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Je was tijdens het onderzoek mijn klankbord, maar omgekeerd heb ik veel aan jouw vaak 
treffende opmerkingen gehad. Vergis je niet in je invloed! Je hielp me spontaan met de 
afkortingenlijst en het register. Bedankt daarvoor. Liefde is in het bijzijn van elkaar jezelf kunnen 
zijn. De tijd vliegt dan ook voorbij als we bij elkaar zijn. Hopelijk worden de mooie momenten 
die we al deelden er nog veel meer.  
 
Familie mag in dit dankwoord niet ontbreken. In 1987, tijdens de roerige nadagen van het 
militaire regime in Suriname, vertrok ik abrupt naar Nederland. Bij tante Corra en oom Wout 
Loen en bij mijn nichten en neef Barbara, Marlene en Roel vond ik gedurende twee jaar een 
tweede thuis. Vanuit die veilige omgeving kon ik Nederland verder verkennen. Sommige mensen 
staan zo dicht bij ons gezin dat ze eigenlijk familie zijn. Tante Lenie Bom, tante Emmy Boland en 
tante Bep Streefland wil ik hier met name noemen. Tante Lenie, die vanaf mijn vroegste 
herinnering bij ons gezin hoort, is helaas niet meer onder ons.  
 
Met mijn zus Marian en mijn zwager/vriend Marco was en is het altijd leuk films kijken of, 
(samen met hondje Saartje) relaxen op het tuinhuisje. Jullie waren immer geïnteresseerd in de 
voortgang van het proefschrift en kwamen niet zelden met interessante invalshoeken. Marco 
bespaarde me op de valreep veel werk door technische assistentie bij de registerfunctie. Op de 
fantastische huwelijksdag in de maand juli van dit jaar straalde het geluk van jullie beiden af. Zus 
Margreet toonde op subtiele wijze haar betrokkenheid bij dit project. Net als jouw schilderijen 
vertelt dit proefschrift een verhaal over de werkelijkheid. Ook broer Sam en schoonzus Nuran 
hebben meegeleefd met dit proces. Nuran had er alle vertrouwen in dat het met dit proefschrift 
goed zou komen. En Sam wilde niet zelden met journalistieke precisie weten wie wat waarover 
had gezegd. Dat ook journalistiek en wetenschap veel gemeen kunnen hebben blijkt: de 
reportages en artikelen van Sam gaven me niet zelden stof tot nadenken. Debby, jullie dochtertje, 
is nu nog een schattig nichtje maar wie weet bladert ze over een jaar of twintig nog eens door het 
proefschrift van haar oom.  
 
Last but not least mijn lieve ouders. Ik kom uit een warm nest. Een luisterend oor vinden? Ik 
hoefde het niet eens te zoeken. En ook bij de voorbereiding van dit proefschrift is weinig mijn 
vader en moeder ontgaan, ondanks de afstand van 8.000 kilometer. Dit laatste is voor een hecht 
gezin niet altijd makkelijk, ook al is er telefoon, internet en vliegverkeer. Des te fijner is het dat 
jullie dit jaar bij mijn promotie aanwezig kunnen zijn. Jullie stimuleerden vertrouwen in mensen 
maar ook in eigen kunnen. Daarvoor, en voor alle liefde en betrokkenheid gedurende al die jaren, 
een Bigi Brasa! Naar mijn idee lieten jullie in woord, daad en schrift zien dat betrokken zijn bij een 
land niet wil zeggen dat dit land jou exclusief bezit of jouw exclusieve bezit is. Daarom draag ik 
dit boek aan jullie op. 
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Hoofdstuk 1 
Inleiding 
“Wie twee vaderlanden toebehoren vertrekken immer, komen nergens aan’ zei iemand eens. Dat klinkt heel erg 
mistroostig, en is ook maar een beetje waar. Want… wie meer vaderlanden toebehoren vertrekken immer doch zijn 
overal thuis. […] Want…wie veel vaderlanden toebehoren vertrekken immer,[en] zijn pas daar echt thuis.”1 
 
1. Aanleiding  
Deze studie richt zich op het snijvlak van twee verhalen over Nederland: het verhaal van 
Nederlandse politici over het Nederlandse volk en dat over het Koninkrijk der Nederlanden. Na 
de Tweede Wereldoorlog werden beide nationale verhalen uitgedaagd. Nederlandse politici 
moesten als gevolg van de dekolonisatie het idee van Nederland als grote mogendheid loslaten. 
Tegelijkertijd zouden de politieke afwikkeling van de dekolonisatie en de postkoloniale migratie 
Nederlandse politici aanzetten tot intensieve reflecties over de Nederlandse natie. Dat was anders 
in de periode daarvoor. Tot ongeveer 1945 was het beeld, hoewel altijd door antikoloniale 
krachten betwist, duidelijk: Nederland was het hegemoniale moederland met een ferme greep op 
haar (wat toen nog heette) overzeese gebiedsdelen in Oost en West, die haar het aureool van 
koloniale mogendheid gaven.2 De relaties tussen de inwoners van dit rijk en Nederland waren 
voor Nederlandse politici overzichtelijk (men kon die als het ware op een atlas aanwijzen), al 
waren de sociale en politieke verhoudingen binnen de rijksdelen overzee complex. Nederland, het 
moederland, werd bewoond door Nederlanders, en iedereen ‘wist wie dat waren.’ Pioniers uit de 
lage landen hadden daar, overzee, vanaf de zeventiende eeuw, een onuitwisbaar stempel gedrukt 
op de samenlevingen die ze er aantroffen en (mede) creëerden. Ze hadden er, zo vond men nog 
in de jaren vijftig, iets groots verricht. Al zal dat idee niet altijd gecorrespondeerd hebben met het 
oordeel van de bevolking overzee. In die lange periode varieerde de aard van de Nederlandse 
aanwezigheid ingrijpend. Dat komt treffend tot uitdrukking in de evolutie van de naam van het 
ministerie dat verantwoordelijk was voor Nederlandse gebieden in Oost en West: van ‘Overzeese 
Bezittingen’, via ‘Koloniën’, en vervolgens ‘Overzeese Gebiedsdelen’, in ‘Overzeese Rijksdelen.’3 
Het betrof grofweg een transformatie van handels- of plantagekolonie, gekenmerkt door 
verhoudingen van horigheid en slavernij (de gekoloniseerden waren toen letterlijk onderdanen),4 
via allerlei tussenvarianten, naar de (gedeeltelijke) autonomie van een vrije bevolking van 
rijksgenoten met een (al dan niet volwaardige) Nederlandse nationaliteit.  
 
                                                 
1 Dit citaat is een bewerking van het gedicht ‘wie twee vaderlanden toebehoren’, uit de bundel Pompoe Kampoe en andere 
verhalen, van Sisa Mai. Sisa Mai is het pseudoniem van Deborah Cornelia Jones-Overdulve. 
2 De Amerikaanse antropologe Ruth Benedict was in 1945 tijdens veldwerk in Nederland gestuit op het grote 
maatschappelijke belang dat in Nederland gehecht werd aan het bezit van, vooral, Nederlands-Indië, aldus Van 
Ginkel 1993-96-97. 
3 Ooft 1972; Van Lier 1971; De Kom 1981; Oostindie en Klinkers 2001; Somers 2005. Rauwere vormen van 
uitbuiting maakten in dat proces plaats voor een vertoog, waarbij ‘verheffing’ van de ‘gekleurde’ plaatselijke 
bevolking (waaraan zelfverheffing inherent was) langzaam maar zeker de laat-koloniale legitimatie voor de 
Nederlandse aanwezigheid werd. Hoewel de soevereiniteit bij Nederland lag (regering en Tweede Kamer) kregen de 
‘gekleurde’ gekoloniseerden  in de laat-koloniale fase veel meer invloed in het bestuur van de kolonie  dan in de 
periode daarvoor. Dat gold in nog veel sterkere mate voor de periode van autonomie in de West. De werkelijkheid in 
de koloniale periode was overigens bijzonder complex te noemen. Hoewel ‘kleur’ (en sekse) belangrijke 
maatschappelijke ordeningsprincipes waren bestonden er vele ‘grensoverschrijdingen’, zonder dat dit overigens het 
koloniale systeem ondermijnde. 
4 Volgens de Van Dale is onderdaan: ‘ondergeschikte, dienaar.’ 
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De vraag hoe de inwoners in Oost en West zich tot Nederland en het formele Nederlanderschap 
verhielden was voor de inwoners van de koloniën van groot belang. Maar voor Nederlandse 
politici in Nederland waren deze zaken in de vooroorlogse periode toch vooral een ‘ver van mijn 
bed show.’ Het Nederlandse imperium (met haar extensies overzee) mocht voor hen dan als een 
paal boven water staan, de juridische status van de overzeese bevolking en haar verhouding met 
Nederland genoten nauwelijks politieke aandacht. Doordat de onderdanen, rijksgenoten en 
Nederlanders van overzee nog niet op drift waren geraakt vergaten politici in Nederland hun 
bestaan als het ware. Hoewel er al kort na het begin van de Nederlandse koloniale onderneming 
in Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen (in de zeventiende eeuw) inwoners 
van allerlei kleur en status, en in uiteenlopende hoedanigheden uit de kolonie naar Nederland 
migreerden was hun aantal gering in omvang.5 We krijgen over die vooroorlogse periode een 
beeld van Nederland als praktisch ‘witte’, verzuilde natie met hier en daar een verdwaalde 
kleurling uit ‘de Oost’ of ‘de West.’ Een waarschuwing is hier op zijn plaats, want er is geen 
strikte waterscheiding aan te wijzen tussen de vooroorlogse afwezigheid en de naoorlogse 
aanwezigheid van burgers uit de koloniën in Nederland. Hoewel het personenverkeer tussen de 
voormalige koloniën en Nederland na de Tweede Wereldoorlog omvangrijker was dan in de 
periode daarvoor zijn er vooroorlogse voorbeelden die een substantiëler aanwezigheid van 
burgers van overzee in Nederland suggereren. De koloniale tentoonstellingen van 1883 en 1889, 
waarin West-Indische en Oost-Indische ‘inboorlingen’ voor het Nederlands publiek werden 
tentoongesteld, zijn uiteraard het symbool van een Nederlands onderdaanschap en niet van een 
burgerschap in Nederland.6 Maar er kan ook een verhaal verteld worden over de vestiging van 
exponenten uit de (gekleurde) elite in Nederland in de negentiende eeuw.7 Of een verhaal over 
hoe Amsterdamse en Haagse bestuurders de vergunning van ‘Surinaamse negers’ (men sprak ook 
over ‘zwarthuidige Nederlanders’) ‘voor het uitoefenen van hun beroep in het 
amusementsbedrijf’ in de jaren dertig introkken (bezorgdheid over Hollandse vrouwen speelde 
daarbij een rol).8 Of, weer heel anders, een verhaal over de lotgevallen van rijksgenotenpopulatie 
in Nederland tijdens de Duitse bezetting (inclusief hun aandeel in het Nederlandse verzet tegen 
de bezetter).9 Deze voorbeelden roepen de vraag op of het beeld over de vooroorlogse 
afwezigheid vooral een retrospectieve wijze van kijken en spreken over het verleden is. Of die 
periode, met andere woorden, vooral terugkijkend als zodanig gepercipieerd werd, zonder dat 
politici in het vooroorlogse Nederland zelf een beeld hadden van Nederland als een etnisch 
homogene samenleving. Dat neemt niet weg dat de migratie naar en vestiging in Nederland na 
1945 in de ogen van Nederlandse politici een ‘kritische massa’ bereikte.  

                                                 
5 Poeze e.a. 1986; Oostindie en Maduro 1986.  
6 Oostindie 1986, p. 20-26, 31-34; Schuster 1999a, p. 117. 
7 Van Lier 1971, p. 81 en 194. Zo vertrok ‘de Surinaamse kleurling’ Paul C. Flu in 1905 naar Nederland, alwaar hij in 
1921 ‘de eerste Surinaamse hoogleraar in Nederland’ werd, aldus Oostindie 1986, p. 32, 34. Van Lier laat zien dat er 
onder de Surinaamse kleurlingen die zich in de negentiende eeuw in Nederland voor (verdere) studie vestigden (reeds 
voor de afschaffing van de slavernij in 1863) een geringe bereidheid tot terugkeer naar de koloniale Surinaamse 
samenleving was, aangezien ze, ondanks hun redelijk geprivilegieerde tussenpositie, te maken kregen met 
discriminatie van de bovenlaag.  
8 Hennink Monkau, 2006 beschrijft de achtergronden van deze kwestie. De zaak kwam tijdens de 
begrotingsbehandeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken ter sprake. Kamerstukken II 1937/38, 2, (V), nr. 7, 
p. 9; Kamerstukken II 1937/38, 2 (V), nr. 8, p. 25; Handelingen II 1937/38, p. 202, 282.  
9 Hennink Monkau 2006; Van der Zijl 2004. 
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Deze studie richt zich op de periode na 1945, waarin de overzichtelijke koloniale werkelijkheid 
vanuit het perspectief van Nederlandse politici ging verschuiven. De (discursieve) werkelijkheid 
van de gekoesterde koloniën met hun inwoners daar en Nederland en het Nederlandse volk hier 
verdween. Afstand nemen van het Nederlandse imperium en een hernieuwd en intensiever 
contact krijgen met de menselijke erfenis daarvan gingen in die postkoloniale realiteit hand in 
hand. Als onderdeel van een wereldwijd dekolonisatieproces10 kwam het idee van de rijksdelen 
overzee als ‘natuurlijke’ extensies van Nederland overzee in diskrediet. De 
soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië in 1949, gevolgd door de overdracht van Nieuw-Guinea 
aan de Indonesische republiek in 1963, markeerde de (voor Nederlandse politici) traumatische 
transitie van Nederland als imperiale grootmacht naar Nederland als ‘kleine natie aan de 
Noordzee.’11 Na de Indonesische onafhankelijkheid waren ook de verhoudingen tussen 
Nederland en de rijksdelen in de West niet langer koloniaal van aard, al hechtte Nederland zeer 
aan de bestendiging van het Koninkrijk der Nederlanden. De totstandkoming van het statuut in 
1954 bekrachtigde de formele gelijkwaardigheid tussen Nederland, Suriname en de Nederlandse 
Antillen (die nu interne autonomie hadden) in koninkrijksverband. Naarmate de 
dekolonisatiegedachte onder Nederlandse politici (als gevolg van gewijzigde interne en externe 
historische omstandigheden) verder aan kracht won, verloor ook dit hervormde Koninkrijk aan 
betekenis. In 1975 werd Suriname (dat voorheen als het ‘meest Nederlandse overzeese rijksdeel’ 
bekend stond) op aandrang van de Nederlandse politiek onafhankelijk. In de inmiddels 
antikoloniale tijden was van een betwist zelfbeschikkingsrecht dus geen sprake meer. De 
Antilliaanse politiek slaagde er bij die gelegenheid in de Nederlandse Antillen in het Koninkrijk 
der Nederlanden te houden. Een situatie die tot op de dag van vandaag voortduurt, maar waar 
Nederlandse politici voorwaarden aan stellen. Terwijl het Koninkrijk der Nederlanden steeds 
minder tot de verbeelding ging spreken ontpopte Nederland zich parallel aan deze ontwikkeling 
als een van de voortrekkers in de Europese integratie. Daarmee hadden imperiale voorstellingen 
over de rol van Nederland in de wereld plaats gemaakt voor postkoloniale voorstellingen van 
Nederlands internationale rol, waarin de EU een prominente rol speelt.12  
 
