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De vaderlandse - Nederlandse - geschiedenis begint met migratie. De
Batavieren die de Rijn afzakken en zich voorbij Lobith gaan vestigen in het
zompige gebied van rivieren, moerassen en bossen, dat pas veel later in het
vlakke en strakke weidelandschap zou veranderen, dot nu als het symbool
van de nationale identiteit geldt. Onbewoond was het gebied toen ook al
niet, maar onze geschiedschrijving en daarmee de herinnering aan het verleden reikt nu eenmaal niet verder terug dan wat de Romeinen daarover bij
het begin van de jaartelling gemeld hebben. Zelf waren zij geen migranten
in dit gebied, maar veroveraars en bezetters, uiteindelijk weerstaan door de
ook nog nieuwe bewoners van het land aan de grote rivieren. De Romeinen
geen migranten? Neen, want zij kwamen hier niet eigener beweging, maar
in dienst van een bevelhebber wiens opdracht het was de grenzen van het
Romeinse Rijk zo ver mogelijk naar het noorden en westen to verleggen.
Het vertrek van de migrant is niet altijd vrijwillig, maar als de vestiging
op de plek van aankomst ook gedwongen wordt, verliest het begrip snel aan
betekenis. Stalin had de macht om binnen de Sovjet-Unie hele volkeren to
laten verhuizen, maar geen van hen wilde zelf weg, loot staan zich vestigen
op de plek die hen van hogerhand werd toegewezen. Wie gaat migreren,
besluit zelf weg to gaan en weet in principe ook wat de volgende bestemming is, al pakt dat soms heel anders uit. Vluchtelingen willen uiteraard
eerst weg uit een gevaarlijke en zelfs levensbedreigende situatie. Migrant
worden ze pas daarna, op zoek naar een nieuwe verblijfplaats en een veiliger toekomst. Helemaal aan de andere kant van het spectrum, dat wordt
afgesloten door dwangarbeiders, bannelingen en vluchtelingen bevinden
zich de gelukkigen die over de mogelijkheden beschikken zelf de beste en
mooiste plekken van de wereld als vestigingsplaats to kunnen kiezen. Het
mirtst migrant zijn onder hen weer degenen die zich de luxe kunnen permitteren overal op de wereld zo comfortabel to kunnen leven dat er nooit
concessies aan de eigen leefstiji hoeven to worden gedaan. Dat is maar voor
weinigen weggelegd.
Europa is bij uitstek het continent van de migratie geweest. In ieder geval
zijn er tot in de twintigste eeuw vanuit andere continenten nooit emigratiebewegingen van betekenis geweest en is de vestiging op andere kusten en in
andere landen een typisch Europees kenmerk gebleven. Nog geen halve
eeuw geleden betekende voor veel jonge mensen en hun gezinnen de trek
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naar nieuwe en door de geschiedenis nog onbedorven landen als Canada,
Australia en Nieuw-Zeeland een betere kans op een toekomst in welvaart en
vrede. Inmiddels is Europa zelf bij uitstek het continent, dot het centrum van
de migratiebewegingen in de wereld is geworden. Sinds het laatste kwart van
de twintigste eeuw hebben miljoenen mensen van buiten Europa zich in dit
deel van de wereld gevestigd en nog veel meer miljoenen zijn binnen Europa
van land veranderd. Die processen zijn nog allerminst ten einde. Armoede
houdt de beweging van Zuid- en Oost-Europa naar het westen en noorden op
gang, betere kansen verleiden de bewoners van de vroegere kolonien bet
vaak onbekende moederland op to zoeken, honger en oorlog voedt de vluchtelingenstroom uit Afrika en delen van Azie. Op zoek naar veiligheid, naar
voedsel, naar werk, naar een toekomst voor de kinderen. De overwegingen
mogen persoonlijk steeds anders geordend zijn, de oplossing is steeds dezelfde: emigratie naar de landen waar het beter is, ook voor wie niets bezit en
ook anderszins niets to bieden heeft.
Van een emigratiegebied is Europa zelf een immigratiegebied geworden.
Het heeft de migratie die voor de eigen bevolking ooit een uitdaging was,
leren vrezen als een bedreiging door vreemde elementen. Ander uiterlijk,

