
Eeuwenlang was Nederland een koloniale mogendheid. Vanaf de vroege 
zeventiende eeuw vertrokken Nederlanders naar de koloniën in Afrika, 
de Amerika’s en Azië. Andersom arriveerden inwoners uit die koloniën 
in het ‘moederland’, voor korte of lange tijd, al dan niet vrijwillig. Het 
ging om kleine aantallen; alleen het Nederlands-Indische migratiecircuit 
werd uiteindelijk getalsmatig betekenisvol. De naoorlogse dekolonisaties 
veroorzaakten migraties van veel grotere schaal. De staatkundige breuk 
met Indonesië en later Suriname leidde tot omvangrijke immigratie in 
Nederland, waartegenover in beide gevallen slechts geringe emigratie of 
retourmigratie naar de voormalige kolonie stond. Het feit dat de (voor-
malige) Nederlandse Antillen onderdeel bleven van het Koninkrijk der 
Nederlanden verhinderde geenszins dat ook vanuit deze eilanden een 
omvangrijke immigratie op gang kwam; de blijvende staatkundige relatie 
bood echter ook de voorwaarden voor een sterke remigratie.
In dit hoofdstuk staat de migratie vanuit, en in mindere mate naar, de 
drie voormalige koloniën Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antil-
len1 centraal. De politieke dimensie krijgt hier nadrukkelijke aandacht. 
Het verloop van deze postkoloniale migraties hing immers direct samen 
met de wijze waarop de dekolonisatie werd afgewikkeld. Ook daarom 
behoeft de term ‘postkoloniaal’ enige toelichting. In alle gevallen gaat 
het om migraties die direct samenhingen met het dekolonisatieproces. 
In het geval van Indonesië en Suriname betreft het migraties die zich 
grotendeels afspeelden direct voorafgaande aan, of direct volgend op de 
soevereiniteitsoverdracht. Dat ligt anders voor de Antillen. Deze dekolo-
nisatie werd vooralsnog voltooid met het Statuut van 1954, dat de Antillen 
tot een autonoom land binnen het koninkrijk maakte. In die zin kunnen 
de migraties uit de Antillen dus ook als postkoloniaal worden aangeduid. 
Getalsmatig werd de Antilliaanse migratie echter pas drie decennia na de 
aanvaarding van de nieuwe rechtsorde van belang.

De beschrijving en analyse van de drie postkoloniale migraties wordt in 
twee chronologisch geordende paragrafen behandeld. In de eerste wordt 
een langetermijnperspectief gehanteerd, waarbij elk van de drie migratie-
stromen aan de orde komt. De tweede paragraaf bespreekt de situatie in 
de vroege eenentwintigste eeuw. Uit de aard der zaak zal het daar voorna-
melijk gaan over de migratie uit de zes eilanden die voorheen gezamenlijk 
de Nederlandse Antillen heetten. De slotparagraaf biedt enkele conclusies 
en een voorzichtige prognose.

1 De aanduiding Nederlandse Antillen is naoorlogs; daarvoor werden de zes eilanden aangeduid als 
Curaçao en onderhorigheden of kortweg de kolonie Curaçao. In 1986 verkreeg Aruba de status aparte; 
sindsdien werd in officiële stukken gesproken van de Nederlandse Antillen en Aruba. Bij de opheffing 
van het land de Nederlandse Antillen in 2010 (10 oktober 2010) ontstond de situatie van drie Caraïbische 
landen (Aruba, Curaçao, Sint-Maarten) binnen het Koninkrijk der Nederlanden en drie in Nederland 
geïntegreerde eilanden, Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. Om omslachtige verwijzingen te vermijden 
wordt in deze tekst gesproken van ‘Antillen’ en ‘Antillianen’ om (de bewoners van) de zes eilanden 
gezamenlijk aan te duiden.
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7.1 Historische trends

Een vluchtige blik op de migratiestatistieken (figuren 7.1, 7.2 en 7.3) vol-
doet om enkele belangrijke conclusies te trekken. De eerste luidt dat de 
drie postkoloniale migraties elkaar in de tijd opvolgden. De tweede con-
clusie is dat bij de migratie uit Indonesië en Suriname sprake was van een 
sterke concentratie in de tijd rond de soevereiniteitsoverdracht, respec-
tievelijk in de periodes 1945-1962 en 1972-1982. Voorts valt direct op dat 
in het geval van Indonesië en Suriname de migratie naar Nederland zeer 
veel hoger lag dan die in omgekeerde richting; alleen in het geval van de 
Antillen, waar de migratie sinds de jaren tachtig een intensief karakter 
had, kan worden gesproken van substantiële (r)emigratie, al gaf ook hier 
het migratiesaldo een vrijwel permanent surplus van immigranten in 
Nederland te zien.2

Indië/Indonesië3

Met de komst van de Nederlanders op de Indonesische eilanden (1619) 
ontwikkelden zich eerst handelsposten van de VOC en vervolgens ook 
een geleidelijke territoriale expansie in de archipel. Dit bracht ook migra-
tie van Nederlanders en andere Europeanen met zich mee, aanvankelijk 
vooral op bescheiden en vaak tijdelijke basis; er vestigde zich geen per-
manente Europese bevolkingsgroep. Dat had deels te maken met het ont-
moedigingsbeleid van de VOC die haar monopolies angstvallig bewaakte, 
deels met de hoge sterftekans door tropische ziekten.
Koloniale oorlogen, expedities en tropische ziekten vereisten in de 19e 
eeuw de aanvoer van vooral grote aantallen soldaten: in totaal zijn tussen 
1815 en 1914 ongeveer 160.000 militairen naar Indië vertrokken, 1,5% van 
de Nederlandse jonge mannen, naast tienduizenden andere Europea-
nen (Duitsers, Fransen, Belgen, Zwitsers). De migratie van Nederlandse 
en andere Europese burgers bleef van marginaal belang, hooguit enkele 
honderden per jaar, ondanks geleidelijk betere communicatiemogelijk-
heden en afnemende sterfterisico’s. Rond 1814 zouden er op Java niet meer 
dan 16.000 Europeanen hebben gewoond en hun afstammelingen gingen 
vrij geruisloos op in de Indonesische samenleving.
Als gevolg van betere overlevingskansen en de meerwaarde van registratie 
als Europeaan voor kinderen van gemengde afkomst, begon de Europese 
bevolking vanaf het midden van de 19e eeuw toe te nemen, tot ongeveer 
80.000 in 1903. ‘Europees’, omdat naar schatting een vijfde tot een kwart 
van de migranten – onder meer soldaten, handelaars, ingenieurs – uit 
andere Europese landen dan Nederland afkomstig was. Er ontwikkelde 
zich een sterk op Europa georiënteerde, gemengd Europees-Indische elite 

2 Zie voor een vergelijkende historische analyse van de drie migraties Oostindie (2010), in het bijzonder 
pp. 21-49.

3 Deze paragraaf is vooral gebaseerd op Bosma (2010) en Willems (2001).
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van plantage-eigenaren en bestuursambtenaren die vaak hun kinderen 
naar Nederland stuurden voor een opleiding. Nieuwkomers bleven in de 
19e eeuw in de minderheid.
Pas na het einde van de koloniale pacificatieoorlogen kwam de burger-
migratie echt op gang, onder invloed van de sterke economische expan-
sie vanaf het begin van de twintigste eeuw die weer mede mogelijk was 
gemaakt door twee technologische ontwikkelingen, te weten de opening 
van het Suezkanaal en de opmars van het snelle stoomschip. Laatst-
genoemde innovaties bekortten de reistijd tussen Nederland en Indië 
aanzienlijk. Net als met de militaire migratie ging het ook nu om tijdelijke 
migratie, dit keer echter van hoger opgeleiden en niet alleen van mannen 
maar ook van vrouwen en gezinnen. Indië behield het karakter van een 
exploitatie kolonie gebaseerd op Europees prestige waarin massale vesti-
ging van Europeanen, zeker van minder welgestelden, niet paste.
Vanuit Nederlandse optiek ging het inmiddels om aanzienlijke aantal-
len. Het totaal aantal Nederlanders dat tussen 1900 en 1965 naar Indië 
is gemigreerd, moet tussen de 140.000 en 160.000 hebben gelegen, waar-
van ongeveer twee derde vóór de Tweede Wereldoorlog. Daar stond een 
aanzienlijke retourmigratie tegenover, zodat met recht van een circulaire 
migratie kan worden gesproken. Van de in Nederland tussen 1812 en 1922 
geboren generaties die de kinderjaren overleefden is meer dan 1,5% als 
volwassene naar Indië vertrokken.4 Ten opzichte van de totale bevolking 
in Indië (70 miljoen) bleven deze aantallen marginaal: in 1942, ten tijde 
van de Japanse bezetting, woonden er in Indië ongeveer 175.000 Indo-
Europeanen, een kleine 100.000 totoks (immigranten uit Nederland), en 
enkele tienduizenden andere Europeanen (Oostindie, 2010, p. 25).