Tegelijkertijd kwam als gevolg van de dekolonisatie het Koninkrijk in zekere zin dichter bij 
Nederland dan politici wellicht ooit voor mogelijk hadden gehouden. In de decennia na 1945 
zouden burgers uit Nederlands-Indië/Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen op niet 
eerder vertoonde schaal Nederland gaan bevolken. Nederlandse politici werden meer dan ooit 
geconfronteerd met het feit dat het Koninkrijk een menselijke erfenis impliceerde, waarmee men 
zich op een of andere wijze diende te verhouden.13 Een deel van de inwoners van de voormalige 
koloniën bleek tijdens de lange geschiedenis van de Nederlandse aanwezigheid overzee hechte 

                                                 
10 Vgl. Rothermund 2006. 
11 Kennedy 1995, p. 115-117; Captain 2002b; Jansen van Galen 2003, p. 10-35. 
12 Kennedy 1995, p. 115-141. Kennedy 2005 laat zien dat het idee van Nederland als imperiale grootmacht 
plaatsmaakte voor Nederland als ‘brenger van ontwikkelingshulp’ en als samenleving die moreel en politiek als 
‘gidsland in de wereld’ wil staan. Dit laatste aspect van constructies van Nederlandse identiteit lijkt, na de politieke 
onrust en politieke polarisatie als gevolg van de moord op Fortuyn in 2002, vandaag de dag minder belangrijk te zijn.  
13 Vgl. Van Amersfoort en Van Niekerk 2006, p. 323-346.  
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(vaak ambivalente) relaties met Nederland te hebben gelegd.14 Onder uiteenlopende historische 
omstandigheden wilde men bij en na de onafhankelijkheid Nederlander blijven (of staatkundig bij 
Nederland blijven), niet zelden vertaald in de wil tot verplaatsing naar Nederland. Of men reisde, 
in koninkrijksverband (met name rijksgenoten uit de West) naar Nederland. De postkoloniale 
migratie was geboren. Die ontwikkelingen, de onafhankelijkheid en het vraagstuk van de status 
van de bevolking daarna én het op drift raken van een deel van de bevolking van de (voormalige) 
rijksdelen, noopten de politici tot spreken. De postkoloniale burgers uit Nederlands-
Indië/Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen gaven door de wil tot verplaatsing naar 
Nederland, en door symbolische constructies waarmee dat gepaard ging, het signaal dat 
Nederland (nadat politici hadden herijkt ‘wat Nederland in de wereld voorstelt’) toe was aan 
herdefinitie van het Nederlandse volk. 
 
Het ging daarbij om een bijzonder krachtig signaal aan het adres van Nederlandse politici. Wat de 
postkoloniale migratie uit Indonesië betreft: tussen 1949 en 1964 repatrieerden ongeveer 300.000 
Nederlandse staatsburgers uit de archipel naar Nederland. Deze groep bestond zowel uit Indische 
Nederlanders als uit zogenoemde totoks. In 1951 kwamen 12.500 Molukkers (die na 1949 het 
Indonesische staatsburgerschap toegewezen hadden gekregen) naar Nederland.15 De eerste en 
tweede generatie van deze postkoloniale burgers uit ‘Oost’ telde in het jaar 2000 ruim 400.000 
mensen.16 De postkoloniale migratie uit Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba is weliswaar 
een gevarieerder verschijnsel met een langere geschiedenis,17 maar heeft een even omvangrijke 
bijdrage geleverd aan de Nederlandse bevolking. De eerste en tweede generatie postkoloniale 
burgers uit de voormalige West telde in 2000 ruim 400.000 personen.18 800.000 mensen dus, en 
daarbij zijn de vooroorlogse generaties (die al dan niet zijn opgegaan in de Nederlandse 
samenleving) en de derde generatie nog niet opgeteld.19 In dat geval ligt een schatting van 
ongeveer een miljoen Nederlanders met een overzeese connectie meer voor de hand.20 Daar moet 
direct aan worden toegevoegd, dat deze studie niet uitgaat van het idee dat er oorspronkelijke 
Nederlanders zijn die zich onderscheiden van postkoloniale Nederlanders, maar de 
werkelijkheidsconstituerende effecten van deze en andere tweedelingen analyseert. Het gaat, met 
andere woorden, om de vraag hoe ideeën over ‘de postkoloniale burger’ en ‘de echte 
Nederlander’ tot leven komen op die naoorlogse momenten waarop nationaliteit aan de orde is, 
                                                 
14 Die relaties waren gevestigd in een geschiedenis van koloniale machtsongelijkheid, waarin het ‘Europees 
Nederlandse’ als norm gold. Maar we kunnen ze eveneens als ‘eigen’ identiteitsbeleving en als instrument voor 
sociale en geografische mobiliteit beschouwen.Voorbeelden daarvan treft men aan in hoofdstuk 2, 3, 5, 6 en 7. 
15 Van Amersfoort en Van Niekerk 2006, p. 325, 330. 
16 NIDI 2003, p. 150. De eerste en tweede generatie worden tot de ‘Westerse allochtonen’ gerekend. Over de derde 
generatie zijn geen cijfers bekend. Dat neemt niet weg dat met name de derde generatie zich met een eigentijds en 
postkoloniaal geluid roert in debatten over ‘Indische identiteit’, zie hoofdstuk 5. 
17 Van Amersfoort en Van Niekerk 2006, p. 324, 333-338. 
18 NIDI 2003, p. 150. De eerste en tweede generatie worden, in tegenstelling tot de postkoloniale burgers uit de 
Oost, tot de ‘Niet-Westerse allochtonen’ gerekend. Ook hier is inmiddels overigens sprake van een niet onbelangrijk 
aantal mensen van derde generatie.  
19 Zie bijvoorbeeld het in 2006 verschenen meesterwerk ‘De kleurling’ van Herman Hennink Monkau. De in 1939 in 
Amsterdam geboren auteur (Creools-Surinaamse vader, Nederlandse moeder) beschrijft daarin in een uitzonderlijke 
stijl de ervaringen van Creools-Surinaamse Nederlanders in Amsterdam en hun (gemengde) nageslacht. Zie Captain 
2000 voor de ‘derde generatie-ervaring’ onder Indische Nederlanders. 
20 Oostindie 2006, p. 11. We moeten ons bedenken dat een dichotomie tussen ‘postkoloniale burgers’ en ‘echte 
Nederlanders’ een politiek en sociaal denkconstruct is. Men kan in de ‘gekleurde’ postkoloniale Nederlander met 
evenveel recht de echte Nederlander herkennen.  
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en de verplaatsing en vestiging van (voormalige) koloniën naar/in Nederland in de politieke 
percepties een kritische massa bereikt. En hoe politici door dergelijke symbolische constructies en 
de daarmee samenhangende juridische - en beleidspraktijken een bepaalde relatie tussen 
(voormalige) rijksgenoten en Nederland tot stand gebracht, gevormd hebben. 
 
Deze studie kan dan ook beschouwd worden als een poging de Nederlandse politieke klasse te 
antropologiseren op die momenten dat ze gaat reflecteren over onderdanen, rijksgenoten en 
Nederlanders van overzee. Politici zijn in deze studie als het ware voorwerp van antropologische 
analyse, op die momenten dat zij zich als ‘antropologen’, als ontdekkers en uitvinders van de 
overzeese burger als de ander, gaan ontpoppen. Concreter gesteld gaat het om de positiebepaling 
van politici in de relatie tussen naoorlogse dekolonisatie, postkoloniale migratie en Nederlandse 
gemeenschap na de Tweede Wereldoorlog. Welke implicaties heeft de dekolonisatie en de 
vestiging van grotere aantallen postkoloniale burgers uit het (voormalige) koninkrijksdelen 
overzee tussen 1945 en 2005 in Nederland (gehad) voor het politieke discours over ‘de 
Nederlandse gemeenschap’? Ging het bezit van koloniën en de vanzelfsprekende aanwezigheid 
van Nederlanders uit de lage landen aldaar gepaard met een even vanzelfsprekende opname van 
postkoloniale burgers in Nederland? Betekende de politieke verbeelding van een 
koninkrijksgemeenschap tevens dat politici de rijksgenoten, onderdanen en Nederlanders van 
overzee als lid van het Nederlandse volk verbeelden? Zijn die politieke vertogen langjarige 
overgangsrituelen in de uiteindelijke opname van postkoloniale burgers in Nederland, of zijn ze 
onbestendiger en meerduidiger? Hoe hebben politici, in brede zin, over het nationale toebehoren 
van Indische, Surinaamse, Molukse, Antilliaanse burgers gedacht en gesproken, welke historische 
contexten speelden daarbij een rol, met welke juridische en beleidsmatige praktijken ging dat 
gepaard, en welke ontwikkelingen deden zich hierin tussen 1945 en 2005 voor?  
 
Deze introducerende vragen zijn nogal algemeen geformuleerd en zullen hierna als volgt 
theoretisch ingebed en geoperationaliseerd worden. Ten eerste komt de relatie tussen 
globalisering, migratie en nationalisme aan de orde. Een samenhang die ook in Nederland actueel 
is. Vervolgens worden de begrippen natie en burgerschap toegelicht aan de hand van de 
Europese integratie en (voorbeelden van) de Europese receptie van postkoloniale burgers. 
Daarna komt aan de orde hoe deze studie zich verhoudt met andere studies die het onderwerp 
Nederland en postkoloniale burgers raken. De reflecties monden uit in de probleemstelling en de 
deelvragen. Ten slotte komen de methodologische verantwoording en het bronnengebruik aan de 
orde, waarna dit hoofdstuk eindigt met een leeswijzer.  
 
2. Globalisering 
De komst van postkoloniale burgers naar Nederland en de politieke reacties daarop raakt deels 
aan het bredere debat over de verhouding tussen globalisering en ‘localiteit.’ Meer in het 
algemeen heeft het debat betrekking op de aard van de wisselwerking tussen enerzijds 
globalisering en anderzijds natiestaten, met hun economieën, politiek-juridische systemen en 
locale systemen van betekenis zoals (verhalen over) nationale identiteit.  
 



20 
 

2.1 Globalisering: het concept en enkele spanningsvelden  
Globalisering verwijst naar toenemende vervlechting en wederzijdse afhankelijkheid van 
natiestaten op het gebied van economie (multinationals), wereldwijde kennissystemen, 
internationale regelgevende instituties (VN, EU, WTO, etc.) en gerechtshoven, maar ook naar 
transnationale migratie en dito sociale verbanden, geschraagd door hedendaagse transport- en 
communicatietechnologie.21 In tegenstelling tot de eerstgenoemde aspecten, die een invloedrijke 
maar niet geproblematiseerde impact hebben op de burgers van de natiestaten, krijgt globalisering 
vooral door migratie, waaronder postkoloniale verplaatsingen naar Europese moederlanden, een 
concreet aanwijsbare, belichaamde gedaante. 
 
Onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van het concept (wanneer, waar en waarom het 
concept opduikt en wie de auteurs zijn) blijft overigens zinvol, want hoewel globalisering (als 
concept) een tamelijk recente uitvinding is zijn de verschijnselen waar de term naar verwijst in 
zekere zin van alle tijden. Zo is bijvoorbeeld migratie inherent aan het mens-zijn. De geschiedenis 
van iedere menselijke samenleving wordt vooraf gegaan door een migratiegeschiedenis. ‘The urge 
to migrate is no less natural than the urge to settle’, zoals Appiah het uitdrukt.22 Vanuit dit 
perspectief bestaan er dus geen ‘oorspronkelijke bewoners’ van landen, maar heeft iedereen een 
migratiegeschiedenis, al hebben zich uiteraard wel ‘gemeenschappen’ gevormd. Maar, om 
dichterbij huis te blijven, ook bijvoorbeeld de VOC en WIC, die in de zeventiende eeuw aan de 
wieg stonden van de Nederlands kolonialisme,23 voldoen ruimschoots aan de karakterisering van 
globalisering, als we bedenken dat het transport van goederen, kapitaal, mensen (vrijwillig/niet-
vrijwillig), kennis, technologie en geloof over territoriale grenzen heen hun core business was. Toch 
is de consensus dat dit type wereldwijde vervlechting niet het stempel globalisering verdient. Een 
veelgehoord argument, dat aan het concept een aura van objectiviteit verleent, verwijst naar 
schaal en reikwijdte van globalisering. De naoorlogse kapitalistische wereldorde en de technologie 
inherent daaraan (bijvoorbeeld transport- en communicatietechnologie) hebben de vervlechting 
van de wereld op het vlak van economie, recht, politiek, kennis, cultuur en migratie een enorme 
impuls gegeven. Globalisering is in deze visie een laat-modern verschijnsel, waarmee ook de 
aanzienlijke toename van de migratie van de voormalige koloniën naar de respectieve Europese 
moederlanden na de Tweede Wereldoorlog (deels) kan worden geduid.24 Daarmee impliceert het 
gebruik van de term een geografische bias. De koloniale Europese expansie en Europese vestiging 
overzee vallen immers buiten haar bereik, terwijl de naoorlogse migratie, inclusief die van 
voormalige koloniën naar de moederlanden, nadrukkelijk wel onder de noemer van het begrip 
vallen. We zouden kunnen gaan denken dat migratie van het eerste type geoorloofd is, maar van 
het tweede type niet. Sommige auteurs betwijfelen naar aanleiding hiervan dat het gebruik van de 

