens te
wonen, simpelweg doordat andere opties financieel niet mogelijk waren.
Het VRO had de huisvesting van woonwagens niet geheel opgeheven. Het ministerie ging
over op huurwagens, die voldeden aan de nieuwste woon- en bouweisen, en hevelde de rest van de
verantwoordelijkheid over naar de opvanggemeenten. Deze waren eigenaar van de wagens en
hadden complete vrijheid in het bepalen van de hoogte van de huur. Er was geen officieel meldpunt
voor woonwagenbewoners die bezwaar wilden maken tegen een huurverhoging. 65 Over de
standplaatsen werden wél wetten gemaakt, zo waren er vanaf 1981 maar liefst 10 verschillende
wetten die geraadpleegd moesten worden bij het verhuren/huren van een standplaats. 66 Ook op de
reguliere Woningwet werden aanpassingen gemaakt alsmede op de Woonruimtewet, die de nieuwe
naam Huisvestingswet kreeg. Al snel verschenen er aanvragen van betrokken organisaties, zoals de
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), die behoefte hadden aan overzicht.
In 1986 kwam daar een antwoord op. De commissie van advies voor de uitvoering van de
Woonwagenwet, ook wel commissie-38 genoemd naar het artikel uit de Woonwagenwet 1968 waar
haar oprichting uit voortkwam, had het een rapport laten opstellen. Deze opvolger van
Interdepartementale Commissie Woonwagenbeleid kreeg in 1975 zijn naam en viel toen onder CRM,
net als de coördinatie voor het woonwagenbeleid. 67 In 1985 was de commissie doorgeschoven naar
Binnenlandse Zaken en. Het door hen opgestelde rapport, ‘Met de wet op reis’ bevatte een evaluatie
van het beleid voor woonwagenbewoners en adviezen voor een nieuw te vormen beleid. De
geraadpleegde bronnen voor dit rapport bestond uit slechts één A4 met wetten, twee rapporten en
één historisch werk. De commissie ondernam de uitzonderlijke actie om het rapport met een
vragenlijst naar verschillende belangengroepen te sturen, waaronder SLM, geadresseerd aan ‘de
woonwagenbevolking.’ Het rapport was gemaakt, maar niet compleet bevonden zonder dat er
repliek was geweest van woonwagenbewoners zelf. Er werden daarom hoorzittingen gehouden op
verschillende plekken in Nederland. 68
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In dit rapport werd gesteld dat de Woonwagenwet opgenomen zou moeten worden in het
algemeen woonbeleid. Ook constateerde de commissie dat arbeid voor woonwagenbewoners beter
geregeld moest worden. Een derde aanbeveling was dat de zelforganisatie van woonwagenbewoners
gestimuleerd moest worden, zodat de commissie opgedoekt kon worden. De aanbevelingen werden
grotendeels overgenomen en Commissie 38 werd inderdaad opgeheven, al in 1987. In plaats daarvan
werd er, zoals geadviseerd, gesubsidieerd op zelforganisatie van woonwagenbewoners. Het Landelijk
Platform Woonwagenbewoners en Zigeuners (LPWZ) ontving van BZK subsidie om coördinatie te
verzorgen en ook CRM financierde een samenwerkingsverband voor woonwagenbewoners, met als
doel het welzijn te verbeteren. 69 Bij Kamervragen naar de vertegenwoordiging van gelegaliseerde
buitenlandse zigeuners noemde minister van BiZa Van Dijk het Internationaal Romano Comité (IRC)
als deelnemer aan de overlegstructuren. Hoewel hij de deelname van zigeuners en
woonwagenbewoners ‘wenselijk’ beschouwde, weigerde het ministerie echter het IRC te
financieren. 70
De uitspraak van minister Van Dijk staat haaks op de brieven die naar Stichting Lau Mazirel
(SLM), voorvechter van mensen met een nomadische leefstijl, gestuurd werden. Zo liet het ministerie
weten in een brief aan SLM dat ‘Binnenlandse Zaken geen activiteiten ontplooit om een
samenwerkingsverband van gelegaliseerde buitenlandse zigeuners te bevorderen.’ 71 Deze uitspraak
werd in 1990 herhaald, met de boodschap dat gelegaliseerde buitenlandse zigeuners al voor zichzelf
opkwamen via het IRC en dat de overheid daar verder niets mee hoefde te doen. 72 De bevordering
van zelforganisatie sloeg dus alleen op Nederlandse zigeuners en woonwagenbewoners, die wél
financiering kregen. De verwijzing naar deelname van het IRC bij gesprekken bleek overigens ook niet
te kloppen: in de periode 1988 tot 1991 is het IRC niet één keer uitgenodigd voor een gesprek, stelde
SLM. Gelegaliseerde buitenlandse zigeuners zijn daarmee volgens SLM de ‘enige minderheid in
Nederland [die] niets te zeggen [heeft] over beleid ten aanzien van henzelf.’ 73 De zelforganisatie van
gelegaliseerde buitenlandse zigeuners werd dus wel in woorden gesteund, maar niet met financiële
middelen gestimuleerd. Ook SLM kreeg in die periode geen subsidie meer maar werd juist gekort in
fondsen.