De Duitse bezetting van Nederland (1940) maakte een einde aan dit 
migratiecircuit. Pas na de bevrijding van Nederland en de capitulatie van 
Japan, dat sinds 1942 de kolonie bezet had gehouden, kon het passagiers-
verkeer weer op gang komen. Inmiddels was echter sprake van een 
radicaal gewijzigde politieke situatie. Op 17 augustus 1945 was de onaf-
hankelijkheid uitgeroepen door Indonesische nationalisten onder leiding 
van Soekarno en Mohammad Hatta. Tot de formele soevereiniteits-
overdracht op 27 december 1949 werd beurtelings militair en diplomatiek 
strijd geleverd om vormgeving en afloop van de dekolonisatie. Den Haag 
wist Nieuw-Guinea (Papoea), zeer tegen de zin van Jakarta, nog buiten de 
overdracht te houden. In 1962 zag Nederland zich onder zware internatio-
nale druk gedwongen alsnog dit laatste deel van het koloniale bezit over te 
geven. Intussen had deze kwestie de verhoudingen tussen Nederland en 
Indonesië zeer doen verslechteren

4 Bosma (2010, p. 30), gebaseerd op gegevens uit de Historische Steekproef Nederland, en 
migratiestatistieken van het CBS.
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De migratiecijfers vanuit Indonesië reflecteren dit turbulente dekoloni-
satieproces. Tussen 1945 en 1965 was sprake van een grote immigratie-
stroom richting Nederland, met de grootste pieken direct na het einde van 
de oorlog en in de jaren rond de soevereiniteitsoverdracht, en een laatste 
piek rond de overdracht van Nieuw-Guinea (figuur 7.1). In de tweede helft 
van de jaren veertig ging het om 125.000 personen, waarvan er zo’n 70.000 
in 1946 arriveerden. In de daarop volgende jaren (1947-1949) keerden 
76.000 mensen weer terug naar Indië (Nicolaas & Sprangers, 2007, p. 37). 
In totaal migreerden tijdens en na de dekolonisatieperiode naar schat-
ting 300.000 mensen uit Indonesië naar Nederland. Nicolaas en Sprangers 
(2007, p. 38) noemen zelfs een aantal van 400.000; de verschillen hebben 
mogelijk te maken met het al dan niet meetellen van de tijdelijke evacués 
van kort na de oorlog.

Figuur 7.1 Migratie tussen Nederland en Indonesië*
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* Exclusief administratieve correcties.
Zie tabel b7.1 in bijlage 1 voor de onderliggende cijfers vanaf het jaar 2000.
Bron: CBS

Het overgrote deel van de migranten, ruim 250.000, bestond uit de juri-
dische categorie van ‘Europeanen’. Voor een deel waren dit in Nederland 
geboren mensen, die dus remigreerden. Een groter deel van deze Euro-
peanen bestond uit de groep die al generaties in de kolonie woonde en 
veelal gemengd Euraziatisch was. Ook mensen uit deze ‘in Indië gewor-
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telde’ groep werden, het juridische criterium volgend, wel aangeduid als 
‘repatrianten’. Daarnaast waren er drie kleinere groepen migranten, die 
niet tot de Europese bevolking werden gerekend. Dit betrof allereerst 
Molukse soldaten van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) 
met hun families; zij kwamen grotendeels in 1951, totaal ongeveer 12.000 
mensen. Dan waren er Chinees-Indische migranten, waarschijnlijk in de 
orde van nog geen 10.000. Ten slotte vestigden zich, kort na de overdracht 
van Nieuw-Guinea, Papoea’s in Nederland; dat ging vermoedelijk om 
slechts enkele honderden.

Sinds het midden van de jaren zestig, inmiddels dus al bijna een halve 
eeuw, liggen de migratiecijfers over en weer op een zeer laag niveau; 
tegenwoordig gaat het om ongeveer 1500 personen per jaar (met een posi-
tief migratiesaldo van rond de 500), vrijwel allen in Indonesië geboren. Op 
het terrein van de migratie, met inbegrip van het toelatingsbeleid, is er 
geen sprake meer van een bijzondere postkoloniale relatie.5 Dit maakt het 
voor Indonesiërs bijzonder moeilijk om zich in Nederland te vestigen.
De achtergrond van deze uit de dekolonisatie voortvloeiende emigraties 
is eenvoudig te schetsen. Vrijwel alle migranten kwamen naar Nederland 
uit angst voor, c.q. onvrede met het nieuwe regime in de republiek. Het 
Nederlandse toelatingsbeleid was zeer open, deels op juridische, deels op 
politieke gronden. In de eerste emigratiepiek domineerden Nederlandse 
remigranten, daarna de Euraziatische groep. Op grond van hun ‘Europe-
se’ status, een juridische categorie die hen onderscheidde van de ‘vreemde 
Oosterlingen’ en de immense meerderheid van ‘inlanders’, kon ook deze 
tweede categorie aanspraak maken op vrije toegang tot, en volledige 
burgerrechten in Nederland. De Chinees-Indische immigranten behoor-
den grotendeels tot de hoger opgeleide, met de Europeanen ‘gelijkgestelde’ 
tussencategorie. De toegang van de Molukkers en Papoea’s was politiek 
gemotiveerd; zij hadden in de koloniale situatie geen Nederlands burger-
recht bezeten. Politieke overwegingen waren ook leidend geweest bij de 
beslissing om in de jaren vijftig en de vroege jaren zestig enkele tien-
duizenden Euraziatische ‘spijtoptanten’ alsnog de gelegenheid te geven 
het Indonesische staatsburgerschap te verruilen voor het Nederlandse, 
en daarmee toegang tot het voormalige moederland te verwerven.
In korte tijd ‘repatrieerde’ zo vrijwel de gehele (Indo-)Europese bevolking 
naar Nederland. Getalsmatig was dit voor Indonesië van weinig belang; 
de totale bevolking lag rond 1950 immers rond 77 miljoen. De emigranten 
vormden een klein en zowel in etnisch als sociaaleconomisch opzicht 
geenszins representatief deel van de Indonesische bevolking. Enkele 
tienduizenden uit de groep migranten die later werden aangeduid als de 

5 Wel is het zo dat er jaarlijks gemiddeld zo’n 1.070 Indonesiërs in Nederland studeren (zie hoofdstuk 4). 
Dit is relatief veel in vergelijking met België en Duitsland. Dit kan te maken hebben met de historische 
banden tussen Nederland en Indonesië.
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‘ Indische Nederlanders’ migreerden in de jaren vijftig verder naar landen 
als Australië en de Verenigde Staten.

Het motief van de migraties uit Indonesië was dus overwegend van poli-
tieke aard en werd door Nederland eerder getolereerd dan aangemoedigd. 
Van actieve rekrutering voor de Nederlandse arbeidsmarkt was geen 
sprake; in dezelfde periode dat zo’n 300.000 migranten uit Indonesië zich 
in Nederland vestigden emigreerden ongeveer 350.000 Nederlanders naar 
landen als Canada en Australië, daartoe actief gestimuleerd door een 
overheid die meende dat het eigen land overbevolkt was.
Gezien de aard van de migratie verbaast het niet dat de samenstelling 
naar demografische karakteristieken gemeten vrij evenwichtig was, vooral 
wat betreft de geslachtsverhouding. Het ging immers primair om migratie 
van gezinnen. Twee derde van de Nederlandse immigranten uit Indonesië 
in de jaren 1948-1965 waren volwassenen in de leeftijdsgroep 30-49 jaar 
en kinderen onder de 15, en in de meeste jaren waren mannen en vrou-
wen ongeveer gelijkelijk vertegenwoordigd (CBS, statistiek buitenlandse 
migratie). De demografische ontwikkeling van de ‘Indische’ bevolking in 
Nederland is niet eenduidig weer te geven, mede omdat er van meet af aan 
sprake was van een hoge mate van exogamie. Volgens gegevens van het 
CBS telt Nederland nu 382.000 inwoners met deels Indonesische/Indische 
wortels, van wie inmiddels al twee derde tot de tweede generatie behoort. 
Worden de volgende generaties meegeteld, dat ligt het aantal ruim boven 
de 500.000 (Oostindie, 2010, p. 30). Daarbij dient in aanmerking te worden 
genomen dat gezien die hoge mate van exogamie, van generatie op gene-
ratie, dit ‘deels’ een cruciale toevoeging is.
De uitsnede uit de Indonesische bevolking die tussen 1945 en de vroege 
jaren zestig naar Nederland migreerde is dus niet representatief. Anders-
om kan wel worden vastgesteld dat vrijwel de gehele juridisch Europese 
bevolking uit het voormalige Indië ‘repatrieerde’. Dat betekent dat er 
sindsdien geen sprake was van doorlopende gezinshereniging, evenmin 
van het ontstaan van een betekenisvolle transnationale gemeenschap. 
Dit komt duidelijk tot uiting in de migratiecijfers sinds het midden van 
de jaren zestig, met zeer lage cijfers voor zowel emigratie als immigratie, 
zeker in aanmerking genomen de enorme omvang van de Indonesische 
bevolking (thans ruim 240 miljoen). Migranten uit Indonesië hebben in 
geen enkel opzicht nog een geprivilegieerde toegang tot Nederland en 
hebben evenmin andere redenen om zich als migranten juist op het kolo-
niale moederland te richten.

Suriname6

Ook tussen Nederland en Suriname bestond gedurende de gehele kolonia-
le periode een constant, maar in omvang zeer bescheiden migratiecircuit. 