                                                 
21 McGrew 1992, p. 65, definieert globalisering als volgt: ‘Globalization refers to the multiplicity of linkages and 
interconnections that transcend the nation-states (and by implication the societies) which make up the modern world 
system. It defines an process, through which events, decisions, and activities in one part of the world can come to 
have significant consequences for individuals and communities in quite distant parts of the globe. Nowadays, goods, 
capital, people, knowledge, images, communications, crime, culture, pollutants, drugs, fashions, and beliefs all readily 
flow across territorial boundaries.’ 
22 Appiah 2006, xviii. 
23 Naast ‘multinationale’ ondernemingen belastte de Staten-Generaal VOC en WIC aanvankelijk met het (mede) 
bestuur van de koloniën in Oost en West. 
24 McGrew 1992, p. 65, 79, 89; Hall 1992, p. 306.  
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term slechts uit de implicaties van de laat-kapitalistische wereldorde voortvloeit, en suggereren 
dat de globaliseringsretoriek deels gesitueerd is in een Europese postkoloniale ervaring. Het 
globaliseringsdenken zou samenhangen met het feit dat ‘Europa’ nu ‘de wereld ontvangt’ in plaats 
van andersom. Doreen Massey, die globalisering in navolging van Harvey aanduidt met het 
synoniem ‘time-space compression’, drukt het als volgt uit:  
 
“To begin with, there are some questions to be asked about time-space compression itself. Who is it that experiences 
it, and how? […] For instance, to what extent does the currently popular characterization of time-space 
compression represent very much a western, colonizer’s view? The sense of dislocation which some feel at the sight of 
once well-known local street now lined with a succession of cultural imports – the pizzeria, the kebab house, the 
branch of the middle-eastern bank – must have been felt for centuries, though from a very different point of view by 
colonized peoples all over the world as they watched the importation, maybe even used, the products of, first, 
European colonization, maybe British [...], later US, as they learned to eat wheat instead of rice or corn, to drink 
Coca-Cola, just as today we try out enchiladas.”25 
 
De Britse econoom Philippe Legrain formuleerde het als volgt: 
 
“In het rijke deel van de wereld vinden we het vanzelfsprekend dat er grenzen worden gesteld aan het vrije 
personenverkeer. We gaan ervan uit dat het normaal en wenselijk is dat mensen uit arme landen in hun arme 
landen blijven, net zoals middeleeuwse lijfeigenen hun land niet mochten verlaten.”26 
 
Zo beschouwd beschrijft globalisering enerzijds een specifieke historische fase die ons allen raakt 
(de wereld is in zekere zin, ‘een kleinere plaats’ geworden) maar anderzijds kan het concept 
wellicht deels verwijzen naar de Europese receptie van ‘de ander’ die zich nu niet meer ‘overzee’ 
bevindt maar ‘onder ons’, wat gevoelens van verbazing, nieuwsgierigheid of onzekerheid kan 
oproepen.  
 
Hoe het ook zij, globalisering, de wereldwijde laat-kapitalistische vervlechting én het gesitueerde 
ideeëncomplex, heeft binnen natiestaten meerduidige reacties losgemaakt. Terwijl Fukuyama 
verwachtte dat de wereldwijde verspreiding van de liberale ‘vrije markt democratie’ het ‘einde van 
de geschiedenis’ zou inluiden, wezen sceptici zoals Wallerstein er reeds vroeg op dat de 
institutionalisering van het wereld-kapitalistische systeem verzet van ‘anti-systemische’ 
bewegingen (socialisten, de milieubeweging en nationalistische stromingen) oproept. Het 
globaliseringsproces kan onverwachte wendingen nemen.27 Globalisering is in deze laatste visie 
dus geen teleologische ontwikkeling met een eenduidig eindpunt maar een contingent en 
dialectisch proces gekenmerkt door tegengestelde tendensen. Daarbij vallen in de reflecties met 
name drie spanningsvelden op, te weten tussen globalisering en a. het wereldwijde 
verdelingsvraagstuk, b. de culturele sfeer en c. de nationaal symbolische sfeer. Vooral het laatste 
spanningsveld is in het kader van deze studie van groot belang. Maar eerst een kort woord over 
de eerste twee punten. Wat (a.) de verdeling van schaarse hulpbronnen betreft, wijzen diegenen 

                                                 
25 Massey 1994, p. 147.  
26 Legrain 2007, p. 50-55.  
27 Geciteerd in McGrew 1992, p. 70. 



22 
 

die in globalisering een heilzame ontwikkeling zien onder meer op het ontstaan van een 
multipolaire wereld met ‘integratie van voorheen gesloten economieën zoals China, India […]’ en 
een ‘toename van het aantal werknemers dat deelneemt aan de mondiale economie met 3 miljard.’ 
Critici stellen daartegenover dat sommige landen wel en andere niet in het proces worden 
geïncorporeerd en dat een groter percentage van de wereldbevolking in armoede leeft, dat 
‘flitsinvesteerders’ door winstbejag de sociale functie van bedrijven ondergraven door ze ‘in 
stukken te hakken’, en dat de verplaatsing van productie naar lage lonenlanden de onzekerheid en 
inkomensongelijkheid in Westerse landen heeft vergroot.28 In die lijn kwalificeerde Hannerz ‘the 
global village’ als ‘a misleading notion’: ‘It suggests not only interconnectedness, but probably to 
many of us a sense of togetherness, of immediacy and reciprocity in relationships, a very large-
scale idyll. The world is not much like that.’29 Dat sluit een productieve visie op (b.) de culturele 
implicaties van globalisering niet uit. Voor Hannerz staat het proces – net als voor Appiah – niet 
gelijk aan Westers cultureel imperialisme dat een homogene wereldcultuur doet ontstaan 
(McDonald’s, ‘Hollywood’, Mobiel, Coca-Cola), en ‘authentieke culturen wegvaagt’, aangezien 
overdracht van waren niet betekent dat de systemen van betekenis waarin die waren zijn 
geproduceerd eveneens overgedragen worden. Net zoals muziek (fusion), kunst en religie 
(syncretisme) worden ook waren die geassocieerd worden met de materiële cultuur ingepast in 
locale sociale en symbolische ordes.30 ‘Ontvangers’ van bijvoorbeeld van McDonald’s, de 
Hollywoodfilm en de ‘oer-Hollandse’ fiets maken van deze zaken hun eigen verhaal.31 Hannerz 
spreekt van ‘transformatie en recombinatie van betekenisvolle vormen’, zowel in ‘centrum’ als in 
‘periferie’, al blijft de vraag hoe aan machtsverschil inherente ‘waarderingsschalen’ dit proces 
beïnvloeden.32  
 
In dit verband is vooral (c.) de paradox van belang dat globalisering de soevereiniteit van 
natiestaten heeft ingeperkt, terwijl de natiestaat tegelijkertijd nog steeds zeer tot de verbeelding 
spreekt. Zowel symbolisch (de vertellingen over eigen - en ander volk), juridisch (de betekenis 
van staatsburgerschap), en politiek (terughoudendheid dubbele nationaliteit).33 Sterker: juist 
globalisering, vooral in de gedaante van transnationale (‘niet-Westerse’) migratie, lijkt het 
nationalisme binnen Europa een impuls te hebben gegeven.  
 

                                                 
28 McGrew 1992, p. 77; De Waard 2006. Autoriteiten op het gebied van de economische aspecten van globalisering 
(Stiglitz en Lynn) pleiten volgens de Waard vanwege de uitwassen voor een hervorming van het proces, waarbij 
‘overheden spelregels moeten aanscherpen’ om de uitwassen tegen te gaan, zonder ‘de kip met de gouden eieren om 
zeep te helpen.’  
29 Hannerz 1996, p. 6.  
30 Hannerz 1996, p. 70-78, 136-145; vgl. Appiah 2006, p. 101-113.  
31 Appiah 2006, p. 107-111; Ramdas 1997, p. 134 stelt dat de aanschaf van de relatief goedkope fiets in India en 
China begrepen kan worden als een eerste vorm van ruimtelijke en sociale mobiliteit. Echter, zodra men het zich kan 
permitteren wordt er overgeschakeld op gemotoriseerd vervoer. In Nederland kan de fiets begrepen worden als een 
uitdrukking van ‘Nederlandse burgerlijkheid.’ De fiets is populair onder alle klassen, van arbeider tot minister, en 
nivelleert zodoende de sociale verschillen. In fietsgebruik wordt men ‘één.’ Het is dus tevens nationaal symbool. 
32 De praktijk van het huidbleken in sommige Aziatische en Afrikaanse landen is een wrang symbool voor een 
asymmetrische waarderingsschaal.  
33 Hoewel allerlei internationale verdragen een minimale rechtsbescherming van mensen, ongeacht hun nationaliteit, 
bepleiten is lidmaatschap van de natiestaat nog steeds de internationale norm. Staatloosheid is qua politieke en 
sociale rechten en qua mobiliteit rampzalig. Diverse internationale verdragen onderstrepen het ‘wij-zij’ schema (óf 
staatsburger óf vreemdeling) door uitbanning van dubbele nationaliteit te bepleiten. 
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2.2 Kosmopolitisme versus ‘nieuw localisme’ 
Met name als het over migranten gaat (en veel minder over ‘academische kwesties’ zoals het 
wereldwijde verdelingsvraagstuk of Creoliseringsprocessen) blijken nationalistische politici in 
staat ‘globalisering’ tot een nationale kwestie, tot ‘volksbelang’ te kunnen verheffen. Eriksen 
observeerde dat globalisering, die in de Europese context parallel liep met overdracht van 
bevoegdheden van natiestaten aan het supranationaal verband van de EU, binnen Europa tot een 
levendig vertoog over collectieve (nationale) identiteit heeft geleid. Nieuwe etnische of nationale 
bewegingen, die een appèl doen op primordiale banden en culturele authenticiteit, kwamen op 
hetgeen Eriksen ‘nieuwe localismen’ noemt.34  
 
Om dit nationalisme scherp voor de geest te krijgen is het instructief het te contrasteren met het 
tegenbeeld daarvan, het kosmopolitisme. De filosoof Appiah is in dit verband een belangrijke 
hedendaagse contribuant aan theorievorming over deze attitude en praktijk. Betrokkenheid over, 
onder meer, ‘de formele grenzen van (staats)burgerschap’ heen én een open houding naar 
‘anderen’ staan in de wijze waarop Appiah ‘de kosmopoliet’ conceptualiseert centraal.35 De 
ideaaltypische kosmopoliet a. wordt gedreven door het idee dat ‘iedereen in de wereld ertoe doet’, 
b. omarmt pluralisme (ethisch en sociaal) als een voorwaarde voor ‘zelfcreatie’ waarbij 
persoonlijke autonomie en menselijke waardigheid fundamenteel zijn, en niet de gemeenschap. 
(‘it’s the autonomy that variety enables that is its fundamental justification’) c. is weliswaar op 
zoek naar universele waarheden, maar realiseert zich tegelijkertijd hoe moeilijk die te vinden zijn, 
en d. gaat er (samenhangend daarmee) voorts van uit dat onze kennis onvolledig en tijdelijk is, en 
gewijzigd kan worden in het licht van nieuw ‘bewijs.’ In de (figuurlijke) wereldburger kan het 
vertrouwde vreemd worden en het vreemde vertrouwd.36 Maar nog belangrijker dan dat is dat 
Appiah ontkent dat er een ‘natuurlijk’ onderscheid tussen ‘eigen’ en ‘vreemd’ (en een ontologisch 
onderscheid tussen Westers en Niet Westers, ‘cultuur en moderniteit’) bestaat. Het 
identiteitsconcept dat inherent is aan Appiahs kosmopoliet is anti-essentialistisch. Er is, zo stelt 
Appiah, geen wezenlijke ervaring of oorspronkelijke, sociale of nationale identiteit waar mensen 
zich idealiter mee hebben te verhouden, of noodzakelijk bij thuiskomen.37 ‘Thuis’ kan op 
meerdere plaatsen tegelijkertijd zijn, en mensen kunnen het locale en het universele verenigen. 
Appiah neemt voorbeelden uit de eigen familiebiografie: 
 
Appiahs vader schreef in zijn laatste boodschap aan zijn kinderen voor zijn overlijden onder meer: ‘Remember you 
are citizens of the world’, terwijl hij een van de leiders van de onafhankelijkheidsbeweging in Ghana (destijds 
Goudkust) was geweest. Appiah: ‘He never saw a conflict between local partialities and universal morality. […] 
Raised with this father and an English mother, who was both deeply connected with our family in England and fully 

                                                 
34 Eriksen 1993, p. 149; vgl. Eriksen 2002, p. 164-166; McGrew 1992, p. 70. 
35 Appiah 2006, xv, xviii. 
36 Appiah 2006, p. 144; Appiah 2005, p. 268. 
37 Appiah 2005, p. 253-254; Appiah 2006, xviii, xxi, p. 89, 90, 101-107, 111-113. In de Amerikaanse context is dit 
aspect van Appiahs werk uitgelegd als kritiek op de identity politics van sommige African-Americans die, vaak met een 
emancipatoire agenda, op zoek gaan naar hun ‘roots’ of naar ‘de authentieke zwarte ervaring’ (en die de 
gecreoliseerde, hybride ‘uitlopers’ die ze geworden zijn als ‘niet ter zake doende’ terzijde schuiven). In reactie op 
soortgelijke stromingen in Groot-Brittannië, die evenals in de VS maar op andere wijze gesitueerd waren in de 
ervaring van uitsluiting, pleitte Hall voor ‘de erkenning dat “zwart” in essentie een politiek en cultureel geconstrueerde 
categorie is, die niet gegrondvest kan worden in een reeks vaste transculturele of transcendentale raciale categorieën 
en die daarom geen natuurlijke garanties heeft.’ 
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rooted in Ghana, where she has now lived for half a century, I always had a sense of family and tribe that was 
multiple and overlapping.’ Aan het eind van Cosmopolitanism krijgt zijn moeder, aan wie hij het boek opgedragen heeft 
(‘to my mother, citizen of one world and many’), nog meer profiel: ‘My mother moved to Ghana in 1955. When my 
father died in 1990, people kept asking her when she was going home. “But I am home,” she always said. Then she 
had an idea. She went to the City Council offices and bought the plot next to the one where my father was buried 
and had it covered with a concrete slab; just to make sure no one else was buried there first. Now, when anyone asks, 
she says, “I’ve got my burial plot here in Kumasi.” As I write these words, fifty years after my mother moved from 
England, she’s still at home in Kumasi.’38 
 
Wereldburgerschap betekent voor Appiah, zo komt ook uit het citaat naar voren, niet een bestaan 
los van ieder sociaal of nationaal verband, noch een juridisch burgerschap van een ‘cosmopolis.’ 
Ook ‘de wereldburger’ heeft, voor haar/zijn vorming tot ethisch subject dat zich uit kan spreken 
in het bestaande, locale verbanden nodig (Appiah spreekt over ‘rooted cosmopolitanism’39). Maar 
dat gaat tegelijkertijd gepaard met het besef dat deze verbanden niet absoluut zijn. De relatie 
tussen globalisering en wereldburgerschap die we uit Appiahs reflecties zouden kunnen 
destilleren komt er op neer dat globalisering een mogelijkheidsvoorwaarde voor en bestaansreden 
van wereldburgerschap (in figuurlijke, niet juridische zin) is. Globalisering, de toename van de 
internationale contacten door migratie, of in ieder geval het bewustzijn van het bestaan van een 
wereld buiten de nationale gemeenschap, ‘maakt’ wereldburgers en ‘vraagt om’ wereldburgers. 
Door verplaatsing, zowel fysiek (migratie) als virtueel (internet, e-mail, mobiele telefonie en TV) 
maken mensen op niet eerder vertoonde schaal kennis met het ‘andere’, in uiteenlopende 
gedaantes. Als mensen, in die ontmoeting, het vertrouwde in de meest archetypische variant 
heruitvinden (of dat nu seculier, cultureel, religieus of volkenkundig is) en absoluut stellen kan dat 
in deze globaliserende wereld tot heftige botsingen leiden met de vreemdeling en ‘het vreemde.’ 
Het kosmopolitische individu brengt daarentegen (niet per se bewust) het vertrouwde en het 
nieuwe in een productieve relatie met elkaar. Appiah roept met het concept op tot een attitude, 
zonder te beweren dat die – los van het praktisch kosmopolitisme dat velen nu reeds beoefenen – 
primair empirisch gefundeerd is.40 De toename van de internationale ontmoetingen tussen 
mensen vraagt om kosmopolieten ter voorkoming van conflicten. 
 
