UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Kennis, macht en moraal : de productie van wetenschappelijke kennis over de
economische effecten van migratie naar Nederland, 1960-2005
van de Beek, J.H.
Publication date
2010

Link to publication
Citation for published version (APA):
van de Beek, J. H. (2010). Kennis, macht en moraal : de productie van wetenschappelijke
kennis over de economische effecten van migratie naar Nederland, 1960-2005. Vossiuspers Amsterdam University Press. http://nl.aup.nl/books/9789056296261-kennis-macht-enmoraal.html

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).
Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)
Download date:29 Jun 2022

Figuren
Figuur 1.1 Migratiesaldo in Nederland en immigratie naar Nederland & de VS als
percentage van de bevolking, vijfjaarlijkse gemiddelden, 1945-2005 ...... 27
Figuur 2.1 Afleiding van de onafhankelijke variabelen.............................................. 56
Figuur 2.2 Het heuristisch model ................................................................................ 58
Figuur 3.1 Het push-pull model .................................................................................. 92
Figuur 3.2 Immigratie als percentage van de totale bevolking in de VS versus het
aantal migratie-economische publicaties gecorrigeerd voor de
gemiddelde groei (4,1%) van de economische literatuur (geïndexeerd
op het jaar 2004), vijfjaarlijks voortschrijdende gemiddelden, 18902004 ......................................................................................................... 114
Figuur 3.3 Publicaties per tijdschrift, 1890-2005...................................................... 116
Figuur 5.1 Omvang allochtone groepen, eerste en tweede generatie, 1972-2004 .... 155
Figuur 5.2 Migratie van in Nederland geboren personen, totale emigratie &
immigratie en emigratie naar specifieke emigratielanden, 1950-1970 ... 157
Figuur 5.3 Migratiesaldi naar nationaliteit, geboorteland en land van herkomst &
bestemming, 1945-2005 .......................................................................... 158
Figuur 5.4 Officiële en onofficiële werving van buitenlandse arbeidskrachten,
wervingslanden en overige landen, 1950-1978 ....................................... 159
Figuur 5.5 Gemiddeld percentage in Nederland verblijvende arbeidsmigranten
met Marokkaanse en Turkse nationaliteit na 2, 4, 6 en 8 verblijfsjaren,
vestigingscohorten 1966, 1968, 1970, 1972 ............................................ 162
Figuur 5.6 Arbeidsvergunningen en legaal verblijvende onderdanen, terugkeer als
percentage van het totaal aantal arbeidsvergunningen, wervingslanden,
1960-1978 ................................................................................................ 163
Figuur 5.7 Migratiesaldo naar geboorteland per 1000 op 1 januari 1974 in
Nederland verblijvende onderdanen uit Turkije en Marokko, 19752005 ......................................................................................................... 176
Figuur 5.8 Immigratie naar migratiemotief, alle herkomstlanden, 1995-2004 ......... 185
Figuur 5.9 Asielverzoeken, ingewilligde asielverzoeken, uitzettingen en vertrek
onder toezicht, 1975-2005 ....................................................................... 186
Figuur 8.1 Netto saldo van de kosten en baten van immigratie in de jaren 1965,
1970, 1972, 1980, 1987, 1990 & 1993 (trendlijn toegevoegd) ............... 310
Figuur 9.1 Netto fiscale bijdrage over het gehele leven van drie categorieën
ideaaltypische immigranten naar leeftijd bij binnenkomst...................... 340
14

Figuur 10.1 Samenhang tussen de variabelen in initieel heuristisch model ............... 362
Figuur 10.2 Empirisch herijkt model .......................................................................... 363
Figuur 10.3 Indicatie van het aantal publicaties over de economische effecten van
immigratie naar Nederland per jaar in vier categorieën, gemiddelden
per a posteriori gekozen episode (in de episoden ‘60-’72 & ‘87-’99 is
een onderverdeling gemaakt), gecorrigeerd voor 2% groei van de
economische literatuur (geïndexeerd op de episode ‘00-’05); ruwe
schatting van het aantal publicaties in het minderhedenonderzoek
(ongecorrigeerd) ...................................................................................... 366
Figuur 10.4 Schematische weergave van de samenhang tussen de variabelen........... 384
Figuur 10.5 Immigratie naar Nederland vs. het aantal Nederlandse migratieeconomische publicaties, gecorrigeerd voor 2% groei (geïndexeerd op
het jaar 2005), 1960-2005........................................................................ 385
Figuur 10.6 Vereenvoudigd algemeen model van de samenhang tussen de
variabelen................................................................................................. 390

15

