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SAMENVATTING:
Midden 19de eeuw was de criminaliteit onder hier vertoevende 'Duitsche landloopers' een punt van grote zorg. Het leek wel 'Marokkaans straattuig', concluderen de historici Obdeijn en Schrover. 

VOLLEDIGE TEKST:
De Leidse migratiehistorici Herman Obdeijn en Marlou Schrover vellen aan het slot van hun studie Komen en gaan een vernietigend oordeel, niet over de toon van het huidige debat over migratie en integratie, maar over de inhoud, de argumenten en de beelden die in het Nederland van na Fortuyn gemeengoed zijn geworden. Ze schrijven: 'In de beeldvorming wordt altijd de nadruk gelegd op die migranten waarvan men verwacht dat ze problemen zullen veroorzaken. Positieve beeldvorming is zeldzaam. Herhaaldelijk is er (...) uit onderzoek naar voren gekomen dat de kinderen en kleinkinderen van gastarbeiders een grote sociale mobiliteit vertonen. (...) Bovendien is er sprake van een verbazend snelle demografische aanpassing (daling van het kindertal en stijging van de huwelijksleeftijd). De aandacht gaat echter in het publieke en politieke debat vooral uit naar mensen wie het (nog) niet is gelukt een maatschappelijke stijging door te maken. Het effect van die aandacht is dat alle migranten en hun nakomelingen voortdurend als problematisch worden aangemerkt en dat versterkt tegenstellingen binnen de samenleving.' En dat 'vertraagt de integratie'.
Aan deze pittige conclusie gaan een paar honderd pagina's vol feiten en cijfers vooraf, waar de onderzoekers de migratiestromen vanaf 1550 tot nu zo nauwgezet mogelijk in kaart brengen. Wat interessant genoeg overeenkomt, is het percentage hier woonachtige vreemdelingen: rond 1650 was dat ongeveer acht procent, hetzelfde als nu. 
Een belangrijk verschil was de geringe rol van de nationale staat. Het waren de steden die een 'integratiebeleid' voerden, men voelde zich ook in de eerste plaats deel van een stedelijke gemeenschap. Je kon burger of 'poorter' worden door geboorte, doordat het burgerschap geschonken werd of door het te kopen. Behalve door de welvaart werden groepen migranten - Hugenoten, Portugese en later Duitse en Oost-Europese Joden - ook aangetrokken door de betrekkelijke tolerantie en godsdienstvrijheid in de Nederlanden.
Niet alle immigranten waren blij met de godsdienstige tolerantie, sommige orthodoxe protestanten die uit de zuidelijke Nederlanden waren weggetrokken stoorden zich eraan. 'Zij drongen bijvoorbeeld aan op het afschaffen van het Sinterklaasfeest', waarbij het deze groep nieuwkomers niet om de figuur van Zwarte Piet ging, maar om de goedheiligman zelf, die zij 'paaps' vonden.
In de 19de eeuw daalde het percentage immigranten in Nederland sterk, tot twee procent van de bevolking. De emigratie nam toe, vooral naar de Oost. De natiestaat kwam tot ontwikkeling, men ging zich veeleer Nederlander voelen dan Amsterdammer of Twentenaar. De eerste landelijke vreemdelingenwet dateert uit 1849. Vreemdelingen die zich hier wilden vestigen, moesten een paspoort hebben en beschikken over voldoende middelen van bestaan of aantonen dat ze die hier konden verwerven.
Obdeijn en Schrover citeren uit het Kamerdebat over deze wet; de volksvertegenwoordigers bleken zich zorgen te maken over de staatsveiligheid die wel eens bedreigd kon worden door aanhangers van de Franse anarchist Proudhon of andere 'woelgeesten'. Ook het probleem van de criminaliteit stond hoog op de agenda, waarbij een van de Kamerleden opmerkte dat het aandeel 'Duitsche landloopers, die (...) wegens misdrijven tegen de openbare veiligheid gestraft worden, zeer groot is'.
Komen en gaan is uiterst degelijk. Soms gaat het je een beetje duizelen van al die Italiaanse schoorsteenvegers, Duitse, Poolse en Tsjechische mijnwerkers, Chinese pindakoekverkopers, Indische Nederlanders, Surinamers, Antillianen, Vietnamese bootvluchtelingen, IraniÎrs, gastarbeiders uit ItaliÎ, Spanje, JoegoslaviÎ, Griekenland en, jawel, Marokko en Turkije, met de bijbehorende getallen. En dan nog de Nederlandse emigranten (450.000 tussen 1946 en 1969, vooral naar Canada en AustraliÎ).
Af en toe bekroop me ook de twijfel of je complexe verschijnselen als kolonisatie en dekolonisatie, bevolkingspolitiek, natievorming, industrialisatie, het verdwijnen van de zware industrie, gastarbeid en minderhedenbeleid wel recht kunt doen in een toch tamelijk compacte studie. Maar wie zich door de veelheid aan gegevens heen worstelt, wordt beloond met pareltjes van kennis.
Zo was het mij tot dusverre ontgaan dat een aanzienlijk deel van de Antillianen na enige tijd weer naar de eilanden teruggaat. Nog veelzeggender: ik wist ook niet dat Nederland sinds 2002 als enige land in West-Europa meer emigranten telt dan immigranten. De twee Leidse onderzoekers geven de hoofdlijnen in het patroon van migratie helder en nuchter aan en belichten zowel de continuÔteit als de verschillen en breuklijnen. Daarmee leveren ze een belangrijke bijdrage aan een door hen terecht kritisch gevolgd debat.Anet Bleich
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