2.3 Globalisering en nationalisme in Nederland: een actuele kwestie 
Het zijn in het Nederlandse politieke landschap vanaf 2000 eerder nationalistische dan de 
kosmopolitische tendensen die in reactie op globalisering opvallen, en we kunnen ons afvragen 
hoe dat gegeven zich verhoudt met de geschiedenis van het politieke debat over burgers uit de 
(voormalige) Nederlandse koloniën.  
 
Waar de vertogen over nationale identiteit vooral in de jaren zestig en zeventig beheerst werden 
door het beeld van Nederland als een progressief, open, internationaal georiënteerd, hulp gevend, 
tolerant, ‘gidsland’ van ‘wereldburgers’,41 leken politici in het nieuwe millennium te willen opteren 
voor een status van Nederland als meest introverte natie in Europa. De ‘9/11’ aanvallen, de 
moorden op de rechtse populist Pim Fortuyn in 2002 en op schrijver/filmproducent/regisseur 
                                                 
38 Appiah 2006, xviii, p. 175-176. 
39 Appiah 2005, p. 213-272. 
40 Dat benadrukte Appiah tijdens een lezing, georganiseerd door Felix Meritis in Amsterdam. 
41 Kennedy 1995, p. 115-141; Kennedy 2005. 
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Theo van Gogh in 2004, voortschrijdende Europese integratie (de Europese grondwet) en 
globalisering inspireerden politici tot het trekken van scherpe grenzen tussen Nederland en de 
wereld. Tussen ‘Nederlanders’ en ‘de anderen’ zowel aan als binnen de grenzen van de 
Nederland. In de jaren tachtig kenmerkte de politieke consensus zich door de acceptatie van 
religieus en cultureel verschil en door een kritische houding ten aanzien van manifeste uitingen 
van xenofobie.42 Onder invloed van voornoemde ontwikkelingen groeide de politieke en 
maatschappelijke acceptatie van xenofobe retoriek vanaf het begin van het nieuwe millennium. 
Ideologische kiemen waren in het decennium daarvoor (begin jaren negentig) te vinden in het 
‘nieuw realisme.’ Prins duidt hiermee op de ontwikkeling waarin multiculturalisme en diversiteit 
vanaf het begin van de jaren negentig in toenemende mate als bedreiging voor de sociale cohesie 
in Nederland gingen staan.43 Niet alleen namen de nieuw realisten het multiculturalisme, als 
politieke strategie voor samenleven, onder vuur, ze problematiseerden tevens die mensen die 
volgens hen dit multiculturalisme representeerden, de ‘etnische minderheden.’ Het betekende dat 
die nieuw realisten zichzelf ongegeneerd representeerden als behorend tot de etnische kern van 
de natie. Zij beschouwden ‘minderheden’ in het algemeen maar vooral ‘de islamitische 
minderheden’ (de ‘gastarbeiders’ van voorheen) daarbij als bedreiging voor ‘de Nederlandse 
cultuur.’ Het ‘multiculturele drama’ (retorisch ingebed in het idee dat voorheen onbenoembare 
problemen nu eindelijk bespreekbaar waren) was geboren.  
 
Daarmee waren de inhoudelijke voorwaarden voor het (rechts populistische) ‘hyperrealisme’ in 
het nieuwe millennium gelegd. Lijst Pim Fortuyn, die zich met name teweer stelde tegen de 
komst van ‘islamitische migranten’44 behaalde in 2002, na de moord op leider Fortuyn, 26 van de 
150 kamerzetels, en in 2006 verraste het electorale succes van de Groep Wilders/Partij Voor De 
Vrijheid (9 zetels) een ieder.45 De partij heeft (uit naam van het wel en wee van het Nederlandse 
volk) een expliciete antimigratie agenda, waarbij de pijlen zowel op immigratie als op ‘migranten 
in Nederland’ zijn gericht. De politieke opvattingen die in de jaren tachtig door zouden zijn 
gegaan voor extreem rechts (de PVV pleitte bijvoorbeeld voor een ‘immigratiestop van 
Marokkanen en Turken voor vijf jaar’, een ‘quotum asielzoekers van 5.000 per jaar’, een ‘verbod 
van vijf jaar op bouw nieuwe moskeeën en islamitische scholen’46) hebben in de nieuwe politieke 
consensus recht van spreken, en zijn tot op zekere hoogte mainstream politiek geworden. Ook de 
kabinetten Balkenende II (mei 2003-juni 2006) en Balkenende III (juli-november 2006), met een 
prominente rol voor minister Verdonk van Vreemdelingenbeleid en Integratie, kenmerkten zich 
door een restrictieve toelatingspolitiek en een rigoureus uitzettingsbeleid ten aanzien van 

                                                 
42 Ghorashi 2006; Spijkerboer 1993, p. 46, constateerde in 1993 nog dat openlijke xenofobie ‘not done’ was. 
43 Prins 2000, p. 25-46. Het is in dit verband veelzeggend, dat de hoofdconclusie van de door de Tweede Kamer uit 
haar midden ingestelde onderzoekscommissie Blok, die luidde dat de integratie van minderheden in de Nederlandse 
samenleving redelijk voorspoedig is verlopen, nauwelijks weerklank vond: die conclusie stond op gespannen voet 
met het heersende discours dat uitgaat van het ‘multiculturele drama.’  Vgl. Spijkerboer 2007. 
44 De titel van een van de publicaties van leider Fortuyn luidde ‘Tegen de islamisering van onze cultuur.’ Deze politicus 
duidde de islam aan als een ‘achterlijke cultuur.’ 
45 http://www.kiesraad.nl/nieuwsberichten/uitslag_van_de. 
46http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/)/components/actueel/rtlnieuws/rtl_plus/verkiezingen/programmawijzer0
9.xml. Voorts zou ‘naturalisatie pas na 10 jaar in Nederland’ mogelijk moeten zijn en zouden immigranten ‘de eerste 
10 jaar geen recht op uitkering’ horen te krijgen.  
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‘ongewenste vreemdelingen.’ De Nederlandse regering trok door die restrictieve 
immigratiepolitiek op ongekende wijze de grenzen van de nationale gemeenschap. 
 
Maar politici trokken in toenemende mate ook binnen de territoriale grenzen van de Nederlandse 
natiestaat symbolische grenzen tussen groepen. Het formeel insluitende doel van integratie ging 
daarbij samen met symbolische uitsluiting uit de natie. In het nieuwe millennium beschouwden 
politici het behoud van identiteit (in de jaren tachtig van de twintigste eeuw door de Nederlandse 
regering geïnstitutionaliseerd als middel tot integratie in Nederland) als obstakel voor integratie. 
En bovendien als een bedreiging voor een (gereïficeerde) Nederlandse natie.47 In de nieuwe 
politieke consensus, onder het motto dat ‘we trots moeten zijn op de Nederlandse cultuur en 
geschiedenis’, was met name ‘de Islam’ uitgeroepen als vijand binnen de grenzen. Het idee dat 
‘Moslim zijn’ te verenigen is met ‘Nederlander zijn’ vond in politieke kringen weinig weerklank.48 
Meervoudige definities van Nederlandse identiteit kwamen er in het nieuwe millennium 
nauwelijks aan te pas. Vooral voor rechtse politici ging dubbele nationaliteit, in de context van 
othering van met name Islamitische Nederlanders, potentiële disloyaliteit aan Nederland 
symboliseren. Naast een restrictieve migratiepolitiek, zagen politici in verplichte inburgering van 
‘niet-Westerse nieuwkomers’ een oplossing voor ‘het integratieprobleem.’ Het ging om een 
assimilatievertoog dat een (geëssentialiseerde) ‘Nederlandse cultuur’ als norm stelde van goed 
burgerschap.49 Een zeer enge, nauw omschreven en gesloten definitie van echte Nederlanders en 
van goed Nederlanderschap was met deze ontwikkelingen een feit geworden.50 
 
Tegelijkertijd was de opkomst van nationalistische politiek geen monolithisch verschijnsel, maar 
ontmoette het tegenstand van locale tegen-vertogen uit ‘het hart van de samenleving.’ Politieke 
actoren wisten de kiezer weliswaar te mobiliseren voor een ‘restrictief immigratiebeleid’ (uit naam 
van de Nederlandse gemeenschap) maar diezelfde kiezer kon ontdaan raken door het leed als 
gevolg van met name het uitzettingsbeleid. Dorien Pessers, formuleerde in een interview met 
Paul Witteman de maatschappelijke weerstand tegen het uitzettingsbeleid van minister Verdonk 
als volgt: ‘Dag in dag uit komen vrijwilligers, komen gemeenschappen, komen kinderen, komen 
leraren op voor mensen die volledig zijn ingeburgerd, die wij als één van ons ervaren, die 
onderdeel uitmaken van een sociale gemeenschap, die een sociaal Nederlanderschap bezitten.’51 
Opinies in de trant van ‘ik ben voor een stringent toelatingsbeleid, maar van mijn kleermaker, 
buurmeisje, het schoolvriendinnetje van mijn dochter, etc. moeten ze afblijven’ worden dan heel 
goed denkbaar. Het hedendaagse nationalistische sentiment wordt met andere woorden (deels) 
‘tegengesproken’ waar ‘de ander’ onderdeel wordt van kleinschalige sociale verbanden, zoals het 
dorp, de wijk, de buurt, de sportvereniging, de school en het gezin. Migratie werd in de nieuwe 
politieke consensus gezien als aantasting van de Nederlandse gemeenschap, zoals we hebben 
gezien. Maar in de praktijk van het locale verzet verenigde de bescherming van bepaalde typen 
migranten zich met het communitaristische belang van de ‘gemeenschap’ op lokaal niveau. Er 
was sprake van een dialectische relatie tussen locale politiek (en het lokaal politieke) en landelijke 
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48 Van Tilborgh 2006.  
49 Spijkerboer 2007. 
50 Spijkerboer 2007. 
51 Pessers 2006, p. 24. 
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politiek. Een van de politieke effecten van deze tegen-vertogen was dat een meerderheid binnen 
de nieuw gekozen Tweede Kamer de demissionaire regering in december 2006 dwong het 
uitzettingsbeleid op te schorten.  
 
De ontmoeting met globalisering in de zin van migratie heeft in de recente Nederlandse 
verhoudingen tot complexe, gelaagde, reflecties over Nederlandse identiteit geleid, met 
symbolische en juridische praktijken van in- en uitsluiting als gevolg. Maar de geschiedenis van de 
politieke vertogen over postkoloniale burgers ontbreekt in die debatten nagenoeg. Zijn de 
oververhitte hedendaagse politieke debatten (de constructie van een welhaast onoverbrugbare 
kloof tussen Islamitische minderheid en de etnische meerderheid in allerlei varianten) deels 
gebaseerd op een collectief vergeten van en/of selectieve herinnering aan de historische 
ontmoeting van Nederland met burgers uit de voormalige koloniën? Hoe verhoudt de 
geschiedenis van de politieke vertogen over postkoloniale burgers tussen 1945 en 2005 zich 
eigenlijk met hedendaagse debatten over de ‘ander’? Zijn die politieke vertogen te beschouwen als 
oude varianten van actuele politieke reflecties en reflexen, of namen de pakweg 800.000 
postkoloniale burgers in die vertogen een andere positie in? Welke gedaanten neemt 
bovenstaande thematiek aan in politieke vertogen ten aanzien van mensen die historische banden 
met Nederland hebben en welke contexten spelen in dat proces een rol? In hoeverre is de 
‘identiteitscrisis’ die Nederland in het nieuwe millennium in haar greep kreeg een variant van een 
ouder debat over postkoloniale migratie en Europese, inclusief Nederlandse, identiteit?  
 
3. Postkoloniale migratie, Europa, natie en burgerschap 
Voordat we de Nederlandse politieke vertogen over postkoloniale burgers onder de loep nemen 
is het zinvol om stil te staan bij natie en (postkoloniaal) burgerschap in Europees perspectief. 
Daarmee komen we die aspecten die voor deze studie relevant zijn op het spoor. Aan de orde 
zijn: a. een verkenning van het begrip natie, b. discrepanties tussen natie en burgerschap aan de 
hand van de positie van postkoloniale burgers en Europese burgers in Europa, c. de relevantie 
van het concept burgerschap, en (voortvloeiende uit deze punten) d. een nadere afbakening van 
de onderzoeksvraag. 
 