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3.6 Politiek klimaat
Het is van belang om de voorgaande gebeurtenissen af te schilderen tegen de achtergrond van de
politieke veranderingen die plaatsvonden in de jaren 1980. In 1982 trad het kabinet Lubbers 1 aan,
een combinatie van VVD en CDA, dat zich tekende door bezuinigingen. Er waren flinke gaten in het
staatsbudget ontstaan en de doelstelling van Lubbers 1 was om de tekorten aan te vullen. De enige
manier om dat te doen was de door de broekriem aan te halen. Er werd diep gesneden in de sociale
zekerheid, want voor dit kabinet was de financiële en sociaaleconomische problematiek
‘allesoverheersend.’ 74 Onder Lubbers 2 (1986-1989) werden de bezuinigingen doorgevoerd en vooral
de sectoren volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, welzijn en cultuur werden zwaar getroffen. 75 Dit
waren precies de departementen van waaruit geprobeerd werd de gb-zigeuners beter te laten
integreren. Door de bezuinigingen was er voor hen steeds minder geld beschikbaar.
Ook op het Woonwagenbeleid werd bezuinigd. De Woonwagenwet moest worden
ondergebracht onder de Woningwet, zodat er geen uitzonderingspositie meer zou zijn voor
woonwagenbewoners en geen extra kosten voor de afwijkende woonvorm. Immers, ‘‘Waarom zou
de gemeenschap de extra kosten voor het bewonen van een woonwagen, welke boven die van een
vergelijkbare woning uitstijgen, voor haar rekening nemen, wanneer voor dat bewonen van een
woonwagen geen enkele (economische) noodzaak meer bestaat?’ 76 Wel vond er een onderzoek
plaats naar het VRO, waarin vooral oud-minister Gruijters zeer bekritiseerd werd. Hij zou
steekpenningen hebben aangenomen en VRO zou manipulaties van bouwsubsidies door bedrijven
hebben toegestaan. 77 Dit was de minister die absoluut niet de verantwoordelijkheid voor het
Woonwagenbeleid wilde overnemen en financiële verantwoordelijkheid voor de woonwagenvorm
doorschoof naar particuliere banken. Het doet vermoeden dat de werkelijke reden voor het afwijzen
van het woonwagenbeleid meer met zijn eigen voornemens en fouten te maken had dan met een
doelbewuste politieke keuze.
Onder Lubbers 3 (1989-1994) kwam voor het eerst de grotere aantallen asielzoekers op de
agenda te staan. Het decentralisatiebeleid werd doorgezet, dus wetten werden veralgemeniseert en
gemeenten kregen meer verantwoordelijkheid. Voortaan moesten op lokaal niveau maatregelen
worden getroffen voor onderwijs, wonen, werkgelegenheid en welzijn. 78 Dat betekende dat de
gemeenten de totale verantwoordelijkheid kregen voor het integratiebeleid dat voor de gb-zigeuners
gevoerd werd. De beleidsvoornemens van BZK wat betreft gb-zigeuners waren dan ook compleet
anders voor de periode 1992-1994 dan in de voorgaande tien jaar. Zo zouden de opvanggemeenten
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nog drie jaar subsidie krijgen voor de gb-zigeuners, waarna de geldkraan dicht zou draaien en er
werd specifiek bij vermeld dat het bedoeld was voor onderwijs, niet voor politie. Zonder speciale
regelingen voor de woonwagens en zonder extra middelen voor onderwijs en arbeidsintegratie
zouden de zigeuners voortaan geen uitzonderingspositie meer bekleden.
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4. De invloed van Stichting Lau Mazirel
4.1 Het ontstaan van Stichting Lau Mazirel
4.1.1 De persoon Lau Mazirel
Lau Mazirel (1907-1974) was een advocaat die zich gedurende haar leven inzette voor rechten van
families, vreemdelingen en vluchtelingen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was ze deel van het
verzet, maar ook vlak daarvoor probeerde zij de Nederlandse politiek beducht te maken op het
gevaar van de registratie van persoonsgegevens. Na de oorlog kwamen ook abortus, euthanasie en
gelijke rechten van minderheden in haar repertoire. Ze kwam in actie tegen de geplande
Woonwagenwet uit 1968, omdat ze die zag als een manier om minderheden uit te sluiten. Mazirel
zette zich haar leven in tegen vrijheidsbeperking en registratie van persoonsgegevens was daar een
belangrijk onderdeel in. Haar wijze van aandacht vragen voor de onderwerpen die zij belangrijk vond,
was iets waar sommige mensen bewondering voor hadden, maar waarmee ze ook mensen tegen zich
in het harnas joeg. ‘Journalist Jan Rogier noemde haar een ‘terriër’ die politiek ingedeeld moet
worden in het libertair socialisme. Ze was volgens hem bevangen door ‘een soort
illegaliteitssyndroom’: haar leven lang kwam ze op voor gediscrimineerden en onderdrukten, zoals
homoseksuelen en zigeuners.’ 79
Lau Mazirel schreef in 1968 over de Woonwagenwet dat er sprake is van een
‘afstammingsprincipe.’ 80 Daarmee doelde ze op de afspraak dat alleen mensen die ‘van origine’
woonwagenbewoners zijn, in een woonwagen mogen wonen. Hoewel het in eerste instantie
genegeerd wordt, duikt Mazirels term ‘afstammingsbeginsel’ in latere communicaties en rapporten
weer op. Meneer Van Ooijen, zelf als Tweede Kamerlid zeer betrokken geweest bij de
woonwagenproblematiek, hekelde Lau Mazirel. Hij vond de manier waarop zij haar kritiek naar voren