6 Deze paragraaf is voornamelijk gebaseerd op Oostindie en Klinkers (2001, II, pp. 225-250).
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Het ging aanvankelijk voornamelijk om repatriërende plantersfamilies 
en bestuurders, later ook om leden van de lokale elite, studenten, en een 
enkele arbeider. In 1892 werd het Nederlanderschap, dat in Indië slechts 
werd toegekend aan de zeer kleine (Indo-)Europese minderheid, toege-
kend aan alle inwoners van de twee Caraïbische koloniën. Er beston-
den dus geen juridische beletselen tegen overtocht naar en vestiging in 
Nederland, maar dit had nog weinig reële betekenis. In de vooroorlogse 
periode bestond de totale Surinaamse gemeenschap in Nederland uit 
nog geen 1.000 personen. Naoorlogs nam de migratie vanuit Suriname 
toe; studie en werk waren de belangrijkste motieven. Rond 1960 werd de 
omvang van de Surinaamse gemeenschap in Nederland geschat op 13.000, 
tien jaar later op bijna 30.000 (Schoorl, 1982).
In de volgende jaren tekende zich een ingrijpende ontwikkeling af. Begin 
1974 deelde het zojuist aangetreden kabinet-Arron mee dat Suriname eind 
1975 onafhankelijk zou zijn. Inderdaad droeg Nederland op 25 novem-
ber 1975 de soevereiniteit over aan de republiek Suriname. Deze abrupte 
dekolonisatie was in Suriname zeer omstreden en hing in de politieke 
arena meermalen aan een zijden draadje. Vrijwel direct ging zich een 
massale uittocht naar Nederland aftekenen, gevoed door twijfels over de 
te verwachten ontwikkelingen na de onafhankelijkheid. Juridisch waren 
er nog geen belemmeringen. Tot de datum van de soevereiniteitsover-
dracht bezat iedere Surinamer immers het Nederlanderschap en daarmee 
het recht van toegang tot en vestiging in Nederland.
De uittocht werd door beide regeringen als onwenselijk gezien; gelijk-
tijdig waren zij gewikkeld in een hectisch onderhandelingsproces over de 
condities van de soevereiniteitsoverdracht dat voor beide partijen hoe dan 
ook diende te worden bekroond met een staatsrechtelijke scheiding. In 
deze context streefde het kabinet-Arron, in een poging de binnenlandse 
oppositie de wind uit de zeilen te nemen, naar verruiming van de werking 
van het Nederlanderschap. Het Nederlandse kabinet-Den Uyl stelde zich 
noodgedwongen toegeeflijk op om de gewenste soevereiniteitsoverdracht 
niet in gevaar te brengen.
Het resultaat was een toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten 
en een hieraan gekoppelde overeenkomst inzake verblijf en vestiging 
van wederzijdse onderdanen. Deze was aanmerkelijk ruimer dan Neder-
land aanvankelijk had gewenst. Niet alleen werd bepaald dat allen die in 
Suriname waren geboren, maar zich op 25 november 1975 in Nederland 
hadden gevestigd het Nederlanderschap behielden, maar ook konden 
Surinamers tot 25 november 1980 het Nederlanderschap alsnog en op 
betrekkelijk soepele voorwaarden verwerven.
De migratiestatistieken weerspiegelen deze voor de jonge republiek 
dramatische geschiedenis (figuur 7.2). De naoorlogse (retour)migratie 
richting Suriname kende slechts enkele bescheiden pieken, voornamelijk 
kort na de onafhankelijkheid en na het aflopen van de toescheidingsover-
eenkomst. Het betrof waarschijnlijk grotendeels mensen die in Nederland 
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niet konden aarden en besloten om toch terug te keren. De emigratie 
daarentegen, die vanaf het midden van de jaren zestig een gestage groei 
liet zien, bereikte met tegen de 58.000 migranten een ongekende hoogte in 
1974-1975 en bleef aanhouden tot eind 1980 (55.000 in de jaren 1976-1980, 
met een piek in 1979-1980), tot kort voordat de ‘spijtoptantenclausule’ 
kwam te vervallen. Ook sindsdien is het migratiesaldo voor Suriname 
negatief gebleven. Wel namen de omvang van de migratiebewegingen en 
het verschil tussen emigratie en immigratie na de eeuwwisseling snel in 
belang af.

Figuur 7.2 Migratie tussen Nederland en Suriname*
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* Exclusief administratieve correcties.
Zie tabel b7.1 in bijlage 1 voor de onderliggende cijfers vanaf het jaar 2000.
Bron: CBS

De exodus had vooral in Suriname in alle sferen grote consequenties. 
Ook demografisch is het beeld duidelijk: de omvang van de Surinaamse 
gemeenschap in Nederland groeide van nog geen 30.000 in 1970 tot 
165.000 begin 1981 en 303.000 in 2000 (inclusief de tweede generatie met 
deels Surinaamse wortels). De bevolking in het land zelf was eind 1975 
teruggelopen tot minder dan 350.000 en lag in 2000 rond de 467.000. Begin 
1981 woonde ongeveer een derde van de totale Surinaamse bevolking 
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in Nederland.7 Dat aandeel is sindsdien verder opgelopen: nu wonen 
– inclusief de tweede generatie – bijna vier op de tien Surinamers in 
Nederland.8 De demografische groei van de transnationale Surinaamse 
gemeenschap tekende zich dus voornamelijk in Nederland af. Net als voor 
de Indische gemeenschap dient daarbij te worden aangetekend dat cijfers 
over deze groei in zoverre vertekend zijn, dat er althans onder de Afro-
Surinaamse bevolking sprake is van sterke exogamie.

Anders dan de migratie uit Indonesië weerspiegelde de uittocht uit Suri-
name de bevolkingssamenstelling vrij adequaat; alleen de bevolking uit 
de binnenlanden (inheemsen en marrons) was ondervertegenwoordigd. 
Dit betekent dat de migratie het karakter had van migrerende gezinnen, 
dat alle sociaaleconomische klassen participeerden, en dat de etnische 
samenstelling gemengd was. In 1972, voorafgaand aan de grote emigra-
tiegolven bestond de bevolking in Suriname voor ruim een derde uit 
Hindo stanen, voor iets minder dan een derde uit creolen en voor 15% uit 
Javanen. Volgens schattingen zou nu ongeveer 41% van de Surinamers in 
Nederland creools zijn en 36% Hindostaans (Choenni & Harmsen, 2007); 
een op andere gegevens en veronderstellingen gebaseerde schatting van 
Garssen et al. (2006) komt uit op respectievelijk 48 en 43%.

Waar de migratie vanuit Indië/Indonesië vrijwel volledig wordt verklaard 
door de politieke context, ligt dit voor Suriname ingewikkelder. De kataly-
sator voor de exodus was weliswaar de aankondiging van de onafhanke-
lijkheid, bij uitstek een politieke factor. Dat zovele Surinamers kozen voor 
Nederland moet echter worden toegeschreven aan meerdere factoren. 
Allereerst was daar het grote verschil in welvaart en voorzieningen, inclu-
sief onderwijs, tussen beide landen en de kennelijke verwachting, in de 
daarop volgende decennia bewaarheid, dat deze kloof niet zou verminde-
ren. Een tweede factor was onzekerheid over de politieke stabiliteit, deels 
ook wel samenhangend met beduchtheid voor etnische spanningen; dat 
laatste bleek minder relevant, het eerste wel, getuige de militaire periode. 
De staatsrechtelijke vormgeving van het dekolonisatieproces leverde een 
derde push-factor op: tot tweemaal toe was er een prikkel om een deadline 
voor te zijn (25 november 1975 en 1980). De vierde factor won in het proces 
aan gewicht, namelijk kettingmigratie en gezinshereniging. Naarmate de 
omvang van de Surinaamse gemeenschap in Nederland groeide nam, zo 
kan worden verondersteld, de psychologische afstand tussen beide landen 
af en kon ook Nederland gemakkelijker een thuis worden voor migranten 
uit Suriname.

7 Gebaseerd op VN-schatting van de bevolking van Suriname en CBS-gegevens over de bevolking van 
Surinaamse herkomst in Nederland.

8 Tellen we alleen de eerste generatie nog mee, dan gaat het om een kwart van de totale bevolking.
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Aan de ontvangende kant is de politieke context onmiskenbaar de 
dominante factor. Tot 25 november 1975 konden Surinamers hun uit de 
koloniale periode stammende recht op het Nederlanderschap onbeperkt 
uitoefenen. Meermalen is in Haagse kringen onderzocht of dit recht kon 
worden beperkt; steeds weer werd geconcludeerd dat dit juridisch wellicht 
mogelijk, maar politiek onwenselijk was. Uitgesproken politiek was de 
beslissing de optie voor keuze voor het Nederlanderschap nog tot 1980 te 
verlengen. In de jaren tachtig werd bovendien betrekkelijk soepel omge-
gaan met toelating en naturalisatie van politieke vluchtelingen voor het 
militaire regime. Steeds waren hier de uit de koloniale tijd stammende 
relaties bepalend; zij faciliteerden de Surinaamse migratie naar Neder-
land. Van gerichte werving van Surinaamse migranten voor de Nederland-
se arbeidsmarkt is vrijwel nooit sprake geweest. Wel hadden Surinamers 
op de Nederlandse arbeidsmarkt en in bredere zin in de samenleving het 
voordeel van een goede beheersing van het Nederlands, wat in sommige 
gevallen toelating mogelijk heeft vergemakkelijkt.

De Nederlandse Antillen9

De vooroorlogse migratie vanuit de zes eilanden, die pas naoorlogs 
bekend zouden worden als de Nederlandse Antillen, droeg hetzelfde 
karakter als de migratie in de koloniale tijd uit Suriname, maar was 
getalsmatig van nog geringer belang. De voor de Caraïben typerende, op 
slavernij gebaseerde plantagelandbouw is voor de Nederlandse Antillen 
nooit van groot belang geweest: de Benedenwindse eilanden waren te 
droog, de Bovenwindse eilanden te klein en te steil. De Antillen dankten 
hun welvaart aan de gunstige ligging ten opzichte van de scheepvaartrou-
tes. De handel bracht de eilanden ook in regelmatig contact met Latijns 
Amerika; de oriëntatie op Nederland bleef daarentegen beperkt.
Werk voor de arbeidersklasse was er weinig, tot aan de opening van de 
Shell-raffinaderij op Curaçao (1916) en van de Lago Oil and Transport 
Company op Aruba (1927). De bevolking nam door de instroom van 
arbeidskrachten uit het omringende gebied explosief toe. Kader werd 
geworven in Nederland en de Verenigde Staten. Pas na de Tweede Wereld-
oorlog werd het contact met Nederland intensiever en werden meer moge-
lijkheden gecreëerd voor studie in Nederland (beurzen). Toch lag ook 
het naoorlogse migratieverkeer tot de jaren zeventig op een laag niveau. 
Daarna tekende zich een ommekeer af. In 1960 werd het aantal Antillia-
nen in Nederland op 2500 geschat, tien jaar later op 40.000; in 2000 ging 
het om 107.000 mensen, waarvan ruim twee derde deel uitmaakte van de 
eerste generatie.