andere tool, andere godsdienst, andere opvattingen en andere cultuur.
Wanneer dot ook deelname aan het geordende maatschappelijke en economische verkeer in de weg stoat, wordt de immigrant van een ongenode gast
tot bedreigende buur. Dot is eens to meer het geval, wanneer de aantallen zo
hoog worden dot het de samenstelling van de bevolking en het beeld van de
samenleving verandert. In de grote steden van Europa is dot gebeurd en
onder heel verschillende politieke vaandels leidt dot onveranderlijk toch tot
grote bezorgdheid en sours ook tot angst en agressie.
Het is niet bekend hoeveel immigranten er in Europa wonen. Het is ook niet
eenvoudig vast to stellen, want wanneer is iemand een migrant en hoe long
blijf je dot? Het is zeker niet alleen een kwestie van nationaliteit, eerder van

identiteit. Beschouwt men zichzelf als burger van bet nieuwe land of als
vreemdeling? Wordt men door de overige burgers als gelijk en hetzelfde
beschouwd of juist als anders? In de 15 landen van de Europese Unie hebben
zich sinds 1990 ruim 20 miljoen mensen van buiten de Unie gevestigd, waarschijnlijk ongeveer een derde van hen illegaal. Een onbekend aantal is ook
weer teruggegaan naar het land van herkomst, moor omdat ook voor 1990

al grote aantallen migranten genoteerd konden worden, is tussen de 5 en
10% van de bevolking van de EU to beschouwen als migrant in de zin van
`allochtoon' of `etnische minderheid'. De aantallen intra-Europese migran* 82
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ten zijn zeker zo hoog, maar hun aanwezigheid volt veel minder op en wordt
in het algemeen ook niet als een probleem gezien.

In Nederland wordt inmiddels 10% van de bevolking als allochtoon
beschouwd, rond 1970 ging het nog om ongeveer 1%. Turken, Marokkanen
en Surinamers maken elk ongeveer 2% van de bevolking uit, Antillianen 1%.
In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is inmiddels meer dan een derde

van de bevolking van allochtone herkomst en van de kinderen onder de
12 jaar geldt dat in Amsterdam zelfs voor de meerderheid. In 2004 is het net
veertig jaar geleden dat de eerste Turken als gastarbeider naar Nederland
kwamen, vijf jaar later kwamen de eerste Marokkanen en weer vijf jaar later
volgde een groot deel van de Surinaamse bevolking, vlak voor hun land de
onafhankelijkheid kreeg. De Antillianen zijn vooral de laatste vijf jaar in
grote getale gekomen. Voor hen is de blijvend slechte economische toestand
van hun land de belangrijkste reden om naar Nederland to komen.
Natuurlijk, er is de luxe migratie van gelukkige studenten, succesvolle
kunstenaars en welgestelde ouderen naar oorden die aantrekkelijker zijn dan
waar men thuis is. Nederland is dan zelden de bestemming, des to meer de
Riviera, Ibiza, de Alpen; maar ook New York, Londen en Parijs of Oxford en
Berkeley. Geliefde plekken voor wie het al goed heeft en het nog veel beter
wenst. In zekere zin is deze vorm van migratie nooit serieus, omdat men zonder enig probleem en zonder verlies zijn koffers weer kan pakken en verder

kan trekken of terug kan gaan naar het land van herkomst. De echte
migrant heeft die keuze meestal alleen als laatste optie en vaak zelfs helemaal niet. Politiek kan het vaderland to gevaarlijk zijn en financieel is het
soms onmogelijk om op de eenmaal gezette schreden terug to keren.
Dat laatste gold zeker voor de landverhuizers van de vijftiger jaren, die
Nederland per schip verlieten om in een ver land en meestal ver van de grote
steden een nieuw bestaan op to bouwen. Een deel van hen is weer terugge-

keerd naar Nederland, omdat het toch niet lukte om door to aarden en
omdat het inmiddels zoveel gemakkelijker en naar verhouding ook zoveel
goedkoper is geworden aan het heimwee toe to geven. De meesten zijn gebleven in hun nieuwe land en hun kinderen en kleinkinderen spreken zelfs de