bracht overdreven. 81 Ook door andere Kamerleden en bewindsleden van organisaties die zich
betrokken toonden bij woonwagenbewoners werd Mazirel bekritiseerd. ‘Het heeft geen zin te
discussiëren met iemand, die blijkbaar de portée van hetgeen zij zelf schrijft niet begrijpt en kennelijk
in een pathologische gesteldheid kwade trouw veronderstelt’ was een reactie op één van Mazirels
artikelen. 82
Treffend aan de kritiek van Ooijen is dat hij Mazirel ‘emotioneel’ noemde, terwijl haar relaas
overeenkomt met verhalen van de woonwagenbewoners. De enige persoonlijke bewering die
Mazirel maakte, is dat zij de behandeling van zigeuners in 1968 gelijktrok aan de behandeling van
zigeuners vijftig jaar daarvoor, waarbij zij het woord ‘opjagen’ gebruikte. Opvallend aan de kritiek die
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geuit werd op Mazirels uitspraken, is dat het geen enkele keer over de inhoud van haar uitspraken
ging. Er werd slechts gereageerd op haar uitingswijze. ‘Het opjagen kan beginnen’ is evenwel geen
tactische aanpak van een politiek probleem, maar de vergelijking tussen 1968 en 1918 was niet zo
ver gezocht. 83 Door de wijze waarop Mazirel zich uitdrukte, jaagde ze iedereen tegen zich in het
harnas, waardoor haar pleidooi niet meer serieus genomen werd. ‘Ook waar zij gelijk had, kreeg zij
dat (…) niet.’ 84 Toch was Mazirel de eerste die de aandacht richtte op de gebreken van grote
regionale centra, zo herkende zij al snel dat deze zouden zorgen voor grotere isolatie. Van Ooijen
schrijft later dat het betreurd zou moeten worden, dat er niet meer naar haar geluisterd is. 85

4.1.2 Stichting Lau Mazirel
Jan Rogier, auteur en journalist bij Vrij Nederland, was één van de mensen die Mazirel bewonderde.
In 1976 had Rogier Stichting ROM opgericht met Mazirels werk voor ogen. Deze stichting viel echter
uiteen in 1981, waarna Rogier Stichting Lau Mazirel oprichtte. Stichting Lau Mazirel (SLM) had als
doel ‘op te komen voor Roma (zigeuners) en andere nomadisch levende mensen.’ 86 SLM hield zich
bezig met ‘belangenbehartiging van mensen met een nomadische cultuur.’ Met die brede
beschrijving richtten zij zich op alle mensen in woonwagens, zigeuners en gb-zigeuners. De gbzigeuners waren wel hun focusgroep, omdat deze groep het meeste problemen tegenkwam, op
gebied van wonen, financiën, bijstand, legaliteit en discriminatie. Dat laatste punt was een
stokpaardje voor de stichting en iets waarvoor ook Lau Mazirel zich altijd voor had ingezet. Op gebied
van discriminatie was Lau Mazirel zeer activistisch geweest en ook de Stichting Lau Mazirel stond nog
weleens op de spreekwoordelijke barricade. Wanneer het echter over onduidelijke beleidsvorming
en inspraak van zigeuners ging, wist de stichting de politiek te bereiken, zeker later in de jaren 1980.
Voorzitter van de vereniging was Jan Rogier, zoon van hoogleraar en geschiedkundige L.J.
Rogier, die zich verdiepte in de katholieke geschiedenis van Nederland. Jan Rogier was maakte echter
naam met zijn kritiek op geschiedkundigen. Hij publiceerde in de jaren 1960 en 1970 kritische
artikelen in Vrij Nederland, waarin hij de autonomie van geschiedkundige grootheden zoals Lou de
Jong in twijfel trok. Auteurs die vanuit een socialistische inslag schreven, konden rekenen op Rogiers
bewondering. Eén van de vele auteurs die hij besprak was Lau Mazirel, wiens activisme hem
aansprak. In haar laatste levensjaren waren zij in contact en had zij Rogier weten te overtuigen van
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het belang om op te komen voor zigeuners. 87 Hij beëindigde zijn artikel over haar dan ook met de
woorden: ‘Nu moeten wij het overnemen.’ 88
Na Rogiers overlijden nam prof. dr. Herman Meijers het voorzittersstokje over. Meijers was
voormalig hoogleraar Volkenrecht aan de Universiteit van Amsterdam en als hoofd van de Juridische
Commissie al verbonden aan SLM. Meijers was hoogleraar Volkenkunde, maar richtte zich na zijn
pensionering op EEG- en EU-samenwerking. Vluchtelingen, het Schengenverdrag en internationale
grenspolitiek konden op zijn aandacht rekenen. Zijn betrokkenheid bij SLM was één van zijn
activiteiten op mensenrechtengebied. Zo richtte hij in 1991 ook de Commissie Meijers op, die de
Eerste en de Tweede Kamer adviseert over mensenrechten binnen Europa. Onder zijn
voorzitterschap veranderde SLM van een activistische organisatie aan de zijlijn naar een
gerespecteerde vertegenwoordiger van zigeunerbelangen. Ook veranderde het van
organisatiestructuur: in 1987 werd Stichting Lau Mazirel (SLM) omgedoopt tot Vereniging Lau Mazirel
(VLM).
Meijers nam het initiatief voor een onderzoek naar het beleid van de Rijksoverheid, naast
een door de Tweede Kamer gevraagde evaluatie van het zigeunerbeleid. Het onderzoek, met als doel
inzicht te krijgen in mogelijke nadelige effecten van het overheidsbeleid voor buitenlandse zigeuners,
kreeg de benodigde financiering van onder andere het Landelijk Bureau Racismebestrijding. Het
startte in 1989 en in 1990 kwam het boek ‘Ongewenste Vreemdelingen’ van Willems en Lucassen uit.