3.1 Natie 
Hierboven zijn de begrippen Nederlands volk, Nederlandse gemeenschap en Nederlandse 
identiteit gevallen. Een nadere begripsbepaling van de natie is nu op zijn plaats. Nationalisten, 
ook die in Nederland, beroepen zich vaak op het idee dat er een authentieke gemeenschap is die 
een soort natuurlijk recht heeft op het bewonen van het grondgebied van een staat. Zie hier het 
idee van de natiestaat. Niettemin heerst er onder sociale wetenschappers en historici die zich met 
de studie van het fenomeen hebben beziggehouden consensus dat natiestaten arbitraire, 
tijdgebonden en moderne constructen zijn, die dateren van het begin van de negentiende eeuw.52 
Homogenisering en dichotomisering gingen in het proces van natievorming hand in hand. 
Deelgemeenschappen van mensen werden in dat langjarige proces aaneengesmeed tot een 
nationale gemeenschap van mensen die gingen geloven dat ze één volk met specifieke 
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28 
 

eigenschappen zijn. Het ‘vergeten’ van de oude verschillen ging daarbij gepaard met een 
toenemend geloof in verschil met (leden van) andere naties. Baumann formuleert het zo: 
 
“The nation is thus both postethnic, in that it denies the salience of old ethnic distinctions and portrays these as a 
matter of a dim and distant prestate past, and superethnic, in that it portrays the nation as a new and bigger kind 
of ethnos.”53 
 
Pas nadat de vorming van natiestaten zich in de negentiende eeuw in Europa had voltrokken, zo 
stellen Jacobs en Maier, ‘dook er overal een narratief op waarin de natiestaten als natuurlijke 
entiteiten voorgesteld werden.’ ‘Natie-staten werden […] voorgesteld als natuurfenomenen die 
een eigen specifieke ‘natuurlijke’ geschiedenis – bovendien projecteerbaar op de toekomst – 
kenden. Meer nog, individuen gingen zich met de natiestaat associëren en zich een nationale 
identiteit aanmeten die hen soms zelfs bereid maakte belangeloos voor hun land te sterven.’54  
 
Anderson stond in de invloedrijke studie Imagined communities stil bij de vraag hoe dit nu allemaal 
mogelijk is geworden. De natie is volgens deze auteur een verbeelde gemeenschap omdat de leden 
het overgrote deel van hun mede landgenoten nooit zullen ontmoeten, maar desondanks, door 
middel van de verbeelding, een gevoel van ‘horizontale kameraadschappelijkheid’ met elkaar 
hebben.55 Een fictie die reëel is in zijn effecten. Men kan bij dit laatste denken aan militaire 
offervaardigheid. In Europa speelde (en speelt) taal (geschreven taal en beeldtaal) in dat het 
proces van identificatie, de vereenzelviging met het idee van de nationale gemeenschap, een 
sleutelrol, aldus Anderson.56 De standaardisatie van de taal (de homogenisering van locale 
dialecten in één geschreven nationale taal), de verspreiding van die taal over een landelijke 
populatie van voorheen afzonderlijke gemeenschappen (waardoor er een nationale 
taalgemeenschap ontstond), het gebruik van de nationale taal (ten koste van meertaligheid) en de 
constructie en verspreiding van landkaart (als visuele representatie van het ‘eigen grondgebied’) 
vormen volgens Anderson de grammatica van de natie. Doordat mensen binnen een grondgebied 
dat ze als afgebakend hebben leren beschouwen dezelfde landelijke dagbladen en literatuur lezen 
en naar dezelfde nationale televisieprogramma’s kijken ontstaat een gevoel van ‘bij elkaar horen’ 
en van gelijktijdigheid (al komt men het overgrote deel van de ‘eigen’ gemeenschap nooit tegen).57 
Ook de canonisering van historische verhalen over het ‘volk en vaderland’ spelen in dit proces 
een rol van betekenis.58 
 
Maar, en dat is hier vooral van groot belang, het concept van de natie als imaginaire gemeenschap 
geeft nog geen uitsluitsel over de vraag wie als leden van die ‘gemeenschap’ verbeeld worden. De 
processen en mechanismen die bij de totstandkoming en reproductie van de natie als verbeelde 
                                                 
53 Baumann 1999, p. 31. 
54 Jacobs & Maier 2000, p. 67 . 
55 Anderson 1991, p. 6-7. 
56 Anderson 1991, p. 46. Volgens Anderson is de verspreiding van een gestandaardiseerde nationale taal geen 
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Europa een belangrijke rol. Zie ook Ramdas 1994b, p. 86. 
57 Anderson 1991; Ramdas 1994b., p. 78-92.  
58 Schuster 1999a, p. 10.  
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gemeenschap een rol spelen geven nog geen duidelijkheid over de vraag wie als de echte leden 
van de natie worden beschouwd. Door welke criteria worden mensen ingedeeld bij de natie, bij 
de wij-groep die via de verbeelding realiteit wordt? Nationaliteit blijkt in het onderscheid tussen 
‘eigen volk’ en ‘vreemd volk’ een bijzonder glibberig criterium, aangezien dominerende politieke 
vertogen die binnen natiestaten circuleren de boodschap kunnen uitdragen dat het 
staatsburgerschap niet samenvalt met lidmaatschap van de natie. Het bezit van nationaliteit is 
geen voldoende voorwaarde (geen garantie) voor symbolische insluiting in de verbeelde 
gemeenschap, hetgeen negatieve gevolgen kan hebben voor de rechtspositie van mensen. 
Anderzijds hoeft het niet bezitten van het staatsburgerschap een (zekere) symbolische insluiting in 
de natie niet in de weg te staan, wat parallel kan lopen met een sterke rechtspositie binnen de 
natiestaat.59 
 
3.2 Europese burgers: formeel vreemdeling, maar symbolisch en juridisch ingesloten  
Bij het laatste punt (geen formele nationaliteit, toch symbolische en juridische insluiting in resp. 
natie en natiestaat) kunnen we bijvoorbeeld denken aan de vrije recente gevolgen van de 
totstandkoming van de EEG en EU nadat Europese naties elkaar in de Tweede Wereldoorlog 
met verlies van miljoenen mensenlevens hadden bestreden. Die eenwording was (tegen deze 
achtergrond) geen natuurlijke ontwikkeling, evenmin als de vorming van de Europese natiestaten 
in de periode daarvoor dat was geweest. Europese regeringsleiders namen, in een langdurig 
politiek project, het voortouw om, zoals Jacobs en Maier het in 1998 uitdrukten een ‘amalgaam 
aan diversiteiten en contradicties langzaam maar zeker om te smeden tot één Europese 
gemeenschap.’ Dat proces ging, aldus de auteurs, gepaard met de constructie van een 
gemeenschappelijke identiteit als Europeaan, maar onbedoeld ook met nieuwe onderscheidingen 
tussen ‘wij en zij’ binnen Europese natiestaten. 60 Een observatie die overigens reeds 1990 door 
Groenendijk is gemaakt.61 ‘Blanke’ inwoners van het continent werden als het ware gesocialiseerd 
in het idee dat ze met hun ‘mede Europeanen’ een gemeenschappelijke Westerse sfeer deelden. 
Dat ging volgens Jacobs en Maier gepaard met een proces waarbij mensen die niet passen in de 
dominante (en stereotiepe) voorstellingen van de Europeaan (zoals ‘Turkse, Arabische, 
Aziatische, of andere “niet-blanke” staatsburgers’) in toenemende mate het vreemde gingen 
representeren binnen de grenzen van de Europese natiestaten.62 De Europese toenadering 
impliceerde voor de ‘echte Europeanen’ zowel een symbolische als een rechtspositionele 
insluiting, nu de EU-landen elkaars onderdanen niet alleen nauwelijks meer als vreemdelingen 
gingen zien, maar ook steeds minder als vreemdelingen gingen behandelen. Zo kunnen mensen 
met de nationaliteit van een EU-land zich vrij eenvoudig in Nederland vestigen, hebben ze vrije 
toegang tot de arbeidsmarkt, en hoeven ze bijvoorbeeld niet verplicht in te burgeren.  
 

                                                 
59 Vgl. Bosniak 2006, Soysal 1994 
60 Jacobs & Maier 2000, p. 63-79. 
61 Groenendijk 1990, p. 55-95. 
62 Jacobs & Maier 2000, p. 63-79. 
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3.3 Postkoloniale burgers: formeel staatsburgers, maar symbolisch en juridisch 
uitgesloten  
Tegelijkertijd toont de naoorlogse verhouding van Europese moederlanden met burgers uit de 
voormalige koloniën ons voorbeelden, waarin het bezit van nationaliteit een onvoldoende 
voorwaarde voor insluiting in de natie en de natiestaat blijkt. Na de Tweede Wereldoorlog en met 
de dekolonisatie kwam (gefaciliteerd door goedkope transporttechnologie in het tijdperk van 
globalisering) een aanzienlijke postkoloniale migratie vanuit de voormalige koloniën naar de 
Europese moederlanden op gang.63 Een ontwikkeling die ongeveer parallel liep aan het proces 
van de Europese eenwording. Het ging om mensen uit gebieden die, als gevolg van het Europese 
kolonialisme, eeuwenoude culturele en staatsrechtelijke betrekkingen met Europese 
moederlanden hadden. En daardoor meer dan andere migranten hun wens tot vestiging in het 
moederland konden legitimeren met de gevleugelde uitspraak ‘we are here, because you were 
there’ of zelfs ‘we are you.’ Maar dat de Europese mogendheden hun overzeese imperia als 
onlosmakelijk onderdeel van het ‘eigen’ grondgebied beschouwden betekende niet dat men de 
inwoners van de overzeese gebieden als ‘volksgenoten’ zag. De vraag hoe de overzeese 
onderdanen zich verhouden met de verbeelde gemeenschappen in de Europese moederland is 
overigens in de klassieke theorievorming over natie onderbelicht, aangezien deze vooral gebaseerd 
is op processen van natievorming binnen een geografisch begrensde politieke ruimte. Het betreft 
doorgaans studies van processen binnen Europese moederlanden of binnen ‘zich bevrijdende’ 
voormalige koloniën.64 Die theorievorming over natie is, hoe instructief ook, niet ontwikkeld 
binnen de context van de transterritoriale werkelijkheid van imperiale mogendheden. Hoe 
verhoudt de bevolking van de imperiale mogendheid in de overzeese gebiedsdelen in Afrika, 
Azië, Latijns Amerika of het Caraïbische gebied, zich met de verbeelde gemeenschap in Europa? 
In hoeverre hing de vorming van Europese identiteiten samen met de verbeelding van de 
gekoloniseerde ander die daartoe symbolisch aanwezig moest zijn, maar tegelijkertijd afwezig uit 
de kring van gelijken? En wat betekent dit voor de verbeelding van de natie en de juridische en 
beleidspraktijken van in- en uitsluiting ?  
 
Laten we in vogelvlucht kijken naar voorbeelden, ontleend aan de situatie in de grootste 
Europese mogendheden, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland. Anderson observeerde in 
1992 dat ‘European notions of nationality have tended to become ethnicized.’ Anderson: ‘One 
hears people in the United Kingdom saying […] of children of Jamaican immigrants: “Yes, they 
live here, they were even born here, they work here, and they will be cremated here, but they are 
not, cannot, and never will be ‘really’ English. Why don’t they go back to their own countries?’ 65 
Tien jaar daarvoor had Rushdie, sprekend over Britse politieke vertogen over (nazaten van) 
inwoners uit de koloniën, gesteld dat ‘nu Engeland geen regeringen meer kan exporteren, het wel 
lijkt of de overheid ervoor heeft gekozen een nieuwe gemeenschap van onderworpen volken [te 
importeren].’ Rushdie verwees hiermee onder meer naar het feit dat de term immigrants ook 
toegepast wordt op ‘zwarte, geboren en getogen Engelsen, die met de vele stemmen en accenten 
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64 Zie bijvoorbeeld: Anderson 1991; Gellner 1994; Kedourie 1971; Smith 1993; Marshall 2003. 
65 Anderson 1992, p. 9. 
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van Engeland spreken en die geen vaderland hebben dan dit.’66 De Britse regering had overigens 
reeds in 1962, ingegeven door de komst van een groter aantal gekleurde Britse paspoorthouders 
van overzee, getracht de migratie uit de koloniën en gemenebestlanden te remmen.67 En ook de 
herziening van de Britse nationaliteitswet in 1983 beperkte feitelijk het recht op verblijf van 
‘gekleurde’ overzeese Britse paspoorthouders.68  
 
Brubaker laat, in een vergelijkende studie over Frankrijk en Duitsland zien hoe politieke vertogen 
over nationale identiteit verweven zijn met die over nationaliteit. De auteur plaatst dit verschijnsel 
in een context waarin allerlei sociale en sociaal-economische rechten niet langer het formele 
staatsburgerschap vereisen. Het verschil tussen het Franse ‘assimilatiemodel’ en het Duitse ‘etno-
nationale’ model leidt er volgens Brubaker toe dat ‘the idea of North African immigrants being or 
becoming French remains much more plausible and natural than the idea of Turkish immigrants 
being or becoming German.’ 69 Daarmee is Frankrijk niet ‘in het algemeen insluitender’ dan 
Duitsland. Want als de discursieve insluiting van gekleurde Fransen als ‘echt Frans’ (Frankrijk 
kent vanwege het ‘gelijkheidsdenken’ geen ‘etnische minderheden’) en hun vereenzelviging met 
deze boodschap (‘Wij zijn Frans’) gepaard gaat met het fenomeen dat deze burgers sociaal en 
maatschappelijk niet als ‘echte Fransen’ behandeld worden, dan blijft de vervreemding bestaan. 
De insluiting in de natie is geen voldoende, maar wel een minimale voorwaarde om mensen het 
gevoel te geven dat ze er helemaal bijhoren. De (uiterlijk herkenbare) nazaten van Duitse 
gekoloniseerden uit Afrika in Duitsland kunnen hierover meepraten. De term ‘zwarte Duitsers’ is 
in het dominante Duitse discours over nationale identiteit een contradictio in terminis.70 Lusane 
deed studie naar de ervaringen van deze ‘Afro-Germans.’ Het gaat om individuen die geboren en 
getogen zijn in Duitsland en zich met hun Duitse staatsburgerschap en de Duitse cultuur 
identificeren. Lusane: ‘Under German Law, to become a citizen required that one be descendant 
from Nordic bloodlines.’ ‘Within this discourse [new German nationalism], Afro-Germans find 
themselves in a liminal position where their objective and legal citizenship is constantly 
questioned, while other people of African descent must fight alongside the Turkish, Roma, Sinti, 
                                                 