taal van hun ouders niet meer., Zij zijn als zoveel andere migranten deel
geworden van een nieuwe samenleving, waarin zij alweer long tot de
gevestigden behoren.
Met de migranten die naar Nederland en naar vrijwel alle andere landen
van West-Europa zijn gekomen, is het gemiddeld genomen toch wat cinders
gegaan. De gastarbeiders van de jaren vijftig en zestig waren bijna allemaal
jonge mannen met een tijdelijke vergunning voor verblijf. Ze kwamen op uit83

nodiging en alleen voor werk, in de wederzijdse verwachting van terugkeer

naar het eigen land. Met het verdiende geld zouden ze door een nieuw
bestaan kunnen opbouwen en een gezin kunnen stichten. Met de arbeiders
uit Italie, Griekenland en Spanje is dat inderdaad zo gegaan. De economische situatie in hun eigen land verbeterde bovendien zodanig, dat het animo
om weg to trekken snel kleiner werd en het animo om hen aan to trekken
eveneens: ze werden to duur. Wie bleven, zijn inmiddels geheel geintegreerd
in de samenleving van het land van vestiging.
Anders ging het met de jonge mannen uit Turkije en Marokko, die hun
plaats innamen. Van gastarbeiders werden zij immigranten en 'landverhuisden', die hun vrouw en kinderen geleidelijk naar Nederland of Duitsland lieten overkomen. Het verdwijnen van de traditionele industrieen en daarmee
van de arbeidsplaatsen waar zij voor waren aangetrokken, deed hen niet
naar hun vaderland terug keren. Door was voor hen ook nauwelijks een toekomst weggelegd. De economie ontwikkelde zich door niet gunstig en ook
politiek en sociaal was het gesternte niet gunstig. Voor zover zij zelf nog terug
zouden hebben gewild, werd het al snel duidelijk dat zeker hun kinderen weinig Neil zagen in een werkloos bestaan in een armoedig plattelandsdorp. In

vergelijking daarmee leek zelfs de slechtste achterstandswijk van een

Westerse stad een in alle opzichten rijke en uitdagende omgeving.
Soortgelijke overwegingen golden ook voor de inwoners van de vroegere
kolonien van vooral het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland. Op de
golven van de dekolonisatie kwamen zij met hun vroegere overheersers mee
naar het moederland. Meestal wel beter opgeleid dan de gastarbeidersbevolking en met een betere beheersing van de taal van de kolonisator vonden zij
ook gemakkelijker een plaats in de nieuwe samenleving.

De Indiers en Pakistani in Engeland, de Indische Nederlanders en
inmiddels ook de Surinamers in Nederland, de Algerijnen in Frankrijk,
inmiddels hebben zij voor een belangrijk deel een 'gewone' plaats in de
samenleving verworven. Hun kinderen en kleinkinderen beschouwen zich
nog wel als 'anders', maar vaak niet meer als immigranten. Ze zijn in het
nieuwe vaderland geboren en getogen, spreken de taal, van het land als de
autochtonen, zijn op dezelfde scholen geweest en hebben ook grotendeels
dezelfde nationaliteit. In Nederland en Engeland hebben ze zelfs de samenstelling van het nationale menu of de mode in muziek, kleding en sport in
belangrijke mate veranderd. De godsdienst is meestal wel anders, de rol van
de familie is vaak groter en de leefstijl thuis misschien nog wat exotisch,
maar in het publieke leven is er van het anderszijn niet veel meer dan de
zichtbaarheid van een andere huids- of haarkleur overgebleven.
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Een andere huidskleur blijkt ook geleidelijk aan minder afstand to scheppen dan een andere cultuur. Dot geldt in het bijzonder voor de moslims, die

in kleur nauwelijks van de Europeaan to onderscheiden zijn, maar qua
opvattingen en leefstijl een steeds scherper gevoeld contrapunt vormen. In
veel gevallen wordt de kloof kleiner door een geleidelijke aanpassing aan de
Westerse normen en waarden, maar in minstens evenveel gevallen lijkt de
kloof juist bewust groter to worden door een sterker wordende hang naar een
meer traditionele geloofsopvatting en leefstijl. Het vreemde daarbij is dot
juist in de grote steden de aanblik van de bevolking steeds meer bepaald
wordt door mensen die in het geheel niet aangetrokken worden door een
grootstedelijke levensstijl. Integendeel, in de eigen wijken en buurten proberen zij juist steeds meer vorm to geven aan een herleving van de traditione-

le en rurale leefstijlen van de dorpen waar ze oorspronkelijk vandaan
komen.
Berlijn is no Istanboel en Ankara de grootste 'Turkse' stad ter wereld, in
Nederland is de Islam wat aantal belijdende gelovigen betreft al de tweede
godsdienst met inmiddels bijna vijfhonderd moskeeen, Parijs kent complete