Net als Surinamers bezaten Antillianen sinds 1892 het volledige Neder-
landse staatsburgerschap. Met het Statuut voor het Koninkrijk der 
Nederlanden (15 december 1954) werd tussen Nederland, Suriname en 

9 Deze paragraaf is voornamelijk gebaseerd op Oostindie en Klinkers (2001, III, pp. 333-356).
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de Nederlandse Antillen een nieuwe rechtsorde overeengekomen waarin 
onder meer de principiële keuze voor een ongedeeld Nederlanderschap 
werd gemaakt. Anders dan Suriname hebben het land de Nederlandse 
Antillen en de afzonderlijke eilanden steeds de optie van onafhankelijk-
heid afgewezen, een opstelling waarin Nederland moest berusten. Dit 
betekent dat de bewoners van de zes eilanden met het Nederlanderschap 
het recht op vrije toegang tot en vestiging in het voormalige koloniale 
moederland behielden. Het proces van ontmanteling van de Antillen-
van-zes, begonnen met de status aparte van Aruba in 1986, is eind 2010 
(10/10/10) vooralsnog voltooid met de opheffing van het land de Neder-
landse Antillen, het bereiken van de status van land van Curaçao en Sint-
Maarten en de integratie van de eilanden Bonaire, Saba en Sint-Eustatius 
als openbare lichamen in Nederland. Deze staatkundige verwikkelingen 
hebben geen gevolgen voor de mogelijkheden voor Antillianen om zich in 
Nederland te vestigen. Omgekeerd werden de restricties voor ‘Europese 
Nederlanders’ om zich op de eilanden te vestigen in het afgelopen decen-
nium verlicht.

De gegevens over het migratieverkeer laten vanaf de jaren zeventig een 
aantal ontwikkelingen zien (figuur 7.3). Naast de eerdere studie- en 
beperkte arbeidsmigratie kwamen nu ook migratie van gezinnen en 
gezinshereniging op gang. Begin 1985 woonden er 53.000 Antillianen in 
Nederland (eerste en tweede generatie), 18% van de totale populatie Antil-
lianen in het Koninkrijk. Ongunstige economische ontwikkelingen op de 
Antillen, waaronder het vertrek van Shell uit Curaçao vanwege het gebrek 
aan rendement van de olieraffinaderij (1985), een belangrijke economi-
sche klap voor het eiland, veroorzaakten vanaf het midden van de jaren 
tachtig een flinke toename van de emigratie, tot ongeveer 8.000 per jaar 
in de periode 1987-1991. De meeste migranten hadden een middelbare 
of hogere opleiding (Permanente Commissie voor Bevolkingsvraagstuk-
ken van de Nederlandse Antillen, 2000), maar ook steeds meer kansarme 
groepen, met name jongeren met een lage opleiding en alleenstaande 
moeders, raakten bij de migratie betrokken (Reindersma, 2007). Na een 
afname steeg de migratie naar Nederland in de tweede helft van de jaren 
negentig opnieuw, tot een record van ruim 13.000 in 2000. Voor Curaçao 
betekende dat een vertrek van zo’n 6% van de bevolking, waarvan meer 
dan 80% met bestemming Nederland, een grote sociaaleconomische en 
demografische (vergrijzing) aderlating (Van Leusden, 2001).

De bevolkingsontwikkeling van Aruba toonde een heel ander beeld. Ook 
daar sloot de raffinaderij uiteindelijk haar deuren (1985). Ter compensatie 
van deze economische rampspoed besloot de eilandregering het poten-
tieel van tropisch vakantieparadijs te ontwikkelen. Die aanpak bleek 
succesvol en leidde tot een enorme vraag naar arbeid, waaraan door de 
lokale bevolking bij lange na niet voldaan kon worden. Als gevolg van de 
hoge arbeidsimmigratie had Aruba begin jaren negentig zelfs de snelst 
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groeiende bevolking ter wereld. Uit de Volkstelling van oktober 2000 bleek 
dat een derde van de 90.000 inwoners buiten het eiland geboren was, 
meest elders in het Caraïbisch gebied of Zuid-Amerika (Eelens, 2002; CBS 
Aruba, 2002, 2004). In het midden van de jaren negentig vertraagde de 
economische groei en stabiliseerde de immigratie zich. Door de gunstige 
economische ontwikkelingen en de beperkte oriëntatie op Nederland is 
het migratieverkeer met Nederland van vrij marginaal belang.

Figuur 7.3 Migratie tussen Nederland en de Nederlandse Antillen/
Aruba*
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* Exclusief administratieve correcties.
Zie tabel b7.1 in bijlage 1 voor de onderliggende cijfers vanaf het jaar 2000.
Bron: CBS

Anders dan voor Indonesië en Suriname was ook de remigratie naar de 
Antillen substantieel, in een enkel jaar zelfs groter dan de migratie rich-
ting Nederland. De (r)emigratietrend volgt, op een lager niveau en met 
enige vertraging, de ontwikkeling van de immigratie. Omdat de terugkeer 
in de eerste jaren na een immigratiepiek doorgaans vrij hoog ligt, was het 
migratiesaldo na deze immigratiepieken (1993-1995 en opnieuw 2004-
2006) negatief. Het grootste deel van de migratie richting Antillen betreft 
retourmigratie; gaandeweg begon zich ook een proces van circulaire 
(‘draaideur’)migratie af te tekenen. De balans is niettemin een structureel 
vertrekoverschot vanuit de Antillen.
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Het verloop van de Antilliaanse migratie kende minder extreme pieken 
dan voor Suriname het geval was, maar overigens is ook hier het demo-
grafisch effect voor het zendende land aanzienlijk. Op de zes eilanden 
wonen in totaal ongeveer 300.000 mensen; de omvang van de Antilliaanse 
bevolking in Nederland is 135.000, ofwel bijna een derde. De beschikbare 
cijfers omtrent de afkomst van de Antilliaanse migranten maken het 
moeilijk om harde uitspraken te doen over hun eilandelijke afkomst. Wel 
kunnen wij er veilig van uitgaan dat het overgrote deel van de Antilliaanse 
migranten afkomstig is van Curaçao. De sterke migratieband van Curaçao 
met Nederland blijkt ook uit het feit dat binnen de Antillen bijna de helft 
van de bevolking op Curaçao woont en een derde op Aruba, terwijl van 
de eerste generatie Antillianen in Nederland ruim drie kwart op Curaçao 
geboren is, en 16% op Aruba (gegevens over 2004, Harmsen, 2005, p. 22).
De massaliteit van de migratie uit Curaçao impliceerde dat ook hier weer 
sprake was van het vertrek van een min of meer representatieve – zij het 
jongere – dwarsdoorsnede van de eilandbevolking. De push-factoren 
voor de migratie naar Nederland kwamen deels overeen met die voor 
Suriname. Voor de Antillen en in het bijzonder Curaçao speelde aller-
eerst het grote verschil in welvaart en voorzieningen een cruciale rol. 
Hoge werkloosheid en aanhoudend ongunstige of op zijn best onzekere 
perspectieven vertaalden zich in hoge emigratiecijfers en achterblijvende 
remigratiecijfers. Ook de factor kettingmigratie was van toenemend 
belang. Het ontstaan van een transnationale Antilliaanse gemeenschap 
bevorderde en reflecteerde dat de praktische en psychologische afstand 
tussen Nederland en de eilanden, vooral Curaçao, steeds geringer werd.

Daarentegen speelden politieke factoren geen belangrijke rol aan de 
aanbodzijde. Rond 1990 was al duidelijk dat Nederland berustte in blij-
vende banden met de eilanden, zodat onafhankelijkheid en het verlies van 
het Nederlanderschap geen reële zorg was. De verwikkelingen tussen de 
eilanden onderling of op elk van de afzonderlijke eilanden gaven evenmin 
aanleiding tot een politiek gemotiveerde vlucht naar Nederland, zoals dat 
in Suriname in de jaren tachtig wel aan de orde was geweest.
Aan Nederlandse zijde was, afgezien van enkele kortlopende experimenten 
in de jaren zestig, geen sprake van actieve rekrutering van Antilliaanse 
arbeidsmigranten. In algemene zin moet eerder worden vastgesteld dat 
de migratie, waarin het aandeel van de kansarme Curaçaose lagere klasse 
steeds sterker werd, in Nederland toenemende weerstand opriep. Dit leid-
den opnieuw tot Haagse, veelal binnenskamers gevoerde discussies over 
mogelijkheden om deze migratie met wettelijke middelen een halt toe te 
roepen. Pas na 2000 zou deze aanpak ook openlijk worden bepleit. Net als 
eerder in het geval van de Surinaamse migratie strandden deze voorne-
mens op het principe van ongedeeld Nederlanderschap dat in het Statuut is 
neergelegd. Daadwerkelijke beperkingen van vrije toegang werden tot 2000 
niet ingevoerd en zouden in het volgend decennium, ondanks versterkte 
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en nog voortdurende pogingen, evenmin worden gerealiseerd. In dat 
decen nium was de Antilliaanse migratie de enig overgebleven substantiële 
postkoloniale migratie, en tevens was zij de enige postkoloniale migratie 
gebleven die enigszins het karakter van een tweerichtingsverkeer droeg.

7.2 Trends vanaf 2000

Indonesië
In het afgelopen decennium lag de wederzijdse migratie tussen Indonesië 
en Nederland op een zeer laag niveau, met een miniem immigratie-
surplus in Nederland. Afgezet tegen de totale bevolking van Indonesië, de 
totale emigratie uit Indonesië, de omvang van de Nederlandse bevolking 
of de totale immigratie in deze periode zijn deze aantallen verwaarloos-
baar. Voor Indonesiërs geldt hetzelfde restrictieve toelatingsbeleid als 
voor inwoners van andere niet-westerse landen. Ook buiten de strikt 
juridische sfeer is er geen sprake meer van comparatieve voordelen van 
en voor potentiële Indonesische migranten boven andere niet-westerse 
migranten, daar het Nederlands vrijwel uit Indonesië is verdwenen. 
Gezinshereniging werd in het afgelopen decennium opgevolgd door stu-
die als belangrijkste immigratiemotief, met daarnaast kleinere aantal-
len au pairs en arbeidsmigranten (figuur 7.4). Daarmee heeft de migratie 
het patroon aangenomen van migratie uit derdewereldlanden; van de 
 kenmerken van (post) koloniale migratie is niets meer te bespeuren.