66 Rushdie 1991, p. 104, 106. 
67 Het ging om de Commonwealth immigrants act (1962). Met de wet kwam er een einde aan de praktijk dat alle Britse 
onderdanen (of ze nu in het Verenigd Koninkrijk, in de Britse koloniën, of in de landen van het Britse gemenebest 
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and Arab communities against a rising anti-immigrant sentiment.’71 Tina Campt kwalificeerde het 
Duitse nationale zelfbeeld in dit verband als een ‘homogeniserend vertoog over witheid.’72 De 
immer terugkerende ‘herkomstdialoog’ (zoals de Duitse socioloog Ulrich Beck het noemt) die 
Duitsers ‘van kleur’ nog steeds ondergaan in ontmoetingen met hun ‘witte’ landgenoten 
onderstreept deze stelling.73 
 
Bovenstaande voorbeelden over de EU-burgers en de postkoloniale burgers illustreren dat 
verhouding tussen natie, nationaliteit en burgerschap, zeer dynamisch kan zijn. De positie van 
Europese burgers in een andere EU-lidstaat illustreert dat mensen de nationaliteit van een land 
kunnen ontberen, maar niettemin (in tegenstelling tot de vooroorlogse periode) als ‘verwant aan 
de natie’ kunnen worden geconstrueerd, wat gepaard kan gaan met een geprivilegieerd 
toelatingsregime en het genieten van allerlei sociale en sociaal-economische rechten binnen de 
natiestaat. Men is dan weliswaar juridisch vreemdeling, maar symbolisch ‘vertrouwd’ en men 
heeft in maatschappelijk opzicht, als gevolg van Europese verdragen, veel rechten die 
staatsburgers ook hebben. In de constructie van de band met de ‘nationale gemeenschap’ wordt 
de klassiek uitsluitende functie van nationaliteit geneutraliseerd door een insluitende 
identiteitsretoriek (‘mede Westerlingen’), een royale toelatingspraktijk en verdragsgaranties voor 
maatschappelijke ontplooiing. Anderzijds illustreren de voorbeelden uit Europese politieke 
vertogen over mensen uit koloniën (en hun nazaten) dat het bezit van nationaliteit, ook al gaat die 
status vele generaties terug, geen garantie is voor symbolische insluiting in de natie. Mensen 
kunnen door de betekenissen die via taal aan hen gehecht worden als ‘vreemden’ worden 
geconstrueerd. De hoop dat (nazaten van) mensen uit de Britse koloniën het Britse grondgebied 
verlaten en het toepassen van de term immigrants voor de tweede generatie gekleurde Britten maar 
ook de Duitse herkomstdialoog ten aanzien van ‘zwarte’ staatsburgers zijn daar voorbeelden van. 
Schuster spreekt in dit verband over symbolisch vreemdelingenschap.74 Dit betekenisveld dat 
uitdrukt dat mensen, onafhankelijk van nationaliteit, niet tot ‘het volk’ behoren, kan aanleiding 
zijn staatsburgers van overzee het recht op (volledig) vrije migratie naar de nationaliteitverlenende 
staat te ontzeggen. Of om die nationaliteit zelf ter discussie te stellen, zoals het Britse voorbeeld 
laat zien. De klassiek insluitende functie van nationaliteit kan dus overschaduwd worden door 
(geracialiseerde) vertogen over de natie, al dan niet gekoppeld aan toelatingspraktijken.  
 
Baumann is naar aanleiding hiervan van mening dat de meeste natiestaten hebben gefaald om het 
project van natievorming te completeren, aangezien ze sommige etnische groepen binnen de 
grenzen uitsluiten en andere insluiten in de natie. De constructie van minderheden riep daarbij 
‘het probleem tussen de natiestaat en het multiculturele project’ in het leven.75 Anderson 
oordeelde in 1994 dat ‘oude Europese naties nooit zo gesloten geweest als ze nu zijn’ en dat het 
‘geforceerd laten samenvallen van nationale identiteit met etnische identiteit‘ geen ‘nationalisme, 

                                                 
71 Lusane 2003, p. 8-9. 
72 Tin Campt geciteerd in Lusane 2003, p. 23. 
73 Ulrich Beck, geciteerd in Ghorashi 2006, p. 28. ‘Er wordt in Duitsland aan een zwarte man gevraagd: “Waar kom 
je vandaan?” Hij antwoordt: “Uit München.” V: “En je ouders?” A: “Ook uit München.” V: “Waar zijn die dan 
geboren?” A: “Mijn moeder in München.” V: “En je vader dan?” A: “In Ghana…” V: “Oh, je komt dus uit Ghana.” 
74 Schuster 1999a, p. 221-226. 
75 Baumann 1999, p. 31-32. 
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maar domweg racisme’ is.’76 Daarmee is niet alles gezegd, want de politieke vertogen over het 
nationale toebehoren van burgers uit de koloniën kunnen onvoorspelbaar en gelaagd zijn en door 
de tijd heen sterk veranderen, zoals de Nederlandse politieke vertogen over postkoloniale burgers 
zullen laten zien. 
 
Voordat we daarop ingaan is het instructief om de contouren van de Nederlandse natie nog eens 
kort te schetsen. Recente politieke debatten maken duidelijk dat er ook in Nederland sprake is 
van een ‘imagined community’, een ‘verbeelde Nederlandse gemeenschap’ uit naam waarvan 
politici de grenzen bewaken, mensen uitzetten, of hen juist verplicht willen doen ‘inburgeren.’ 
Voorts dat die hedendaags dominante versie van de Nederlandse natie ver afstaat van een open 
contractgemeenschap van staatsburgers, een civic nation,77 maar meer dan ooit verbeeld wordt in 
termen van (gefixeerde) cultuur, afkomst en authenticiteit. ‘De Nederlandse cultuur’ (Bolkestein 
sprak over een ‘joods-christelijke/humanistische cultuur’) versus ‘de Islam.’ Etnische minderheid 
versus de etnische meerderheid. De ‘van de oorspronkelijke bewoners afkomstige’ Nederlanders 
(autochtonen) versus de ‘van elders afkomstige’ Nederlanders (allochtonen).78 Het laatste 
onderscheid verwijst naar afkomst, maar in de politieke vertogen vandaag de dag is het een 
eufemisme voor uiterlijke kenmerken en heeft het vooral een religieuze connotatie. Wat dit laatste 
punt betreft: in hedendaagse politieke debatten over ‘allochtonen’ draait het vaak om 
‘Islamitische minderheden.’79 Deze onderscheidingen verlopen via de Nederlandse taal (naast 
middel voor verbeelding anno nu vooral ook nationaal symbool). En ze worden verankerd in 
nationale symbolen zoals een Nederlandse historische canon, het koningshuis en de aloude 
symbolen van volkslied, vlag en kaart. Het geloof in autochtone en allochtone Nederlanders is, in 
overeenstemming met de mechaniek van natievorming, gestoeld op een collectief vergeten van ‘oude’ 
verschillen en van breuken in de genealogie van het Nederlandse volk. De vele hervormingen en 
herdefinities die de Nederlandse natie als verbeelde gemeenschap historisch heeft doorgemaakt 
blijven buiten beeld. De voorouders van een aanzienlijk deel van de hedendaagse Belgen, 
bijvoorbeeld, waren voor de Belgische afscheiding in 1830 Nederlanders. Terwijl deze nazaten 

                                                 
76 Anderson geciteerd in Ramdas 1994b, p. 82; vgl. Anderson 1991, p. 93. 
77 Heeger 1995, p. 11-24.  
78 Ik volg hier Koenen Woordenboek. 
79 In het hedendaagse debat valt ‘allochtoon’ praktisch samen met ‘Islamitische minderheid.’ Indirect gaat het ook 
om huidskleur. Neem twee Nederlandse vrouwen die beide Erica Jansen heten. Erica één heeft een ‘blanke’ 
Nederlandse vader en een ‘zwarte’, in Ghana geboren moeder, terwijl Erica twee een ‘blanke’ Nederlandse vader en 
een ‘blanke’, in Duitsland geboren moeder heeft. Andere variabelen constant. De Erica’s zijn, qua afkomst, even 
inheems. Ook even uitheems. Maar in beleidstermen is Erica nummer één formeel (CBS, sinds 2000) een ‘Niet-
Westerse allochtoon.’ Erica nummer twee is ‘Westerse allochtoon.’ Beide Erica’s zijn dus, ondanks hun hybride 
afkomst, als ‘van elders afkomstig’ geconstrueerd, waarbij Erica twee voor meer verwant aan Nederland (‘Westers’) 
doorgaat, en bij Erica één het symbolische vreemdelingenschap totaal is (‘Niet-Westers’). In sociale interacties wordt 
het gedeeltelijke symbolische vreemdelingenschap van Erica twee ‘opgeheven’, terwijl dat van Erica één in stand 
blijft. Erica twee zal niet gevraagd worden waar ze vandaan komt (ze kan doorgaan voor inheemse Nederlander) terwijl (de 
bruine) Erica één haar aanwezigheid zal moeten verklaren. Ze heeft een ‘buitenlands uiterlijk’ . Erica nummer twee is, 
sociaal, ‘autochtoon’, Erica één ‘allochtoon.’ Vertogen over ‘de echte Nederlander’ beroepen zich op ‘afkomst van 
oorspronkelijke bewoners’ (autochtonen), maar sociaal tellen uiterlijke kenmerken. Afkomst is een metafoor (een 
eufemisme) voor het hanteren van een uiterlijk criterium voor ‘echt’ Nederlanderschap. Een blanke huid, niet 
‘oorspronkelijke Nederlandse afkomst’ is de minimale voorwaarde voor echt Nederlanderschap. Vgl. Spijkerboer 
1993, p. 36 en voorts Groenendijk 2007, p. 104, 105. 
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met de Belgische nationaliteit zich vandaag stellig als Belg (of juister Vlaming) beschouwen.80 De 
Hugenoten, Joden en Duitsers die in de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw naar 
Nederland kwamen werden destijds, omgekeerd, als vreemden gezien en behandeld.81 In de 
politieke vertogen tot 1795 ‘waren joden vreemdelingen’ die, in het christelijke Nederland, ‘tot 
een aparte natie behoorden en […] geen goede Nederlanders konden zijn.’82 En Nederland wilde 
in de negentiende eeuw paal en perk stellen aan de immigratie van ‘stinkende Moffen, narrige 
Pruisen en hongerlijdende Westfaalse indringers’ zoals Duitse nieuwkomers toen werden 
genoemd.83 De nazaten van deze groepen gaan vandaag de dag allemaal door voor 
‘oorspronkelijke Nederlanders’ (autochtonen). En zo kunnen we nog even doorgaan. Hier is van 
belang dat het ‘wij-zij’ schema dat inherent is aan de natie duurzaam is, terwijl de verdeling van 
mensen over de ‘wij en zij’ groep en de termen, criteria en vertogen op basis waarvan dat gebeurt 
door de tijd heen steeds veranderen. Nederland en het Nederlandse volk zijn steeds opnieuw 
uitgevonden maar daar gaan zoveel jaren over heen dat het idee van ‘oorspronkelijke 
Nederlanders’ blijft bestaan. 
 
Wat betekent bovenstaande nu voor Nederlandse politieke vertogen over postkoloniale burgers 
en hun relatie met Nederland? Hoe, en onder invloed van welke historische contexten, brachten 
Nederlandse politici de ‘gekleurde’ burgers van overzee die oude banden met Nederland hebben 
tussen 1945 en 2005 in verhouding met Nederland? In- en uitsluiting uit de Nederlandse 
gemeenschap kunnen we in het licht van het voorgaande beschouwen als een functie van in- en 
uitsluiting uit de Nederlandse natie én het Nederlandse burgerschap. We hebben gezien dat met 
name de wisselwerking tussen natie en burgerschap van groot belang is voor de positie die 
mensen innemen in een nationaal verband. Over de natie spraken we al. Het begrip burgerschap 
behoeft nog enige toelichting. Daarbij gaat het in dit kader niet gaat om de volledigheid, maar om 
het gebruik van het concept in dit proefschrift.  
 
3.4 Burgerschap en politieke vertogen over postkoloniale burgers 
In gangbare theorievorming over burgerschap is de positie van postkoloniale burgers 
onderbelicht. Burgerschapstheoretici leggen in het algemeen de nadruk op insluitende dimensies 
van burgerschap. Op een of andere vorm van meedoen aan de samenleving. De belangen en 
ervaringen van mensen, wier aanwezigheid binnen de grenzen een gegeven is worden daarbij 
stilzwijgend als uitgangspunt genomen. In dit perspectief staat het universalistische ideaal van 
                                                 
80 Van Overmeire 2005. Deze auteur, die zichzelf als Vlaming definieert, kijkt op deze historische breuk als volgt 
terug: ‘Indien dit koninkrijk (het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, dat tussen 1815 en 1830 het hedendaagse 
België, Nederland en Luxemburg omvatte) had blijven bestaan, dan zou het vandaag wellicht 26 miljoen inwoners 
geteld hebben, waarvan 22 miljoen Nederlandstaligen. Het land zou in de Europese Unie het politiek gewicht van 
een middelgrote lidstaat hebben gehad. […]1830 was een rampjaar. Het was het jaar waarin wij ons vaderland 
verloren.’ 
81Tijdens de tachtigjarige oorlog (1568-1648) kwamen 100.000 Zuid-Nederlandse protestanten naar Nederland. Ze 
‘verdwenen rond 1630 als groep uit beeld.’ Tussen 1680 en 1720 kwamen 50.000 à 60.000 Hugenoten uit Frankrijk 
naar Nederland. Voor 1750 vestigden zich ongeveer 10.000 Joden in Nederland, tussen 1750 en 1800 wederom 
ongeveer 10.000. Aan het einde van de achttiende eeuw bestond ruim 10% van de bevolking van Amsterdam uit 
Joden, Boekholt 2006, p. 110-115. Voor Duitse nieuwkomers in de negentiende eeuw in Nederland, zie Schrover 
2002. 
82Boekholt 2006, p. 112-114. In september 1796 vond, onder invloed van de verlichting, de ‘gelijkstelling’ van Joden 
plaats. Vanaf die datum waren ze gelijkberechtigde burgers. 
83 Schrover 2002. 
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insluiting van ‘een ieder’ centraal. Veel minder aandacht is er voor de uitsluitende functie die 
burgerschap vervult jegens juridische vreemdelingen buiten en binnen de grenzen.84 Maar nog 
veel minder geëxploreerd is de betekenis van burgerschap voor overzeese staatsburgers van de 
Europese imperia (formeel-juridisch binnen de grenzen, geografisch in de periferie). Het 
onderzoeksprogramma in het kader waarvan deze studie plaatsgevonden heeft, Transnationality and 
citizenship: new approaches to migration law, beoogt de betekenis van burgerschap in een transnationale 
context opnieuw te doordenken. Het burgerschap van de overzeese burgers die in deze studie 
centraal staan is daar een uitdrukking van. 
 