Marokkaanse voorsteden. Het zijn naar woonvorm en inwoneraantal kijkend typisch grootstedelijke milieus waar zich een sociale infrastructuur probeert to handhaven, die daarvan bij uitstek de ontkenning is. Dot levert de
nodige problemen op, maar groter nog zijn de problemen in de grootstedelijke wijken waar individuele migranten uit West-Indie en Afrika zich een
bestaan moeten zien op to bouwen. Bij hen ontbreekt vaak iedere vorm van

sociale cohesie en onderlinge solidariteit. Dot betekent ook dot er in hun
geval niet of nauwelijks sprake zal zijn van de sociale controle en ook de economische steun die een familie kan bieden. De kans om in een marginaal en
crimineel milieu terecht to komen, wordt dan erg groot.

'Stadslucht maakt vrij', placht men vroeger to zeggen en daarom trokken
zoveel jonge en ondernemende mensen naar de stad. De trek naar de stad is
gebleven, maar wordt nu in veel gevallen gedomineerd door kansarmen met
een geringe kans op succes in het competitieve milieu van de stad. Nog altijd

functioneert de grote stad als een sociale percolator, die aan de onderkant
nieuwe mensen aantrekt en aan de bovenkant een deel van hen weer succesvol 'uitschenkt' over de hele samenleving. De moderne grote stud wordt in
zijn goede functioneren bedreigd door een to grote instroom aan de onder-

kant en een to snelle uitstroom van succesvollen aan de bovenkant.
Migranten zowel als autochtonen verlaten vaak de grote stud weer of trekken zich terug in voor de minder succesvollen onbereikbare gebieden, waar
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de huizen duur, de scholen wit, de eigendommen bewaakt en de straten leeg
zijn. De aantrekkelijkheid van de stad lijkt clan alleen nog to zitten in de aantrekkingskracht die zij uitoefent op migranten die nergens anders naar toe
kunnen. Het sociale, culturele en economische leven van de stad komt onder
grote druk to staan en het nieuwe stedelijk milieu met zijn zwervers, junks en
zakkenrollers dreigt of to stoten wie het altijd probeerde aan to trekken. Het
is elders beter toeven.
Zover is het in de meeste steden nog niet, althans zeker niet in de stad als
geheel. Voor jongeren, uit het eigen land en van elders, is de grote stad nog
altijd een aantrekkelijke plek om to studeren, to werken, to leven en uit to
gaan. In toenemende mate moeten zij op de woningmarkt concurreren met
nieuwkomers van elders. WQonruimte is schaars en duur en steeds vaker
alleen nog to vinden in minder aantrekkelijke delen van de stad of op zeer
grote afstand van het centrum. De reistijden zijn long en de prijs van het
openbaar vervoer goat overal snel omhoog. Jongeren merken dot in het bijzonder, omdat een groot deel van hun leven - als student, als starter op de
arbeidsmarkt, als uitgaander - zich afspeelt in de openbare ruimte in en om
het centrum. De orientatie daarop verandert pas op het moment dot er een
gezin gevormd goat worden. Dot gebeurt weliswaar steeds later, maar zodra
het zover is, verliest de grote stad veel van haar aantrekkingskracht en krijgt
het leven in een veilige en ruimere omgeving de overhand.
De belangrijkste migratiebewegingen in eigen land zijn die van jongeren
naar de stad en van volwassenen met kinderen naar `suburbia', waar de leefstijl wel stedelijk, maar de leefvorm toch huiselijk en zelfs enigszins landelijk
is. Zoals altijd met migratie, goat het om een beweging in de richting van
betere kansen, voor de Petrokkenen zelf, maar vooral voor hun kinderen.
Migratie is altijd een keuze voor een betere toekomst. Dot kan een illusie blijken to zijn, een teleurstelling zelfs, maar het is de verwachting van verbetering die vooral jonge mensen in beweging .brengt. Dot was vroeger al het
geval en het is nog steeds zo.
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