Figuur 7.4 Immigratie van personen met de Indonesische 
 nationaliteit, naar geregistreerd migratiemotief

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Arbeid
Asiel

Gezinsmigratie
Studie

Overige

Zie tabel b7.2 in bijlage 1 voor de onderliggende cijfers.
Bron: CBS
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Suriname
Opmerkelijk is dat ook het migratieverkeer tussen Suriname en Nederland 
in het afgelopen decennium op een laag niveau kwam te liggen: jaarlijks 
immigreren niet meer dan ongeveer 4.000 personen van Surinaamse 
herkomst.10 Sinds 2003 is deze bescheiden immigratie nog gehalveerd, 
hoewel er de laatste jaren weer een kleine opleving te zien is (2.700 
in 2008). Omdat de emigratie een tegengestelde trend laat zien, is het 
migratie saldo tussen 2005 en 2007 negatief geweest. Momenteel houden 
immigratie en emigratie elkaar in evenwicht (figuur 7.5). In Suriname was 
althans tot 2010 sprake van een politiek stabiele situatie en economisch 
herstel, hetgeen de drang tot emigratie wellicht zal hebben verminderd. 
Waarschijnlijk van meer belang was dat er geen sprake meer is van een 
preferentieel toelatingsbeleid voor migranten uit Suriname.

Figuur 7.5 Migratie van personen van Surinaamse herkomst*
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* Inclusief administratieve correcties.
Zie tabel b7.4 in de bijlage 1 voor de onderliggende cijfers.
Bron: CBS

De belangrijkste mogelijkheid voor Surinamers zonder de Nederlandse 
nationaliteit om een verblijfs- of vestigingsvergunning voor Nederland te 
krijgen is gezinshereniging of een huwelijk met een in Nederland wonende 
partner (gezinsvorming) (figuur 7.6), maar die mogelijkheid is sinds eind 
2004 verder beperkt door een verscherping van de leeftijds- en inkomens-
eisen voor toelating vanwege gezinsvorming. Vooral de inkomenseis lijkt 
tot een daling van het aantal verleende vergunningen te hebben geleid 

10 Volgens de CBS-definitie: kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis van 
het geboorteland van de ouders of van zichzelf. De basis van deze figuur is dus een andere dan die van 
figuur 2 die de migratie tussen Nederland en Suriname beschrijft.
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(Leerkes & Kulu-Glasgow, 2009). Ondanks hun relatief sterke culturele 
kapitaal (beheersing van het Nederlands, familiebanden) is het voor 
Surinamers zeer moeilijk geworden zich op een andere manier legaal in 
Nederland te vestigen. Gegeven de omvang van de bevolking van Suri-
naamse afkomst in Nederland (339.000 in 2009, vergeleken met 500.000 in 
Suriname) en de continue mobiliteit – zij het met langzamerhand steeds 
kleinere migratieaantallen – kan met recht gesproken worden van trans-
nationale netwerken, waarbij vrijwel iedereen familie en vrienden in beide 
landen heeft. De aanwezigheid van verwanten voor eerste opvang, de 
kennis van taal, het bewustzijn van de sociale en economische contrasten 
tussen beide landen en de redelijk betaalbare transportmogelijkheden 
vereenvoudigen het migratieproces. Maar de deur zit vrijwel op slot voor 
andere toelatingsgronden. Zo krijgen jaarlijks slechts ongeveer 100-150 
Surinamers (met de Surinaamse nationaliteit) een verblijfsvergunning 
gericht op het volgen van een opleiding. Wellicht kan het zeer lage gere-
gistreerde migratieniveau juist ook verklaard worden uit een combinatie 
van toelatingsbeperkingen en uitgebreide transnationale netwerken, die 
het mensen mogelijk maken om voor kortere of langere tijd Nederland te 
bezoeken zonder formeel te migreren.

Figuur 7.6 Immigratie van personen met de Surinaamse  nationaliteit, 
naar geregistreerd migratiemotief
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Zie tabel b7.3 in bijlage 1 voor de onderliggende cijfers.
Bron: CBS

De Surinaamse migratie is vooral een zaak van de eerste generatie, dat 
wil zeggen van degenen die in Suriname geboren zijn (figuur 7.7). Aan het 
begin van het millennium vertrokken jaarlijks niet meer dan ongeveer 
500 in Nederland geboren kinderen van Surinaamse ouders uit Nederland 
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(maar niet noodzakelijkerwijs naar Suriname). In 2008 was dat aantal 
opgelopen tot ruim het dubbele. Hoog is dat cijfer nog steeds niet. Voor 
leden van de tweede generatie heeft het land van de ouders kennelijk 
weinig meer te bieden.

Figuur 7.7 Migratie van personen van Surinaamse herkomst naar 
generatie*
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* Inclusief administratieve correcties.
Zie tabel b7.5 in bijlage 1 voor de onderliggende cijfers.
Bron: CBS

Anders dan in het geval van de Nederlandse Antillen zijn de meeste 
migranten uit Suriname ook daar geboren. Slechts een kleine minderheid 
is terugkeerder, dus in Nederland geboren; en het aandeel van de elders 
geboren migranten is verwaarloosbaar. Ook bij de emigranten gaat het 
veel meer dan in het geval van de Antillen, om mensen die terugkeren 
naar hun geboorteland (figuur 7.8a/b).

Vrouwen zijn in de meerderheid: hun aandeel in de Surinaamse immigra-
tie ligt – met wat fluctuaties – tussen de 51 en 55%. Met uitzondering van 
de afgelopen twee jaar zijn ze, eenmaal in Nederland, ook honkvaster: 
gemiddeld was tot 2008 ongeveer vier op de tien emigranten een vrouw 
(figuur 7.9a/b). En de vertrekgeneigdheid (als promillage van de totale in 
Nederland wonende bevolking met geboorteland Suriname) van vrouwen 
ligt onder die van de mannen (figuur 7.10). Ook gegevens naar verblijfs-
duur tonen dat de meest recente immigratiecohorten (2005-2006) verhou-
dingsgewijs wat meer remigranten tellen dan de cohorten die in het begin 
van het millennium naar Nederland zijn gekomen, mogelijk onder invloed 
van de economische crisis. De Surinaamse emigratie blijft echter, zeker 
vergeleken met de mobiliteit van de Antilliaanse bevolking, zeer beschei-
den. Dat zal zeker te maken hebben met de immigratiebeperkingen voor 
Surinamers die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten. Eenmaal 
teruggekeerd naar Suriname is het niet eenvoudig om opnieuw een 
verblijfsvergunning te krijgen. Een belangrijker rem op remigratie vormen 
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waarschijnlijk de slechte economische vooruitzichten voor remigranten, 
het voortschrijdende proces van integratie en de familiebanden die in 
de loop der jaren in Nederland zijn ontstaan (kinderen, kleinkinderen). 
Vertrek uit Nederland is steeds minder aantrekkelijk geworden.

Figuur 7.8a Immigratie vanuit Suriname, naar geboorteland
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Figuur 7.8b Emigratie naar Suriname, naar geboorteland*
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* Exclusief administratieve correcties.
Zie tabel b7.7 in bijlage 1 voor de onderliggende cijfers.
Bron: CBS
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Figuur 7.9a Migratie van in Suriname geborenen naar Nederland, 
naar geslacht
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Figuur 7.9b Migratie van in Suriname geborenen uit Nederland, naar 
geslacht*
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* Inclusief administratieve correcties.
Zie tabel b7.9 in bijlage 1 voor de onderliggende cijfers.
Bron: CBS
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Figuur 7.10 Emigratie uit Nederland per 1.000 van de bevolking met 
geboorteland Suriname, naar geslacht*
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* Inclusief administratieve correcties.
Zie tabel b7.11 in bijlage 1 voor de onderliggende cijfers.
Bron: CBS

Zoals vrijwel overal vormen jonge volwassenen (van 18 tot en met 40 jaar) 
de belangrijkste groep immigranten (figuur 7.11a). Binnen die ruime leef-
tijdsgroep gaat het vooral om de 18-26-jarigen – ruim één op de vijf immi-
granten – degenen dus die nog met een opleiding bezig zijn, of op zoek 
naar (beter betaald) werk of meer ontplooiingskansen, jonge huwelijks-
partners en gezinsherenigers.
Emigranten zijn vooral jonge volwassenen (van 18 tot en met 40 jaar), 
waarbij de dertigers in de meerderheid zijn – voor zover er al van een 
concentratie gesproken kan worden (figuur 7.11b). Een tweede belang-
rijke categorie zijn de migranten van middelbare leeftijd (van 41 tot en 
met 60 jaar), met een lichte oververtegenwoordiging van de veertigers. 
Pensioenmigratie komt vrij weinig voor, maar wel duidelijk meer dan bij 
Antillianen (van wie velen al op veel jongere leeftijd terugkeren). Mogelijk 
geeft men er de voorkeur aan om te pendelen tussen de beide landen om 
dichtbij kinderen en kleinkinderen en medische voorzieningen te kunnen 
zijn maar toch het contact met het geboorteland niet te verliezen.
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Figuur 7.11a Migratie van in Suriname geborenen naar Nederland, 
naar leeftijd
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Figuur 7.11b Migratie van in Suriname geborenen uit Nederland, naar 
leeftijd*
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* Inclusief administratieve correcties.
Zie tabel b7.12 in bijlage 1 voor de onderliggende cijfers.
Bron: CBS
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De Nederlandse Antillen
Het contrast tussen de Surinaamse en de Antilliaanse, nog altijd voorna-
melijk Curaçaose, migratiecijfers is groot. De Antilliaanse migratie naar 
Nederland fluctueerde sterk: in de eerste jaren van het millennium nam 
de immigratie flink af, nadat die in de tweede helft van de jaren negentig 
juist aanzienlijk was toegenomen (ruim 13.000 immigranten in piekjaar 
2000). Tegelijkertijd nam de emigratie toe zodat voor het eerst in jaren 
een negatief migratiesaldo ontstond (figuren 7.1 en 7.12). Er werd in deze 
jaren wel hoopvol gesproken over een trendbreuk. In de volgende jaren 
werd dit niet bewaarheid. Sinds 2005 is de immigratie opnieuw wat aan-
getrokken, terwijl de emigratie juist afnam. Gegevens over 2009 wijzen op 
verdere groei van de immigratie en een hernieuwde (lichte) toename van 
de emigratie.11 De push-factoren blijven kennelijk onveranderd relevant 
en dominant, terwijl de crisis in Nederland en de oplopende werkloos-
heid potentiële migranten kennelijk niet of nauwelijks afschrikt om naar 
Nederland te komen.