De auteurs benadrukten de stigmatisering van de gb-zigeuners, doordat zij naast de bestaande
vooroordelen ook met allerlei speciale regelingen van doen hadden. Het beleid ten aanzien van
zigeuners was anders dan dat van de rest van de Nederlandse bevolking, ook anders dan dat van
andere migranten. Deze uitzonderingspositie creëerde een bevestiging van het reeds bestaand
stigma over hoe anders zigeuners wel niet waren. Volgens Willems en Lucassen heeft de overheid
met haar eigen beleid het de gb-zigeuners onmogelijk gemaakt om goed te integreren in Nederland.
Vooral het opplakken van het label crimineel heeft voor veel problemen gezorgd. 89

4.2 De activiteiten van SLM
4.2.1 Hulp bij naturalisatie
Toen in 1977 de gb-zigeuners gelegaliseerd werden, werd hen het Nederlands staatsburgerschap in
het vooruitzicht gesteld. Wanneer zij tien jaar in Nederland waren geweest, zouden zij nationalisatie
mogen aanvragen. Aan nationalisatie waren twee eisen verbonden. De eerste was een redelijke
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kennis van de Nederlandse taal. Wat werd gezien als redelijk is verschoven van een inspanningseis (je
best doen om te leren en naar de lessen komen) naar een absolute eis. De tweede eis ging over goed
gedrag. Een migrant die in aanraking was geweest met de politie had minder kans op het Nederlands
staatsburgerschap dan een migrant van onbesproken gedrag. Goed gedrag werd dus beloond, slecht
gedrag bestraft. Was de aanraking met de politie van dusdanige aard dat het een ernstig misdrijf
betrof kreeg de migrant niet alleen geen staatsburgerschap, maar kon hij/zij over de grens gezet
werden. Deze twee voorwaarden golden voor alle migranten, maar voor zigeuners werd vooral op de
tweede extra veel nadruk gelegd. De naam ‘zigeuner’ was sterk geassocieerd met criminaliteit en de
politiek verwachtte van de groep gb-zigeuners veel criminaliteit.
Naturalisatie moest dus aangevraagd worden en de aanvraag moest ook gehonoreerd
worden. In geval van de gb-zigeuners gebeurde dat laatste zéér weinig. Cijfers uit 1988 lieten zien dat
95% van alle naturalisatieaanvragen in Nederland gehonoreerd werden, maar onder zigeuners lag
dat cijfer veel lager. 90 De reden die werd opgegeven was doorgaans de taaleis: de gb-zigeuners
spraken niet voldoende Nederlands. Uiteraard ondernam SLM actie om die beslissingen aan te
vechten. Het ging immers om een inspanningsverplichting: de zigeuners moesten aanwezig zijn bij de
taallessen en moeite doen om Nederlands te leren. Er was geen sprake van een absolute waarde in
niveau van Nederlands, maar vanaf 1988 werd de taaleis wel als zodanig gehanteerd. 91 Onderzoek
wees uit dat de gb-zigeuners niet de enigen waren bij wie de taaleis een struikelblok voor
naturalisatie was. Ook voor Aziatische vreemdelingen was dit drempel voor naturalisatie en een
reden om de naturalisatie (nog) niet goed te keuren. 92 Hoewel het een lastige maatregel was, gold
deze voor iedere vreemdeling die het Nederlands staatsburgerschap wilde hebben en niet uitsluitend
voor gb-zigeuners. De taaleis vond in de Tweede Kamer namelijk weerklank en de praktijk van
absolute maatstaf werd, hoewel aangekaart, toch doorgezet. 93

4.2.2 Beïnvloeding van beleid
Uit papieren van verschillende gemeenten bleek dat zij de taaleis niet zo belangrijk vonden, maar
twee andere richtlijnen hadden ter beoordeling van de zigeuners. 94 Voor hen waren de middelen van
bestaan en eventuele inbreuk op de openbare orde leidend in het beoordelen van de gb-zigeuners.
De meeste gb-zigeuners hadden een uitkering en hadden dus geen ‘duurzame middelen van
bestaan.’ 95 Veruit de meeste aandacht ging naar de inbreuk op de openbare orde die zigeuners
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maakten. Net als op nationaal niveau werd er op lokaal niveau nadruk gelegd op de rol van de politie.
Er werd vanuit gegaan dat er veel moeilijkheden zouden komen met de gb-zigeuners en dus werd er
voordat er enige sprake was van daadwerkelijke problemen al gevraagd om extra mankracht voor de
politie. Er werd vanuit een aantal opvanggemeenten vooral gevraagd om meer geld voor de politie.