Maar laten we eerst even kort stilstaan bij de, wat Bosniak noemt, ‘inward looking perspective on 
citizenship.’ De insluitende dimensies, dus.85 Er valt wat dit betreft een formeel-juridisch, een 
participatief en een normatief burgerschapsconcept te onderscheiden.86 Bij het participatieve aspect kan 
men met bijvoorbeeld denken politieke en sociaal-economische participatie.87 Het normatieve 
burgerschapsconcept verwijst naar ‘burgerschap als gewenste praktijk’, zoals Jacobs het noemt.88 
Waar we participatie in het register van emancipatie (van onderop) kunnen plaatsen doet het 
normatieve aspect een appèl aan de burger (burgerzin). Het gaat bij dit aspect ook om politieke 
opvattingen en voorschriften over (mate, aard, wijze van) meedoen aan de samenleving. Men kan 
bijvoorbeeld denken aan liberaal-individualistisch versus een communitair concept van ‘meedoen 
aan de samenleving.’89 Maar men kan ook een assimilationistische tegenover een communitaire 
opvatting over ‘meedoen’ plaatsen. Dit normatieve aspect van burgerschap doet zich vandaag de 
dag in Nederland, zo laat Spijkerboer in een analyse van het hedendaagse inburgeringsvertoog 
zien, bijzonder gelden.90 Van belang groot belang in dit verband is het formeel-juridische aspect van 
burgerschap dat verwijst naar ‘de juridische en institutionele banden tussen staat en bevolking.’91 
Nationaliteit is daar een uitdrukking van, maar er bestaat consensus over dat het 
staatsburgerschap een onvoldoende indicatie is voor formeel-juridische positie van mensen 
binnen de landsgrenzen is.92 Zo kunnen niet staatsburgers met duurzaam legaal verblijf maar ook 
reeds genoemde EU-burgers, allerlei sociale en sociaal-economische rechten genieten die 
staatsburgers ook hebben. Men spreekt dan (ter onderscheiding van citizens) over ‘partieel 
burgerschap’ en ‘denizens’: mensen die veel (of alle) rechten hebben behalve volledige politieke.93 
Het postnationale model, zoals getheoretiseerd door Soysal, duidt in dit verband op de naoorlogse 
ontwikkeling waarbij de betekenis van nationaliteit voor het kunnen genieten van allerlei rechten 
(en voor een stevige maatschappelijke positie) aan betekenis verloor. De opkomst van een 
transnationaal normatief regime, bijvoorbeeld op het gebied van ‘universele mensenrechten’, 
wordt ‘personhood’ in verhouding met ‘nationhood’ (staatsburgerschap) steeds belangrijker voor 

                                                 
84 Bosniak 2006, p. 1-2. 
85 Bosniak 2006, p. 1-2. 
86 Bosniak 2006, p. 16-36, Groenendijk & Spijkerboer 2001, p. 5, Jacobs 1998 p. 3-4. 
87 Groenendijk & Spijkerboer 2001, p. 5; Jacobs 1998 p. 3-4. 
88 Jacobs 1998, p. 3-4. 
89 Groenendijk & Spijkerboer 2001, p. 6; Jacobs 1998, p. 4. 
90 Spijkerboer 2007. 
91 Groenendijk & Spijkerboer 2001, p. 5. 
92 Groenendijk & Spijkerboer 2001, p. 5; Jacobs 1998, p. 6-9. 
93 Jacobs 1998, p. 6. 
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burgerschap (het genieten van rechten),94 al blijft de natiestaat het belangrijkste kader voor de 
‘verdeling’ van die rechten.  
 
Ondanks het feit, dat het formele staatsburgerschap volgens het postnationale model voor het 
beleven van allerlei rechten aan betekenis verliest, blijft in dit model niettemin de premisse 
overeind staan dat ‘staatsburgers mensen met de sterkste status zijn’ waar ‘denizens’ steeds meer 
op gaan lijken. Maar de eerder aangehaalde voorbeelden van Europese politieke reacties op de 
‘overzeese staatsburgers’ laten zien dat het klassieke recht op toelating tot het grondgebied van de 
nationaliteit verlenende staat ingeperkt kan worden, en dat zelfs de nationaliteit op zich geen 
ongeproblematiseerde status hoeft te zijn. Hier wreekt zich het gegeven dat de theorievorming 
over burgerschap, en daarin zit een parallel met de klassieke theorievorming over de natie, vooral 
gestoeld is op de studie van ontplooiing en van de rechtspositie van individuen of groepen wier 
aanwezigheid op het grondgebied van de Europese metropool een gegeven is. Het gaat om 
beschrijving, analyse en theorievorming over processen binnen territoriaal begrensde nationale 
gemeenschappen. Binnen Europa ging de aandacht bijvoorbeeld uit naar het feminisme en de 
arbeidersbeweging, die streden om volwaardig burgerschap voor respectievelijk vrouwen en 
arbeiders binnen de contouren van de natiestaat. De klassieke studie van Marshall, Citizenship and 
social class is een uitstekende uitdrukking van dit territoriaal begrensde perspectief op burgerschap, 
als we bedenken dat civiele, politieke en sociale rechten die daarin centraal staan verwijzen naar 
ontplooiing van mensen in de Europese centra.95 Of men reflecteert, minder gangbaar, over de 
betekenis van burgerschap voor juridische vreemdelingen binnen de landsgrenzen.96 De betekenis 
van burgerschap voor staatsburgers uit en in de overzeese rijksdelen wordt nauwelijks (of niet) 
geëxploreerd door burgerschapstheoretici. Voor overzeese inwoners van de Europese imperia, 
mannen zowel als vrouwen, arbeiders zowel als niet-arbeiders, ‘van kleur’ of niet, is het vooral 
zaak dat hun nationaliteit een onomstreden status is die toegang biedt tot de Europese 
natiestaten. En dat men aldaar als ‘volksgenoot’, met recht op ontplooiing in de samenleving 
wordt beschouwd. Dat die Europese natiestaten zich ten aanzien van hen, met andere woorden, 
als vaderland en niet slechts als moederland doen kennen.  
 
3.5 Afbakening 
In dat licht kunnen dimensies van burgerschap die raken aan de mate van politieke, sociale en 
sociaal-economische participatie alsmede de civiele, politieke en sociale rechten die participatie 
mogelijk maken buiten beschouwen blijven. Het accent komt dan te liggen op nationaliteit en 
toelating, maar ook op het normatieve aspect van burgerschap dat uitdrukt hoe postkoloniale 
burgers zich tot de Nederlandse samenleving hebben te verhouden. Dat brengt de focus op drie 
typen momenten: 1. De momenten waarop Nederlandse politici, als gevolg van de dekolonisatie 
en andere omstandigheden, in de politieke debatten betekenissen over de nationaliteit van 
overzeese rijksgenoten construeren en de beslissingen die ze hierover nemen. 2. De politieke 
debatten en beleidspraktijken op de momenten dat (voormalige) Nederlanders van overzee de 
oversteek naar Nederland gaan maken. 3. De momenten waarop politici de postkoloniale burgers, 

                                                 
94 Soysal 1994, p. 136-162. 
95 Marshall 1950, p. 8. 
96 Bosniak 2006; Soysal 1994; Benhabib 2004; Sassen 2002. 
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eenmaal in Nederland gevestigd, via symbolische constructies en beleidspraktijken in een 
bepaalde relatie met de Nederlandse samenleving en natie brengen, of willen brengen.  
 
Daarmee kunnen we politieke vertogen over nationaliteit, toelating en integratie/inburgering van 
postkoloniale burgers beschouwen als technieken van in- en uitsluiting uit de Nederlandse 
gemeenschap. Aan die politieke vertogen wil ik ten eerste een symbolisch aspect onderscheiden. 
Het gaat daarbij om de betekenissen die politici via taal over postkoloniale burgers construeren. 
Beschouwen politici postkoloniale burgers in die constructies als ‘verwant’ of ‘afwijkend’ aan het 
Nederlandse volk? In- of uitsluiting uit de natie via taal staat hierbij dus centraal. Voorts gaat het 
om de argumenten en retorische strategieën die politici hanteren voor in- of uitsluiting. Ten 
tweede gaat het om de wetgeving en beleid op het gebied van nationaliteit, toelating en 
integratie/inburgering. Voor dit tweede aspect van de politieke vertogen wil ik de term 
burgerschap reserveren. De formeel-juridische positie staat hierbij centraal. Het betreft een 
analytisch onderscheid, aangezien de wisselwerking tussen deze twee aspecten van de politieke 
vertogen als een rode draad door deze studie heenloopt. 
 
4. De kenmerken van deze studie 
Hoe verhoudt deze studie zich ten opzichte van andere studies die (aspecten van) politieke 
vertogen over postkoloniale burgers behandelen? Ten eerste onderscheidt deze studie zich door 
de brede opzet. Een ander belangrijk kenmerk van deze studie is, ten tweede, het gehanteerde 
perspectief op identiteit. Deze punten worden nu belicht. Daarna wordt, ten derde, nog aandacht 
besteed aan het type politieke vertoog dat in deze studie centraal staat.  
 
4.1 Brede opzet 
Wat in de kennisvorming rondom het onderwerp van dit proefschrift opvalt, is dat zich 
specialismen hebben ontwikkeld die voor een belangrijk deel samenvallen met de Oost en de 
West. Men kan als het ware twee stapels van studies naast elkaar leggen die samenvallen met deze 
tweedeling. 97 Het aantal studies dat Oost en West in samenhang met elkaar analyseert is zeer 
gering, en waar er wel studies zijn die de brug slaan bestrijken ze een deel van de thematiek die 
hier centraal staat.98 Iets vaker is er binnen de tweedeling Oost en West sprake van studies die aan 
meer dan één postkoloniale categorie aandacht geven (Indische én Molukse (ex) Nederlanders, of 
Surinaamse én Antilliaanse Nederlanders), maar ook die zijn nog dun gezaaid.99 De specialismen 
leveren bijzonder interessante studies op, maar daardoor kan wel het beeld ontstaan dat de 
politieke vertogen over postkoloniale burgers uit ‘Oost’ en ‘West’ weinig met elkaar van doen 

                                                 
97 Wat Nederlands-Indië/Indonesië betreft: Captain 2002 a en b, Captain, Hellevoort & van der Klein 2000, Kraak 
1958, Meijer 2004, Ringeling 1978 en Willems 2001 gaan vanuit een uiteenlopend aantal invalshoeken in op Indische 
Nederlanders. Manuhutu & Smeets 1991, Smeets & Steijlen 2006, Steijlen 1996 richten zich op diverse invalshoeken 
rondom Moluks burgerschap en identiteit, waarbij met name het perspectief ‘van binnen uit’ centraal staat, en de 
Nederlandse politieke vertogen een geringere rol spelen. Wat de West betreft besteden Ahmad Ali 1998, Van 
Amersfoort 1968, Bayer 1965, Cottaar 2003, Haakmat 1974, Haarmans 1987 en Van Walsum 2000 specifiek 
aandacht aan (deelaspecten van) politieke vertogen over Surinaamse Nederlanders, Jongmans 2001 en Sharpe 2005 
behandelen specifiek Antilliaanse Nederlanders, terwijl Oostindie 1986, 1998, 2006 en Oostindie en Klinkers 2002 
zowel over Surinaamse als Antilliaanse ‘rijksgenoten’ handelen. 
98 Met name de studies van Heijs 1995 en Schuster 1999a, zijn in dit kader zeer relevant. 
99 Het gaat dan met name om de West en het werk van Oostindie.  
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hebben; dat het om afzonderlijke politieke vertogen gaat die elkaar niet wederzijds beïnvloeden of 
hebben beïnvloed. Vanuit dit paradigma ‘vindt’ men vervolgens ook niets dat tot nader 
onderzoek uitdaagt. De hier gekozen brede benadering qua doelgroepen maakt het mogelijk de 
aantoonbare wisselwerking, de discursieve communicatie, tussen politieke vertogen over ‘Oost’ 
en ‘West’, en over rijksgenoten uit ‘Oost en West’ op het spoor te komen en te exploreren. 
Daarnaast biedt zo’n benadering inzicht in de wijze waarop politici rijksgenoten uit Oost en West 
vergelijkenderwijs in een verhouding met Nederland hebben gebracht, en welke historische 
omstandigheden bij overeenkomsten en verschillen een rol hebben gespeeld.  
 