Figuur 7.12 Migratie van personen van Antilliaanse herkomst*
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* Inclusief administratieve correcties.
Zie tabel b7.4 in bijlage 1 voor de onderliggende cijfers.
Bron: CBS

11 We gebruiken hier cijfers van het Nederlandse CBS. Een vergelijking met cijfers van het Antilliaanse 
en Arubaanse CBS laat zich niet gemakkelijk maken vanwege verschillen in het soort gepubliceerde 
gegevens. Bovendien zijn emigratiecijfers doorgaans minder betrouwbaar dan immigratiecijfers omdat 
emigranten vaak nalaten om hun vertrek te melden (vaker dan dat immigranten er belang bij hebben om 
hun komst te verzwijgen). Wel is duidelijk dat Nederland voor de Antillen de belangrijkste ‘leverancier’ 
van migranten is, op afstand gevolgd door de Dominicaanse Republiek. Dat geldt voor alle eilanden, met 
uitzondering van Saba en St. Eustatius. Nederland is omgekeerd verreweg de belangrijkste bestemming 
voor Antillianen.
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Overigens heeft zich, sinds rond 1990 duidelijk werd dat een staatkundig 
afscheid van de Nederlandse Antillen en Aruba zeer onwaarschijnlijk 
zou zijn, ook een bescheiden migratie van Europese Nederlanders naar 
de eilanden afgetekend. Getalsmatig is deze migratie voor Nederland 
van weinig belang; omgekeerd is de zichtbare groei van de Nederlandse 
gemeenschap op de eilanden zowel cijfermatig als politiek en psycholo-
gisch niet zonder betekenis
De totale omvang van de Antilliaanse gemeenschap in Nederland was in 
2010 bijna 140.000.12 Afgezet tegen de totale omvang van de zes eilanden, 
ruim 300.000, is dit al zeer aanzienlijk. Wanneer wij er weer van uitgaan 
dat 80% tot 90% van de migranten afkomstig is van Curaçao, waar de 
bevolking – illegalen uitgezonderd – thans 142.000 (2009) is, betekent 
dit dat het deel van de Curaçaose gemeenschap dat in Nederland woont 
inmiddels is opgelopen tot rond 45%.

De ontwikkelingen in het afgelopen decennium verschillen niet wezenlijk 
van die in de voorgaande periode. Aruba en Sint-Maarten bleven vooral 
veel migranten trekken, primair uit de directe omgeving; het aandeel van 
deze eilanden in de migratie naar Nederland bleef beperkt. Dat laatste 
geldt ook voor de drie BES-eilanden, maar het effect van de migratie is 
op de zeer kleine bevolkingen van deze eilanden toch aanmerkelijk. Het 
leeuwen deel van de ‘Antilliaanse’ migratie en retourmigratie is echter 
migratie vanuit en naar Curaçao. De motieven voor migratie naar Neder-
land, zo mag worden verondersteld, bleven gelijk. Primair zijn dat het 
grote verschil in welvaart en voorzieningen (inclusief onderwijs, gezond-
heidszorg, uitkeringen), de hoge werkloosheid en onzekere economische 
en  sociale perspectieven op Curaçao, waarbij mogelijk ook de hoge crimi-
naliteit op het eiland een rol speelt.
De Antilliaanse migratie lijkt bovendien vrij sterk conjunctuurgevoelig: 
het inzakken van de immigratie heeft deels te maken met de vrij ongun-
stige economische situatie in Nederland (vgl. De Beer, 2009, p. 8), waar-
door het voor immigranten minder aantrekkelijk was om naar Nederland 
te komen. Bij de vrij spectaculaire piek in de Antilliaanse migratie is er 
echter meer aan de hand: rond 2000 schrapte de Antilliaanse overheid 
vele banen, vanwege de slechte economische situatie en door Nederland 
afgedwongen bezuinigingen op het overheidsapparaat (Reindersma, 2007, 
p. 12); velen zochten een uitweg in emigratie.

12 Gegevens van het CBS, gebaseerd op registraties in het GBA. Illegale migratie is daarin vanzelfsprekend 
niet verdisconteerd en het is moeilijk om enigszins betrouwbare schattingen te maken. Uit onderzoek 
van de Universiteit Utrecht, in opdracht van het ministerie van VROM, bleek begin 2010 dat het aantal 
in Nederland wonende Antillianen dat zich niet zou hebben ingeschreven in de GBA in 2006 tien keer 
te hoog was ingeschat. In plaats van 13% had slechts 1,3% van de Antillianen (1.023 personen) in 2003 
niet ingeschreven gestaan bij een gemeente, zo wees het onderzoek uit (Amigoe, 2 en 20 januari 2010; 
Antilliaans Dagblad, 4 en 25 januari 2010).

273Postkoloniale migratie

WODC 299.indd   273 3-1-2012   15:01:24



Gelijktijdig was sprake van substantiële retourmigratie.13 Het feit dat de 
Curaçaose gemeenschap volstrekt transnationaal is geworden, gecom-
bineerd met het onbeperkte recht tot immigratie en vestiging, maakt 
‘draaideurmigratie’ mogelijk: men kan zich meerdere keren bedenken. 
Gedurende het hele decennium speelde zich een politiek proces af dat 
eind 2010 uitmondde in de ontmanteling van het land de Nederlandse 
Antillen. Dit proces riep bij tijd en wijle heftige emoties op. Er is echter 
geen indicatie dat dit de migratie beïnvloedde. Dat lag ook niet voor de 
hand, daar geen sprake was van soevereiniteitsoverdracht en daarmee een 
mogelijk verlies van het Nederlanderschap van Antillianen.
Het Nederlandse migratiedebat verhardde in het eerste decennium 
van de 21e eeuw. Ook het recht van Antillianen om zich ongehinderd in 
Nederland te vestigen werd daarbij betwist, tot in het parlement. Mede 
op parlementair verzoek werd onderzocht of generieke dan wel indivi-
duele beperkingen konden worden opgelegd, variërend van vooraf te 
doorlopen inburgeringcursussen en registratie tot restricties op toelating 
en terugzend regelingen bij crimineel gedrag. Uiteindelijk zou, althans 
tijdens de opeenvolgende kabinetten-Balkenende, geen van deze regelin-
gen worden verwezenlijkt. Zowel van de zijde van de Antilliaanse politiek 
als van Antilliaanse organisaties was het verzet unaniem en fel. Van groot 
belang daarbij was de meervoudig negatieve advisering van de Raad van 
State, die het principiële karakter van het ongedeelde Nederlanderschap 
krachtens het Statuut benadrukte en daarnaast op praktische problemen 
met uitvoerbaarheid wees.14 Wellicht het meest concrete resultaat van dit 
politieke proces was dat vestiging van Europese Nederlanders op de eilan-
den werd vergemakkelijkt. Er zijn geen indicaties dat deze debatten op 
de eilanden acute onrust veroorzaakten die zich vertaalde in verhoogde 
migratie naar Nederland om de besproken maatregelen voor te zijn.
Kijken we in wat meer detail naar de migratiepatronen van het afgelopen 
decennium, dan zien we in de eerste plaats dat het migratiepatroon sterk 
verschilt tussen de generaties: de totale migratie wordt gedomineerd door 
degenen die geboren zijn op de Antillen. Jaarlijks emigreren hooguit enke-
le honderden tweede generatie Antillianen (figuur 7.13).

13 In figuur 3 is niet alleen de retourmigratie opgenomen maar ook de migratie van autochtone 
Nederlanders naar de Antillen. De emigratie ligt daarom in figuur 3 hoger dan in figuur 12, dat de 
migratie van mensen van Antilliaanse afkomst beschrijft (overigens niet noodzakelijkerwijs vanuit c.q. 
naar de Antillen).

14 Zie voor de opvattingen van de Raad van State in het bijzonder: TK 2005-2006, 30 308, nr. 4 (1 juli 
2005), TK 2006-2007, 30 962, nr. 4 (1 september 2006), Bijlage bij TK 2006-2007, 30 800 IV, nr. 3 en 
nr. 4 (Voorlichting 18 september 2006, onder 4.1 Het Nederlanderschap) en TK 2006-2007, 30 962, nr. 4 
(26 januari 2007).
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Figuur 7.13 Migratie naar etnische herkomst en generatie: Neder-
landse Antillen en Aruba*
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* Inclusief administratieve correcties.
Zie tabel b7.6 in bijlage 1 voor de onderliggende cijfers.
Bron: CBS

De migratie tussen de Antillen en Nederland ligt hoger dan de migratie 
van Antillianen, voornamelijk omdat ook autochtone Nederlanders naar 
de Antillen migreren (vgl. figuren 7.3 en 7.12), en omdat ook anderen dan 
Antillianen via de eilanden naar Nederland komen. Dat laatste blijkt 
onder andere uit figuur 7.14a: zo’n 10% van de immigranten afkomstig uit 
de Antillen is geboren buiten het Koninkrijk. Het gaat voornamelijk om 
migranten uit andere delen van Latijns-Amerika (Dominicaanse Repu-
bliek, Colombia, Venezuela). Zij zijn naar de relatief welvarende Antil-
len getrokken op zoek naar werk en sommigen – inmiddels gehuwd met 
een Antilliaan of genaturaliseerd – grijpen later de kans om nogmaals te 
migreren, nu naar Europa. In de jaren van afnemende immigratie is het 
aantal in Nederland geborenen onder de immigranten ook afgenomen, 
maar veel minder dan bij de op de eilanden geboren immigranten, zodat 
het aandeel van de ‘Europese Nederlanders’ in het migratieverkeer van de 
eilanden naar Nederland in die jaren zwaarder is gaan wegen.
Zoals te verwachten valt, zijn er onder de emigranten vrij veel in Neder-
land geborenen, waaronder waarschijnlijk veel kinderen die met hun 
ouders mee terugkeren. In tijden van sterkere emigratie neemt het aandeel 
van de in Nederland geborenen af (figuur 7.14b).
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Figuur 7.14a Immigratie vanuit de Nederlandse Antillen/Aruba, naar 
geboorteland (%)
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Figuur 7.14b Emigratie naar de Nederlandse Antillen/Aruba, naar 
geboorteland (%)*
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* Exclusief administratieve correcties.
Zie tabel b7.8 in bijlage 1 voor de onderliggende cijfers.
Bron: CBS