Let wel: niet alle opvanggemeenten verzochten om extra middelen. Slechts zes van de elf
opvanggemeenten kregen extra geld voor de gemeentelijke politie vanuit CRM betaald en twee
gemeenten konden via Justitie een klein bedrag vergoed krijgen. 96 Waar het extra politiebudget
precies aan uitgegeven werd was ‘genoegzaam bekend bij de departementen’ blijkt uit een verslag
tussen BZK, Justitie en opvanggemeenten uit 1981. 97
De vergoedingen kwamen echter uit het zigeunerbudget van CRM, dat bedoeld was voor
integratie, onderwijs, opvang, arbeidsbemiddeling en andere welzijnsmaatregelen. Hoewel CRM
afwijzend tegen dit gebruik van het budget stond, had BZK toestemming gegeven voor de
politiekosten en daar kon CRM zich klaarblijkelijk niet aan onttrekken. 98 Toen eenmaal één gemeente
geld had gekregen van CRM, was er blijkbaar binnen het departement een precedentwerking
ontstaan en konden alle andere opvanggemeenten ook om extra fondsen verzoeken. De vraag blijft
of al deze extra politie wel nodig was. Uit meerdere interviews en verslagen blijkt dat de grootste
bijdrage van de politie het identificeren van zigeuners was. 99 In 1985 kregen politiekorpsen vanuit
Justitie ook geld uit het zigeunerbudget, bedoeld voor opvang en integratie, om registratie van
zigeuners te vergemakkelijken. Op de betrokken ministeries (BZK, Justitie en CRM) waren de
ambtenaren zich ervan bewust dat het budget daar niet voor bedoeld was. 100
Pas in 1988 werd dit opgepikt door de Tweede Kamer. Minister van Binnenlandse Zaken Van
Dijk was met een beleidsvoorstel gekomen voor het zigeunerbeleid voor de periode 1988-1991.
Daarin werd gesproken van ‘herverdeling van interdepartementale middelen’ en meer politieinzet. 101 Het voorstel werd echter afgekeurd door de Kamer omdat het gedeelte van het
zigeunerbudget dat naar de politie ging onevenredig groot was. 102 De commotie die ontstond over de
inzet van politie werd mogelijk gemaakt door SLM, dat voor gedegen voorlichting had gezorgd. Voor
essentiële informatie over overheidsbeleid was (en is) de Tweede Kamer aangewezen op
belangenbehartigers zoals SLM. Wanneer die goede informatie verschaften, met een goede
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onderbouwing van het probleem, kon dat door Tweede Kamerleden aangegrepen worden om de
regering te bevragen en te bekritiseren. Zo ook in de kwestie van zigeuners. Bij hun onderzoek naar
overheidsbeleid jegens zigeuners kregen Willems en Lucassen te horen dat de kritiek die de Kamer
gaf op minister Van Dijk in 1988 mogelijk was doordat SLM (toen VLM) de juiste informatie bij de
juiste mensen had weten te krijgen. 103
De omslag in de effectiviteit werd goed zichtbaar toen SLM halverwege de jaren 1980, ten
tijde van Meijers’ aantreden, uitnodigingen ontving om mee te praten over het zigeunerbeleid. Ook
hierin werd de ontbrekende samenwerking tussen verschillende ministeries en departementen goed
zichtbaar. Op 23 april 1985 ontving SLM van de directeur Coördinatie Minderhedenbeleid (BZK) een
brief waarin stond dat zij niet uitgenodigd konden worden voor deelname aan een werkgroep voor
gb-zigeuners. De brief was verstuurd namens BZK, Justitie en WVC (de opvolger van CRM) in
antwoord op een verzoek van SLM. 104 In antwoord op datzelfde verzoek kwam op 23 mei 1985 een
brief namens WVC dat het hoofd van de afdeling belast met zigeunerwelzijn graag met SLM wilde
spreken. De brief bevat de vraag om de onderwerpen die besproken moeten worden door te sturen
en het dient verder ter bevestiging van de gemaakte afspraken tussen WVC en SLM. 105 Dit voorbeeld
dient ter illustratie van de verschillende handelswijze van de twee ministeries, maar tevens toont het
dat SLM mee begon te praten. Vanaf 1990 kreeg SLM ook van BZK uitnodigingen om mee te praten
over het zigeunerbeleid als onderdeel van het minderhedenbeleid en zelfs een ontwerpnotitie voor
nieuw zigeunerbeleid. 106

4.3 Invloed van de media
4.3.1 De inzet van politie
Ook media begonnen meer en meer een rol te spelen bij het beïnvloeden van zigeunerbeleid. Op de
kritiek van de Tweede Kamer had minister Van Dijk zich verweerd door te stellen dat de zigeuners al
die politieaandacht zelf op prijs stelden. In een tv-uitzending van het goed bekeken
actualiteitenprogramma ‘Keek op de Week’ kreeg een aantal zigeuners de kans om daarop te
reageren. Zij lieten weten helemaal niet blij te zijn met meer politie. Volgens hen voerde de politie
routinecontroles uit, om de identiteit van een zigeuners vast te stellen. Vervolgens werd er een
proces-verbaal opgesteld en kreeg iedere zigeuner een enorm dossier. Dit leidde tot de
veronderstelling dat iedere zigeuner met een dossier crimineel was, want ze waren vaak in aanraking
geweest met de politie. Presentator Wim de Bie sloot het item af met de woorden: ‘Samenvattend:
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Van Dijk staat toe dat het politietekort hier en daar wordt aangevuld door de zigeuners te
criminaliseren.’ 107 Of het werkelijk zo kort door de bocht gesteld kon worden, is uiterst twijfelachtig.
De zinsnede werd echter wel opgepikt en ook in de Tweede Kamer gebruikten politici de term
criminalisering van zigeuners om het regeringsbeleid in twijfel te trekken.