Sinds 2002 ligt het aandeel van de vrouwen in de Antilliaanse migratie 
iets onder de 50%, maar het gaat om relatief kleine verschillen. Onder de 
emigranten was er een mannenoverschot in de jaren 1999-2003, maar het 
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aandeel van de vrouwen neemt toe (figuur 7.15a/b). Een verklaring voor 
deze fluctuaties is moeilijk te geven, mogelijk wel voor het huidige over-
wicht van vrouwen. Bekend is dat onder Antillianen het eenoudergezin 
met een moeder aan het hoofd frequent voorkomt. De sociale voorzienin-
gen in Nederland zijn voor deze categorie een pull-factor, zo mag worden 
verondersteld (zie bij voorbeeld Reindersma, 2007, p. 13).

Figuur 7.15a Immigratie van op de Nederlandse Antillen/Aruba 
 geborenen, naar geslacht
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Figuur 7.15b Emigratie van op de Nederlandse Antillen/Aruba 
 geborenen, naar geslacht*
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* Inclusief administratieve correcties.
Zie tabel b7.10 in bijlage 1 voor de onderliggende cijfers.
Bron: CBS
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In verhouding tot de in Nederland wonende maar op de Antillen geboren 
bevolking, zijn vrouwen minder geneigd uit Nederland te vertrekken dan 
mannen, met uitzondering van de laatste paar jaar. Dat de transatlanti-
sche mobiliteit van Antillianen veel hoger ligt dan onder Surinamers is 
grotendeels te verklaren uit de vrije toegang tot alle delen van het Konink-
rijk voor Antillianen. Dit geldt in beide richtingen; rond het midden van 
het decennium vertrokken zowel mannen als vrouwen vaker – een naijl-
effect van de migratiepiek van enkele jaren eerder (figuur 7.16).

Figuur 7.16 Emigratie uit Nederland per 1.000 van de bevolking met 
geboorteland Nederlandse Antillen/Aruba op 1 januari, 
naar geslacht*
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* Inclusief administratieve correcties.
Zie tabel b7.11 in bijlage 1 voor de onderliggende cijfers.
Bron: CBS

Jonge volwassen (van 18 tot en met 40 jaar) vormen de grootste groep 
Antilliaanse immigranten, op afstand gevolgd door kinderen en mensen 
van middelbare leeftijd. Verreweg de grootste groep vormen de 18-22-jari-
gen, hun aandeel is sinds 2002 toegenomen van 23% in 1995 tot ruim 32% 
in 2008 (figuur 7.17a). Jongeren, zo zouden wij kunnen veronderstellen, 
zijn vaak de eerst getroffenen in economisch moeilijker tijden en boven-
dien zijn zij minder gebonden; mogelijk kiezen zij daarom eerder voor 
migratie, op zoek naar werk, een uitkering of om via een opleiding hun 
kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren.
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Figuur 7.17a Immigratie van op de Nederlandse Antillen/Aruba 
 geborenen, naar leeftijd
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Figuur 7.17b Emigratie van op de Nederlandse Antillen/Aruba 
 geborenen, naar leeftijd*
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* Inclusief administratieve correcties.
Zie tabel b7.13 in bijlage 1 voor de onderliggende cijfers.
Bron: CBS
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De leeftijdsverdeling van de emigratie heeft een minder sterk gepronon-
ceerde piek, maar ook hier nemen de jonge volwassenen het leeuwendeel 
voor hun rekening (figuur 7.17b). Binnen de groep 18-40-jarigen gaat 
het dan vooral om twintigers en begin dertigers, die samen 40% van de 
emigranten uitmaken. Het aandeel van de 20-25-jarigen is daarbij over 
het algemeen toegenomen, terwijl dat van de 26-32-jarigen is afgenomen. 
Dat is in lijn met het algemene beeld dat een deel van de jongeren slecht 
voorbereid naar Nederland komt en al vrij snel, teleurgesteld, terug-
keert. De economische crisis en toegenomen werkloosheid in Nederland 
zullen daar mogelijk ook een rol in spelen. Gegevens over de verblijfsduur 
onder steunen dit beeld: van de in de jaren 2002-2005 geïmmigreerde 
 Antillianen is – in vergelijking met eerdere jaren – een relatief groot deel al 
binnen drie jaar weer teruggekeerd.

7.3 Theoretische verklaringen

Migratietheorie bestaat uit een samenstel van deelmodellen, die elk een 
specifiek deelterrein beslaan en verschillende aggregatieniveaus betref-
fen. De verschillende soorten theorieën vloeien voort uit de complexe en 
veranderlijke realiteit van migratie. Veel van de theorievorming betreft de 
verklaring van arbeidsmigratie, zoals de neoklassieke macro-economi-
sche modellen, de latere micro-economische modellen die in toenemende 
mate ook rekening hielden met de rol van psychologische factoren in het 
besluitvormingsproces om al dan niet te migreren, de theorie van de new 
economics of migration die de rol van het huishouden in de migratiebeslis-
sing introduceerde; en theorieën die migratie voornamelijk verklaren van-
uit de visie op de wereld als hetzij een duale arbeidsmarkt hetzij één groot 
marktsysteem (zie voor een overzicht bij voorbeeld Massey et al., 1993).
Gegeven dat migratiestromen zich vaak voortzetten lang nadat de 
oorspronkelijke oorzaken zijn verdwenen of op zijn minst veranderd, zijn 
er modellen ontwikkeld die deze continuering proberen te verklaren. 
De netwerktheorie, bijvoorbeeld, houdt rekening met de rol van eerdere 
migranten in het faciliteren van migratie van latere migranten en met 
het ontstaan van transnationale gemeenschappen, terwijl de ‘cumula-
tieve causatietheorie’ benadrukt dat het migratieproces zelf de sociale 
context verandert waardoor volgende migratiebeslissingen gemakkelijker 
worden. De migratiesysteemtheorie ten slotte kan beschouwd worden als 
een generalisatie van de bovengenoemde theorieën. Zo’n dynamische, 
systeemtheoretische benadering biedt een breed kader voor de verkla-
ring van migraties en houdt niet alleen rekening met veel verschillende 
factoren – economische, politieke en sociale – maar ook met culturele, 
historische en technologische aspecten. Bovenal houdt deze benade-
ring rekening met veranderingen in onderdelen van het systeem (Kritz & 
 Zlotnik, 1992; Jennissen, 2007).
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Plaatsen we de drie met Nederland verbonden postkoloniale migraties in 
een systeemtheoretisch kader, dan vormen politieke factoren het belang-
rijkste gezamenlijke element in het migratiegeschiedenis, waarbij vooral 
timing en vorm van het dekolonisatieproces voor de drie voormalige kolo-
niën opvallende verschillen vertonen. De richting van de migratie is sterk 
bepaald door de koloniale relatie, maar niet in alle drie de voor malige 
koloniën in gelijke mate. Economische factoren spelen een rol, maar 
tegenwoordig vooral in de Antilliaanse migratie. De neoklassieke econo-
mische mechanismen hebben hier namelijk vrij spel, aangezien ze niet 
door toelatingsbeleid worden belemmerd. Feedback in het systeem door 
middel van ontstane transnationale netwerken speelt vooral een rol in de 
Antilliaanse en in mindere mate de Surinaamse migratie.
Het migratieverkeer met Indië werd oorspronkelijk beïnvloed door 
beleidsfactoren, zoals de wens van de VOC om haar monopolies te behou-
den, het tegengaan van massamigratie en bestuurs- en beheersaspecten 
(ambtenaren en militaire aanwezigheid); door economische factoren, 
zoals werkgelegenheid in het leger voor armlastige jongeren en de zucht 
naar rijkdom voor handelaren en plantage-eigenaren; door maatschap-
pelijke factoren zoals het ontbreken van hoger onderwijs, de beschikbaar-
heid van huwelijkpartners en de aanvankelijk hoge sterfte door tropische 
ziektes; en door technologische ontwikkelingen zoals de opening van het 
Suezkanaal en de vraag naar rubber. De Tweede Wereldoorlog, gevolgd 
door de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië, resulteerde in een 
– vanuit de Nederlandse optiek bezien – massale vluchtelingenstroom. 
Opvallend is dat zodra de ‘repatriëring’ en de komst van spijtoptanten 
geëindigd was (jaren zestig), de migratie vrijwel tot stilstand kwam. Dat 
laat zich verklaren uit het (gezins)karakter van de naoorlogse migratie, 
de beëindiging van de juridisch of politiek geregelde vrije immigratie en 
mogelijk ook het feit dat het dekolonisatieproces de relatie tussen de beide 
landen voor langere tijd ernstig verstoorde.
Ook tussen Suriname en Nederland was de migratie oorspronkelijk 
beperkt en elitair, zelfs nog meer dan in Indië, omdat door de kleine 
bevolking en de andere economische structuur militaire aanwezigheid 
veel minder noodzakelijk was. Politieke factoren waren net als in Indo-
nesië dominant, maar waren van een totaal ander karakter. Van cruciaal 
belang voor de Surinaamse dekolonisatiemigratie is het besluit over de 
nationaliteitstoescheiding geweest, waardoor alle inwoners van Suriname 
niet alleen de mogelijkheid maar ook de plicht kregen om te kiezen tussen 
de twee landen. Het door de kloof in welvaart en voorzieningen en de 
zorgen omtrent economische, sociale en politieke perspectieven beïnvloe-
de vertrek van een groot deel van de bevolking was vervolgens desastreus 
voor de verdere ontwikkeling van de jonge republiek. Anders dan in het 
geval van de postkoloniale Indonesische migratie bleef er een zekere mate 
van migratie tussen Suriname en Nederland bestaan: de welvaartskloof 
en politieke ontwikkelingen hielden de motivatie voor migratie in stand, 
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en ondanks een restrictief toelatingsbeleid sinds begin jaren tachtig bleef 
de migratie aanvankelijk nog op een vrij hoog niveau liggen, in de vorm 
van gezinshereniging en gezinsvorming en gefaciliteerd door de ontstane 
transnationale netwerken. In het laatste decennium was echter sprake 
van ‘normalisatie’ in de zin dat er, ondanks de (post)koloniale geschiede-
nis en ondanks het bestaan van intensieve transnationale banden, steeds 
minder sprake is van een uitzonderlijk intensief migratieverkeer. Het 
verder aanscherpen van het toelatingsbeleid voor gezinsvormers (eind 
2004) heeft hier mogelijk ook een rol in gespeeld.
Ook met betrekking tot de Antillen zijn politieke factoren relevant, maar 
hier juist door het afzien van een abrupte dekolonisatie en afscheiding, 
waardoor zowel immigratie naar Nederland als retourmigratie zich veel 
gelijkmatiger hebben ontwikkeld en nog altijd zeer intensief zijn. Net als 
in Suriname is het demografisch effect op de achtergebleven bevolking 
aanzienlijk. Economische factoren spelen bij de continuering van de 
migratie een belangrijke rol: net als in Suriname motiveren werkloos-
heid en de kloof in welvaart en sociale voorzieningen en het gebrek aan 
mogelijkheden voor hoger onderwijs velen om te vertrekken, ondanks 
de relatieve welvaart op de Antillen in vergelijking met het omringende 
gebied. Een groot verschil met Suriname is niet alleen de totale omvang 
van het migratieverkeer, maar ook de vrij sterke retourmigratie en daar-
mee voor een deel van de Antillianen de tijdelijkheid van het verblijf in 
Nederland. De sleutel ligt ook hier in het burgerschap van de Antillianen 
in het Koninkrijk der Nederlanden, waaruit vooralsnog het recht op vrije 
migratie voortvloeit dat Surinamers hebben verloren.