Twee jaar eerder al zond de VPRO de miniserie ‘De mythe van het zigeunerdom’ uit via de
radio. 108 In het vierde deel van de serie komt prof. dr. Meijers van SLM aan het woord, waarin hij
verklaart dat de politie discrimineert, niet op basis van nationaliteit maar op basis van uiterlijk. De
rechtsgeldigheid hiervan komt van de ‘circulaire van Wiegels’ uit 1977, ook wel
vreemdelingencirculaire genoemd. Daarin stelde de toenmalige minister van BZK Hans Wiegels dat
bij vermoeden van illegale aanwezigheid van zigeuners direct tot actie overgegaan moest worden.
Illegale zigeuners moesten direct uitgezet worden en om dat te kunnen doen moest hun identiteit
gecontroleerd worden. Deze circulaire bleef in de vijftien jaar erna de basis voor de omgang met
zigeuners, tot grote ergernis van de gb-zigeuners.
De gb-zigeuners, die zoals bekend legaal in Nederland waren, werden om de haverklap
gecontroleerd op identiteit. Van iedereen die eruitzag als een zigeuner werd blijkbaar vermoed dat
het een illegale zigeuner was, ondanks dat de zigeuners in de opvanggemeenten verbleven en na tien
jaar toch wel bekend van gezicht zouden moeten zijn. Volgens gb-zigeuner Misko Sarkezi ging het
dan ook om routinecontrole: ‘Ieder jaar in november/december moet er een rapport geschreven
worden, dan is de politie extra actief en worden zigeuners om het minste of geringste opgepakt.
Door de hoeveelheid van proces-verbalen die wordt opgemaakt, kan de politie aantonen dat ze het
heel erg druk hebben met de zigeuners en ze meer geld nodig hebben. Ieder jaar weer in
november/december. De rest van het jaar gaat het niet over geld.’ 109 Helaas zijn er geen gegevens
om zijn bewering te boekstaven, maar het toont een interessant kijkje in de wereld van de gbzigeuners. Als dit inderdaad de manier was waarop zigeuners aan hun dikke dossiers kwamen, is het
niet verwonderlijk dat zij steen en been klaagden over hun behandeling. Ook was het dan in 1988
hoogste tijd om deze praktijk aan de kaak te stellen in het parlement.

4.3.2 Zigeunerbruiden
Het was niet de eerste keer dat de gb-zigeuners werden besproken in de media en in het parlement.
In 1987 had RTL-programma Veronica’s Nieuwslijn een item gepresenteerd over zigeunerbruiden.
Het was voor veel van de zigeuners gewoonte om met een zigeunermeisje te trouwen en de meisjes
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kwamen doorgaans niet uit Nederland. Doordat de gb-zigeuners geen vestigingsvergunningen
kregen, mochten zij geen buitenlandse partner laten komen. Zo kwam het dat velen van hen niet
konden trouwen met het meisje van hun keuze, althans niet officieel. Bijkomend was dat het voor de
gb-zigeuners niet vreemd was om zeer jong te trouwen, nog voor hun 18e, wat voor de Nederlandse
wet niet toegestaan was. Dit gold ook en vooral voor de tweede generatie gb-zigeuners: zij kregen
geen vestigingsvergunningen, maar moesten voldoen aan dezelfde voorwaarden als hun ouders. Zij
konden dus ook niet trouwen en geen buitenlandse partner naar Nederland halen. Het recht van
gezinshereniging ging bij hen niet op, omdat het niet zozeer om hereniging ging als wel om
gezinsvorming. Dit was dan ook het standpunt dat Justitie innam bij het afwijzen van
vestigingsaanvragen.
Wat de situatie zo pijnlijk maakte, was dat de zigeunerjongens, ondanks dat het hen niet
toegestaan was, wel partners naar Nederland haalden. Sommige gb-zigeuners hadden al kinderen
voordat er een definitieve afwijzing van de aanvraag tot verblijf van de moeder kwam. Zo ontstond
de schrijnende situatie dat de buitenlandse partners (in de media ‘zigeunerbruiden’ genoemd)
uitgezet dreigden te worden, terwijl partner en kinderen in Nederland moesten blijven. Door lobby
van SLM en de tv-uitzending werd er een uiteindelijk een motie ingediend in de Tweede Kamer door
de leden Van Traa (PvdA) en Krajenbrink (CDA), die in de loop van tijd vaker moties in zouden dienen
om voor de rechten van zigeuners op te komen. Pas toen die werd aangenomen, deed de
staatssecretaris van Justitie een belofte om de gb-zigeuners vestigingsvergunningen te gaan geven. 110
De belofte kwam als mosterd na de maaltijd: vanaf het najaar van 1987 verbleven de meeste
zigeuners immers tien jaar legaal in Nederland, waardoor zij sowieso recht zouden hebben op
vestigingsvergunningen. Het was dus een belofte die redelijk risicoloos genomen kon worden door
de staatssecretaris. Uit verslagen van besprekingen van het te voeren beleid bleek dat er ook dit keer
achteraf angst was voor ‘ongewenst precedent’ in verband met de huwelijkssluiting. 111 De affaire gaf
wel goed weer hoe belangrijk het was dat de gb-zigeuners een stem kregen. Doordat zij zichzelf
nauwelijks vertegenwoordigden, kwam het aan op belangenorganisaties om voor hen op te komen.
SLM was de enige organisatie die zich specifiek richtte op de gb-zigeuners en hun rechten en zij
bleken dus zeer belangrijk te zijn.