7.4 Besluit en prognoses

In het bovenstaande is beschreven hoe proces en uitkomst van de 
de kolonisatie van de drie laatst overgebleven Nederlandse koloniën 
steeds een ander karakter droegen en daarmee ook steeds een andere 
post koloniale migratiedynamiek meebrachten. De omvangrijke migratie 
vanuit Indonesië kwam reeds een halve eeuw geleden ten einde, terwijl 
ook het migratieverkeer tussen Nederland en Suriname rond de eeuw-
wisseling tot een laag niveau was teruggelopen. Alleen de migratie tussen 
de Antillen en Nederland blijft zich op een hoog niveau bewegen, zeker 
gezien de omvang van de zendende eilanden; hiermee is ook aangegeven 
dat zich over de afgelopen decennia op de Antillen, en dan voornamelijk 
Curaçao, een sterk emigratiesaldo aftekende.
Deze uitkomst lijkt paradoxaal, althans voor zover primair wordt gekeken 
naar de push-factoren in de voormalige koloniën. Het per capita inkomen 
ligt op de Antillen aanmerkelijk hoger dan in Indonesië of Suriname, de 
burgerrechten en de parlementaire democratie zijn er langer en steviger 
verankerd. De verklaring voor de hoge emigratie uit de eilanden naar 

282 De Nederlandse migratiekaart

WODC 299.indd   282 3-1-2012   15:01:27



Nederland ligt deels in de psychologische en ideologische, maar nog ster-
ker in de juridische sfeer. Wat het eerste betreft, het referentiekader op de 
Antillen richt zich niet zozeer op Indonesië, Suriname of de omliggende 
(ei)landen, maar op Nederland, dat ten minste in materiële zin rijker, 
stabieler en veiliger is. Vervolgens maakte het staatsrechtelijke gegeven 
dat Antillianen behoren tot een ongedeelde gemeenschap van Neder-
landers het hen mogelijk zich ongehinderd, voor korte tijd of voorgoed, 
in het voormalige koloniale moederland te vestigen. Deze postkoloniale 
migratie paradox is niet uniek; zij geldt evenzeer voor non-soevereine 
‘landen’ als Puerto Rico, de Amerikaanse Maagdeneilanden en de Franse 
overzeese provincies in de Caraïben en elders ter wereld.
Er is ceteris paribus geen reden te verwachten dat de migratie vanuit Indo-
nesië of Suriname weer zal stijgen. Alleen een hernieuwde openstelling 
van de Nederlandse grenzen voor migranten uit deze voormalige koloniën 
zou dit (ingrijpend) kunnen doen veranderen. Voor Suriname zou een 
dergelijke nieuwe emigratiegolf, anders dan voor Indonesië, in hoge mate 
het karakter dragen van een nieuwe fase van gezins- of althans familie-
hereniging en gezinsvorming. Een dergelijke Haagse politieke koers-
wending is echter vrijwel uitgesloten. Hooguit is denkbaar dat Nederland, 
indachtig het ontbreken van een taalkloof, op enig moment geselecteerde 
arbeidsmigranten uit Suriname zal toelaten voor specifieke segmenten 
van de arbeidsmarkt. Als dit al zal gebeuren, zal dit vermoedelijk om 
kleine aantallen gaan.
Daarmee zal naar alle waarschijnlijkheid alleen het migratieverkeer 
tussen Nederland en de Antillen intensief blijven. Hierbij zullen twee 
factoren van doorslaggevend belang zijn. Enerzijds de vraag hoe de econo-
mische ontwikkeling aan beide zijden van de oceaan zal zijn. Zolang de 
welvaartsverschillen groot blijven, zal de push-factor op de Antillen sterk 
blijven. Dat mag nu vooral voor Curaçao gelden, het is niet uitgesloten dat 
op enig moment, bij een onverhoopte economische crisis daar, ook in het 
trans-Atlantische migratieverkeer nu nog marginale eilanden als Aruba en 
Sint-Maarten een uitweg naar Nederland zullen zoeken. Complicerende 
factor daarbij kan dan zijn dat op beide eilanden in de afgelopen decen-
nia grote aantallen migranten zijn gelegaliseerd die geen binding met, 
en weinig kennis van Nederland en het Nederlands hebben. Eind 2009 
bijvoorbeeld werd besloten tot een regularisatie van buitenlandse werkne-
mers, waarvan er naar schatting 70.000 op de eilanden zouden verblijven, 
voornamelijk uit Haïti, Guyana en Jamaica (BBC, 6 november 2009).
De tweede factor ligt aan de ontvangende zijde. Voortgang van intensief 
migratieverkeer tussen de Antillen en Nederland veronderstelt dat de 
onbeperkte werking van het Nederlanderschap wordt gehandhaafd. Het 
is niet uitgesloten dat dit in de komende jaren opnieuw tot een politieke 
kwestie wordt gemaakt en evenmin is het zeker dat de uitkomst daarvan 
gelijk zal zijn als tot nog toe steeds het geval was. In het vooralsnog niet 
waarschijnlijke scenario dat het wel tot potentieel ingrijpende restricties 
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op het vrije migratieverkeer zou komen, ligt het voor de hand dat zich dan 
eerst een migratiegolf zal aftekenen om de restricties voor te zijn, waarna 
de migratie sterk zal afnemen.
In dit licht bezien is de prognose van het CBS, die uitgaat van het gemid-
delde immigratieniveau van ruim 5.000 per jaar in de twintig jaar vooraf-
gaand aan de prognose (2008-2050) een pragmatische keuze. Immers, de 
timing en sterkte van fluctuaties valt niet goed te voorspellen, omdat hier bij 
conjuncturele ontwikkelingen in zowel de Antillen als Nederland een rol 
spelen. Voor de emigratie maakt de prognose gebruik van retourmigratie-
cijfers naar verblijfsduur. Ongeveer 45% van de Antilliaanse immigranten 
is binnen twaalf jaar weer vertrokken. Dit is een relatief hoog percentage 
dat kan worden toegeschreven aan het vrij grote aandeel studenten dat na 
afloop van hun studie naar huis terugkeren, maar ook en waarschijnlijk 
meer aan het ontbreken van toelatingsrestricties. De CBS-prognose veron-
derstelt dat het uiteindelijke retourpercentage van Antil liaanse migranten 
ruim 60% zal zijn, lager dan dat van Westerse migranten, maar flink hoger 
dan de verwachte terugkeercijfers van onder meer Surinamers, Turken en 
Marokkanen. Dat leidt tot een vooruitberekende emigratie van ruim 3.000 
per jaar voor de eerste generatie. Voor de tweede generatie wordt uitgegaan 
van dalende emigratiecijfers. Per saldo wordt een positief migratieover-
schot verwacht, oplopend van ruim 1.000 in 2008 tot ruim 1900 in 2014 en 
daarna afnemend naar ongeveer 1.800 per jaar. De Antilliaanse bevolking 
groeit in deze prognose naar 170.000 in 2020. Gegeven de gematigde immi-
gratieverwachtingen neemt het aandeel van de eerste generatie dan lang-
zaam af, van 60% in 2009 naar 56% in 2020.
Zolang de staatkundige betrekkingen tussen de Antillen en Nederland niet 
worden verbroken (een hoge waarschijnlijkheid) en zich geen verslech-
tering van de politieke en veiligheidssituatie op de eilanden aftekent, zal 
de bescheiden migratie van Europese Nederlanders naar de eilanden zich 
voortzetten. Zoals eerder werd aangegeven zal dit voor Nederland getals-
matig van weinig belang zijn, op de eilanden echter van grote betekenis, 
demografisch, sociaal, economisch en politiek.
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