4.4 Het resultaat
Zo ging SLM zich in de loop van de jaren 1980 steeds meer manifesteren als gezichtsbepalende
zaakwaarnemer. Hoewel het niet lukte om deel te mogen nemen aan bestuurlijk overleg, werd SLM
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de centrale belangenbehartigingsorganisatie. Met de komst van Meijers werd de juridische basis
waarvandaan SLM werkte steviger en kon hij in toenemende mate invloed uitoefenen op politici.
‘Ten slotte zijn zij [de belangbehartigers] het geweest die de informatie en de belangrijkste
argumenten hebben geleverd om de regering, in het bijzonder in 1988, onder druk te zetten.’ 112 De
beslissing van minister Van Dijk om hen niet meer te financieren en over te gaan op stimulatie van
zelfvereniging was voor de gb-zigeuners redelijk funest. In 1988 schreef SLM aan verschillende
ministeries het verzoek om financiering door te zetten, maar kreeg daarbij onverbiddelijk antwoord
dat dit niet nodig was en dat de gb-zigeuners zichzelf zouden vertegenwoordigen via het
Internationaal Romano Comité. Deze werd echter ook niet gesubsidieerd door de overheid. SLM
kreeg een subsidiebedrag waarmee zelfs de coördinerende medewerker niet meer werkzaam kon
blijven. Vanaf 1989 werd de vereniging zo summier gesubsidieerd dat zij voornamelijk afhankelijk
werd van vrijwilligerswerk en vrijwillige bijdragen.
Vanaf het uitbrengen van het boek Ongewenste vreemdelingen nam SLM een andere positie
in ten opzichte van het anders-zijn van zigeuners. Waar SLM in de jaren 1980 pleitte voor andere
regels, speciale regelingen en rekening houden met de cultuur van de zigeuners, volgde zij vanaf
1990 het standpunt van het onderzoek van Willems en Lucassen. Zij hadden geconstateerd dat het
behandelen als anders de zigeuners juist in het nadeel had gebracht. Het stigma dat er al was werd
steeds meer bevestigd. Hoewel SLM bleef volhouden dat van zigeuners niet verwacht mocht worden
dat zij compleet zouden integreren, moesten zij voor de wet niet meer anders behandeld worden.

112

Willems en Lucassen, Ongewenste vreemdelingen, 166.

33

Conclusie
Het vreemdelingen- en woonwagenbeleid tussen 1965 en 1990 tekende zich zeer sterk af als een
terughoudend beleid. Er heerste een voortdurende angst voor precedentwerking, voornamelijk voor
buitenlanders die naar Nederland wilden. Door naar de beleidsvorming omtrent zigeuners te kijken
werd zeer goed zichtbaar hoe sterk deze angst voor aanzuigende werking was. Wat ook heel duidelijk
naar voren kwam was de kracht van het individu. Op beslissende momenten waren er politici of
vertegenwoordigers die met een enkele beslissing het lot van velen bepaalden.
Zo was daar de eenmansbeslissing van Staatssecretaris van Justitie Zeevalking. Hij ging met
zijn uitspraak op tv tegen alle adviezen in. Gezien de timing van zijn beslissing, twee weken na het
aftreden van het kabinet Den Uyl, is het bijna niet mogelijk om het te bestempelen als iets anders
dan een zeer slimme actie. Of het nu een spontane uitroep of een berekende beslissing was, doordat
op tv gezegd was dat de groep zigeuners mocht blijven, kon het niet meer teruggedraaid worden.
Zeevalking zette daarmee zijn ambtenaren voor het blok, want zij moesten met een oplossing
komen. Terwijl er gewacht werd op die oplossing, was er opnieuw een individu dat een opmerkelijke
beslissing maakte. Landdorst Lammers stelde zijn grond beschikbaar als standplaats voor de
zigeuners, in afwachting van hun regulatie. Het is zeer de vraag of deze tussenperiode zo rustig zou
zijn verlopen zonder de tussenkomst van Lammers. Hoewel hij met zijn grote uitgaven voor het
welzijn van de gb-zigeuners de betrokken ministeries in verlegenheid bracht was het voor de gbzigeuners een goede zaak dat hij hen op wilde vangen. Zeker als dat vergeleken wordt met de niet zo
grote gretigheid van gemeenten in Nederland om de gb-zigeuners vaste standplaatsen te bieden.
Ook in negatieve zin waren individuen betrokken bij de besluitvorming. Zo wilde minister
Gruijters van VRO absoluut geen verantwoordelijkheid dragen voor het woonwagenbeleid. Hij had
namelijk andere plannen waar hij gemeenten voor nodig had en die vielen niet samen met een
dwangbevel om extra zigeuners op te nemen. Door de tussenkomst van de Tweede Kamer kreeg hij
alsnog de verantwoordelijkheid, maar hij had geen doekjes gewonden om zijn weigering. Dat later
bleek dat tijdens zijn ministerschap het VRO bedrijven had begunstigd door te sjoemelen met
subsidies voor bouwprojecten en het aannemen van steekpenningen, stelt de houding van Gruijters
in een ander licht. Ook het Tweede Kamerrapport van tien jaar later constateerde dat het handelen
van Gruijters ontoelaatbaar was.
Het beleid in de jaren die volgden kon niet op zichzelf gezien worden. De stevige
bezuinigingen zorgden ervoor dat alle domeinen waarop de gb-zigeuners geholpen moesten worden
(onderwijs, arbeidsbemiddeling en welzijn) gekort werden. De extra financiering die de
opvanggemeenten kregen werd bovendien grotendeels uitgegeven aan politie en niet aan het
welzijnswerk waar het officieel voor bedoeld was. Dit was bekend bij de ministeries maar het werd
zo gelaten, totdat het eind jaren 1980 in de Tweede Kamer terecht kwam. Tegen die tijd waren de
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media gaan berichten over de gb-zigeuners en had ook SLM voet aan de grond gekregen bij Tweede
Kamerleden. SLM had zich weten te profileren als een centrale belangenvertegenwoordiger voor de
gb-zigeuners. Dr. Meijers wist de juridische expertise in te brengen om gedegen informatie te kunnen
leveren, zodat de activistische inslag van SLM transformeerde tot meepraten op hoog niveau. Dat
was in 1985 nog wat aarzelend: WVC wilde graag met SLM praten over het zigeunerbeleid, maar BZK
hield als coördinator de boot nog af. Vanaf 1990 volgen de uitnodigingen elkaar echter gestaag op,
vooral van BZK. Niet alleen wordt dan om onderwerpen voor overleg gevraagd, er wordt zelfs een
ontwerpnotitie voor het zigeunerbeleid opgestuurd.
Wat voor deze omslag heeft gezorgd kan een aantal dingen zijn. Zo hadden de meeste gbzigeuners vanaf 1988 recht op naturalisatie, mits ze de aanvraag goed konden invullen. De Haagse
politiek kon vanaf dat moment wettelijk gezien niets anders dan accepteren dat de gb-zigeuners er
waren. Hoewel de gb-zigeuners in 1977 officieel gelegaliseerd waren, werden zij nog niet compleet
geaccepteerd. De toename aan politieagenten in de opvanggemeenten was, naast een punt van
discussie in media en in de Tweede Kamer, een teken dat de gb-zigeuners niet vertrouwd werden. Zij
werden goed in de gaten gehouden en vaak gecontroleerd. Mogelijk was dit om ze er ook spoedig uit
te kunnen zetten. Als tweede kwam er in de Tweede Kamer, mede dankzij de media, aandacht voor
het welzijn van de gb-zigeuners. De angst dat iets breed uitgemeten zou worden in de media was een
extra stimulans om geen fouten te maken in het zigeunerbeleid. Mogelijk waren er meer factoren die
meespeelden in de omslag van het zigeunerbeleid, zoals het veranderende Europese politieke
landschap na de val van de Muur of de komst van grote hoeveelheden nieuwe vluchtelingen die
aandacht nodig hadden.
In de jaren 1980 werden de gb-zigeuners nog zeer sterk als ‘anders’ gezien. Ze kregen
speciaal onderwijs, ze hadden een uitzonderlijke woonsituatie en zij hadden een uitzonderingspositie
gekregen in het Nederlandse vreemdelingenbeleid. De gb-zigeuners waren toegelaten zonder
voldoende middelen van bestaan of uitzicht daarop. Deze uitzonderingspositie zorgde er echter ook
voor dat de tweede en soms zelfs derde generatie gb-zigeuners ook een uitzonderingspositie kregen.
Door de zigeunerbruiden werd deze tekortkoming in het zigeunerbeleid zichtbaar. Met de komst van
het Minderhedenbeleid werden gb-zigeuners gelijkgesteld met andere minderheden en werd
geprobeerd hen verder te integreren in Nederland. Voor het eerst waren zij niet meer ondergeschikt,
maar ook niet meer speciaal.
Onder druk van bezuinigingen werd uiteindelijk de knoop doorgehakt: woonwagenbewoners
en zigeuners van alle soorten zouden niet meer apart worden behandeld. Hun langdurende
arbeidsmoeilijkheden konden ook niet meer getolereerd worden, want ook dat kostte te veel. Het
beleid werd veralgemeniseerd, de Woonwagenwet werd opgenomen in het algemene
Huisvestingsbeleid en het Minderhedenbeleid zorgde voor een gelijke behandeling van álle
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minderheden in Nederland, waaronder de zigeuners. Die werden tussen neus en lippen door erkend
als groep en als minderheid. SLM werd uitgenodigd voor besprekingen zodat ook gb-zigeuners een
stem hadden – al werd er ook op SLM bezuinigd. Via zelforganisatie van de gb-zigeuners in de vorm
van het Internationaal Romano Comité moest de zigeunerintegratie er dan toch maar van komen. De
Edese Post kopte op 10 januari 1989 vol vertrouwen: ‘Na tien jaar zijn nu de grootste problemen met
zigeuners voorbij.’

Voor vervolgonderzoek zal het zeer interessant zijn om in de gemeentelijke archieven te mogen
duiken. Nu is alleen de nationale overheid besproken en het algemene beleid dat werd opgesteld. De
lokale invulling werd door de gemeenten bepaald en die besluitvorming is (nog) niet onderzocht. In
zulk onderzoek zullen naar verwachting vele misstanden op individueel niveau tevoorschijn komen.
Ook kunnen de motieven van de direct betrokken ambtenaren dan onderzocht worden, zoals de
houding van de politieagenten ter plekke. In hoeverre die individuele factoren meegespeeld hebben
bij het verkrijgen van vestigingsvergunning of het doen van een naturalisatieaanvraag bijvoorbeeld
zou zeer interessant onderzoek kunnen opleveren. Welke vooroordelen waren er en welke rol
speelden die in het bepalen van de uitvoering van het algemene zigeunerbeleid? Die kant van het
verhaal zou een goede aanvulling kunnen zijn op het onderzoek over Vreemdelingenbeleid in
Nederland.
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