Deze studie is, naast breed qua doelgroep ook breed qua onderwerp. Wat de onderwerpkeuze 
betreft komen, met de focus op politieke vertogen over nationaliteit, toelating en 
integratie/inburgering verschillende hoedanigheden van de (door politici gevormde) relatie tussen 
postkoloniale burgers en Nederland aan de orde. Dat is van belang vanwege de wisselwerking 
tussen die onderwerpen. Zo is nationaliteit een kader waarbinnen politieke vertogen over 
toelating en integratie vorm krijgen. Nationaliteit kan toelatingspolitiek ‘begrenzen’ of 
compliceren en richting geven aan opvattingen over integratie, over de vraag hoe mensen in 
relatie tot de Nederlandse samenleving moeten worden gebracht. Omgekeerd kunnen noties over 
het aanpassingsvermogen en de identiteit van groepen het denkkader vormen voor politieke 
debatten over nationaliteit en toelating.100  
 
Daarbij maakt het interdisciplinaire karakter van deze studie het mogelijk de gelaagdheid en het 
tijdsgebonden karakter van de politieke vertogen over postkoloniale burgers in kaart te brengen. 
Om dit punt te verhelderen is het nodig kort stil te staan bij de disciplinaire rolverdeling in 
studies over postkoloniale burgers. De ideaaltypen zien er ongeveer als volgt uit. De studies van 
de sociaal-wetenschappers zijn contemporain van aard, en hebben mensen als empirische bron 
(men spreekt over populatie en respondenten). De migratiehistorici bekijken het onderwerp in de 
regel over een groot aantal jaren of gaan diep in de tijd terug, en verlaten zich daarbij vooral op 
archiefstudies waaruit ze een corpus destilleren. De rechtswetenschappers analyseren (in tijd 
afgebakend) hoe het recht de relaties tussen Nederland en postkoloniale burgers constitueert, en 
verlaten zich daartoe op rechtsbronnen (de wet, het verdrag, de jurisprudentie, de gewoonte) en 
eventueel hun ontstaan. In studies over postkoloniale burgers overheerst, naast het 
doelgroepspecialisme, vaak een van deze disciplinaire benaderingen. Zo zijn de studies van 
Mannoury, Ahmad Ali, Haakmat en Haarmans over de Indonesische, respectievelijk de 
Surinaamse nationaliteitstoedeling bij de onafhankelijkheid juridisch van aard. Ringeling werpt 
een beleidswetenschappelijk perspectief op de rol van ambtenaren in het toelatingsbeleid ten 
aanzien van Indische spijtoptanten. Oostindie en Klinkers behandelen – als onderdeel van een 
bredere studie – de geschiedenis van het toelatingsdebat over zowel Antilliaanse als Surinaamse 
rijksgenoten terwijl Ahmad Ali, Fernandes Mendes en Haakmat met juridische bril naar toelating 
van Surinamers na de onafhankelijkheid kijken. Onder leiding van Kraak (hoofdrapporteur) 
verscheen een sociaal-wetenschappelijke studie over de integratie van Indische gerepatrieerden, 
Reubsaet analyseerde het overheidsbeleid inzake integratie van Surinaamse migranten. Willems 

                                                 
100 Vgl. Schuster 1999a, p. 5. 
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schreef een historische verhandeling over de opvang van Indische repatrianten in Nederland. 
Onder redactie van Manuhutu en Smeets verscheen een bundel historische artikelen over de 
opvang van Molukkers, terwijl Smeets en Steijlen in een sociaal-wetenschappelijke analyse de 
balans opmaken over Molukkers en de Nederlandse samenleving.101 De studies van Heijs en van 
Van Walsum zijn de meest opvallende voorbeelden van disciplinaire grensoverschrijding. Bij 
Heijs staan de juridisch-technische aspecten van de verlening van het Nederlanderschap aan, 
onder meer, de bevolking van Indonesië en Suriname centraal, maar de auteur betrekt in de 
analyse ook sociaal-wetenschappelijke concepten betreffende natie. De interdisciplinariteit van 
Van Walsums studie over Javaanse Surinamers gaat verder en is zowel methodologisch als 
theoretisch ingebed. Van Walsum analyseerde hoe rechtsregels interveniëren in transnationale 
familiebanden van Javaans Surinaamse Nederlanders in Nederland en hun sociale zekerheid. Op 
basis van kwalitatieve onderzoeksmethoden laat Van Walsum zien hoe het recht bij hen 
‘aankomt’ en hun transnationale familieverbanden beïnvloedt. En, andersom, hoe deze door haar 
geïnterviewde mensen hun (beperkte) invloed op het vreemdelingenrecht deden gelden.102 
 
De interdisciplinaire aanpak in deze studie vloeit voort uit het feit dat het politieke proces van in- 
en uitsluiting uit de Nederlandse gemeenschap beschouwd wordt als een functie van in- en 
insluiting in zowel natie als burgerschap over de periode 1945-2005. Dat voert naar een 
historische studie van de politieke vertogen die zowel op hun symbolische als op hun ‘juridische 
inhoud’ worden onderzocht (waarbij zowel concepten uit de sociale wetenschappen als uit de 
rechtsgeleerdheid in de analyse op elkaar betrokken worden). Deze twee dimensies (symboliek 
versus wet- en regelgeving) worden in de analyse onderscheiden, maar ze kunnen niet gescheiden 
worden. Immers niet alleen ‘uitlatingen’ van politici drukken betekenissen over postkoloniale 
burgers uit, wetten en regels (in samenhang met de memories van toelichting) doen dat ook. De 
‘inburgeringswetten’ die in het recente verleden zijn aangenomen openen bijvoorbeeld 
ogenblikkelijk het register van opvattingen over de identiteit van doelgroepen: niet-Westers, 
onaangepast, ongeëmancipeerd, niet zelfredzaam, en dus eigenlijk ongewenst (wat ideologisch 
voeding kan geven aan een restrictieve migratie- en nationaliteitspolitiek). Door deze twee 
dimensies niettemin analytisch te onderscheiden kan een complex en gelaagd beeld over in- en 
uitsluiting van postkoloniale burgers in de Nederlandse gemeenschap geschetst worden. Daarbij 
maakt de diachrone analyse het mogelijk de ontwikkelingen in die politieke vertogen – en de 
contexten die daarbij een rol spelen - bloot te leggen. Tegelijkertijd kent de interdisciplinariteit in 
deze studie zijn grenzen. De totstandkoming van wetgeving en beleid vormt ‘eindstation’ van 
analyse. De uitspraken van rechters over regels op het gebied van nationaliteit, toelating en 
integratie/inburgering zullen alleen worden ‘meegenomen’ indien die van beslissende of 
tenminste zichtbare invloed blijken op de politieke vertogen over postkoloniale burgers. 
Hetzelfde geldt, mutatis mutandis, voor studies van opdrachtonderzoekers. Deze studie 
concentreert zich, zoals gezegd, op politieke vertogen over onderwerpen die ik als minimale 
voorwaarden voor volwaardig Nederlands burgerschap van postkoloniale burgers wil beschouwen: 

                                                 
101 Ahmad Ali 1998; Haakmat 1974; Haarmans 1987; Mannoury 1953; Ringeling 1978; Jongmans 2001; Oostindie & 
Klinkers 2001; Kraak e.a. 1958; Reubsaet 1982; Fernandes Mendes 1981; Willems 2001; Manuhutu & Smeets 1991; 
Smeets & Steijlen 2006; vgl. voorts Jongmans 2001; Heijs 1994. 
102 Heijs 1995; Van Walsum 2000.  
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een onbetwist staatsburgerschap, recht op toelating en de discursieve aanvaarding als permanent 
en volwaardig deel van de bevolking. Dat betekent onder meer dat de vraag ‘hoe het 
postkoloniale burgers in de afgelopen vijftig jaar maatschappelijk en politiek in de Nederlandse 
samenleving vergaan is’ buiten beschouwing blijft, al is die uit het oogpunt van volwaardig 
burgerschap uiteraard van groot belang. De effecten van wetgeving en beleid en de details van de 
beleidsuitvoering blijven in deze studie, met andere woorden, buiten beschouwing. 
 
4.2 Perspectief op identiteit 
De rol van Nederlandse politieke actoren in de constructie van de band tussen postkoloniale 
burgers en Nederland staat in deze studie centraal. Zowel voor als na de onafhankelijkheid zijn 
Nederlandse politici in het moederland machtige, voorwaardenscheppende actoren in het 
nationaal toebehoren van postkoloniale burgers geweest. En daarmee in de identiteit van deze 
burgers. Politici geven, door hun prominente aandeel in politieke vertogen over nationaliteit, 
toelating en integratie de kaders aan waarbinnen postkoloniale burgers zich ruimtelijk, 
maatschappelijk en symbolisch kunnen bewegen, overzee en later in Nederland. Daarmee wijkt 
deze studie af van de benadering van Smeets en Steijlen die de vorming van de Molukse identiteit 
in Nederland vooral als een ‘zelf verworven’ proces beschouwen. Deze auteurs, Barths initiële 
invalshoek omarmend,103 stellen dat ‘iemands identiteit […] in eerste instantie wordt bepaald door 
wat iemand daar zelf van vindt. Anders gezegd, het gaat om zelfdefinities: hoe ziet iemand 
zichzelf, wat en wie vindt de persoon dat hij of zij is?’104 Het is uiteraard zeer legitiem om, vanuit 
een benadering die recht doet aan het idee dat postkoloniale identiteiten niet slechts reactief zijn, 
de focus te richten op ‘interne processen’ maar zo’n benadering laat de invloed van 
machtsverschillen op deze processen wat onderbelicht. In deze studie is volop ruimte voor deze 
machtsverschillen, en daarom wordt geleund op een benadering waarin die identiteiten van 
‘sociale groepen’ worden geconceptualiseerd als een wisselwering van ascribed en achieved 
processen.105 ‘Identities are’, zo stelde Eriksen in dit verband in reactie op Barth, ‘neither ascribed 
nor achieved: they are both. They are wedged between situational selection and imperatives 
imposed from without.’106 Deze ‘imperatives imposed from without’, deze processen van 
identiteitstoeschrijving, die inherent zijn aan het machtsverschil tussen Nederlandse staat en 
postkoloniale burgers, staan hier centraal. Toch is er ook ruimte voor agency. Postkoloniale 
burgers hebben de politieke vertogen over nationaliteit, toelating en integratie/inburgering niet 
lijdzaam over zich heen laten komen. Ze bekritiseerden deze. Ook de ‘tegengeluiden’ van 
postkoloniale burgers krijgen in deze studie, voor zoverre ze de politieke vertogen beïnvloed 
hebben, een plaats.  
 
De Nederlandse politieke vertogen over postkoloniale burgers kunnen beschouwd worden als 
een proces van constitutie en zelfconstitutie. Politici brengen postkoloniale burgers door de 
politieke vertogen in een bepaalde relatie met Nederland (door beslissingen over hun nationale 
toebehoren) en definiëren daarmee tevens (indirect) de ‘kenmerken’ en het ‘aangezicht’ (het 
                                                 
103 Barth 1970, p. 10, stelde: ‘We give primary emphasis to the fact that ethnic groups are categories of ascription and 
identification by the actors themselves.’ 
104 Smeets en Steijlen 2006, p. 16. 
105 Eriksen 1993, p. 57, 61; vgl. Wekker 1998; Jones 2000; Anderson 1992. 
106 Eriksen 1993, p. 57. 
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profiel) van de verbeelde Nederlandse gemeenschap waartoe ze zichzelf rekenen. Ze zijn daarin, 
hoewel machtig, niet ‘autonoom’, maar spreken en handelen in de taal van hun tijd. Die politieke 
vertogen hoeven overigens niet een louter symbolische (metafysische) oorsprong te hebben. 
Brubaker concludeerde in een studie uit 1992 dat politieke debatten over staatsburgerschap van 
‘vreemdelingen’ die zich duurzaam op Duitse en Franse bodem bevinden louter een politics of 
identity zijn, en nadrukkelijk niet een politics of interest, aangezien de toegang tot de belangrijkste 
schaarse middelen van de staat (arbeid, sociale rechten, sociaal-economische rechten) in beide 
staten niet langer het staatsburgerschap vereisen, maar een bepaalde woonduur. Het zijn de 
uiteenlopende symbolische voorstellingen over de nationale identiteit die, aldus Brubaker, het 
verschil maken. De Nederlandse politieke vertogen over postkoloniale burgers vonden deels in 
tijden van economische bloei plaats, maar ook in tijden van grote schaarste. In navolging van 
Schuster wil ik dan ook nagaan of en zo ja hoe deze Nederlandse politieke vertogen, naast door 
allerlei andere historische factoren, ook verknoopt raken met een ‘politics of interest’, met het 
belang van de verdeling van schaarse middelen.  
 
4.3 Vertogen in soorten 
De studie Poortwachters over immigranten van John Schuster heeft zowel qua vraagstelling als analyse 
raakvlakken met deze studie en verdient daarom aparte aandacht. Schuster nam op interessante 
wijze de politieke vertogen over postkoloniale burgers die in besloten overleggen binnen de 
Nederlandse departementen circuleren onder de loep. De auteur analyseerde daartoe interne 
documenten en archieven van ministeries die het meest betrokken waren bij het immigratiebeleid, 
omdat ‘juist in de beschutting van allerlei interne stukken en van interdepartementale 
werkgroepen argumenten pro en contra (regulering, G.J.) worden aangevoerd.’107 De rol die 
(hoge) ambtenaren spelen bij de in- en uitsluiting van Indische, Surinaamse en Antilliaanse 
postkoloniale burgers in Nederland staan daarbij centraal. Hoge ambtenaren kunnen, zo blijkt uit 
Poortwachters, een belangrijke rol spelen in de immigratievertogen over postkoloniale burgers. Ze 
kunnen belangrijke ideologische waterdragers zijn in die immigratievertogen. Dat roept het beeld 
op dat het primaat van de politieke vertogen over postkoloniale burgers in besloten 
interdepartementale overleggen te vinden is. Maar we moeten daarbij niet over het hoofd zien dat 
de vraag waar de zwaartepunten van de politieke vertogen gesitueerd zijn ook afhankelijk is van 
de historische periode. Zo heeft bijvoorbeeld VVD-politicus Frits Bolkestein, destijds lijsttrekker 
van de VVD, in de jaren negentig van de vorige eeuw een cruciale rol gespeeld in de wijziging van 
het denken over integratie. Hij was daarmee een belangrijke grondlegger van de ideologische 
basis voor de restrictieve toelatingspolitiek, die in de jaren daarna gestalte kreeg.108 Voorts kan 
men zich voorstellen dat ministers en Kamerleden bij een op drift geraakt electoraat een 
retorische strijd gaan voeren om het meest restrictieve migratieprofiel. Dat tekende zich in 
Nederland met name in het nieuwe millennium af. Verder mag de plaats van regering en Kamer 
in het Nederlandse staatkundige bestel niet over het hoofd worden zien. Hogere ambtenaren 

                                                 
107 Schuster 1999a, p. 17. 
108 Overigens was Bolkestein niet de eerste politicus die integratie en immigratie als maatschappelijke problemen 
beschouwde. Hij heeft niettemin een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het salonfähig maken van deze 
onderwerpen in de Nederlandse politiek.. Vóór Bolkestein hadden de Centrumpartij, de Centrumdemocraten en de 
Nederlandse Volksunie zich in expliciet racistische redeneringen gekeerd tegen immigratie en ‘de multiculturele 
samenleving.’ Zie bijvoorbeeld van Donselaar 1991; vgl. Van der Valk 2002. 
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kunnen ongetwijfeld ideologische waterdragers zijn en/of een bepaalde mate van beleidsvrijheid 
hebben bij het uitvoeren van beleid, maar tegelijkertijd ligt de legitieme macht bij Tweede Kamer 
en regering. In het samenspel tussen Kamer en regering worden, na intensieve politieke debatten, 
wetten, regels en beleid omtrent nationaliteit, toelating en integratie/inburgering vastgesteld. De 
geopenbaarde politieke vertogen tussen Kamer en regering zijn daarom in deze studie 
uitgangspunt van analyse, wat niet wegneemt dat Schusters studie een belangrijk referentiepunt is. 
Geopenbaarde en besloten politieke vertogen over postkoloniale burgers kunnen zodoende met 
elkaar vergeleken worden. Voorts is de studie die voor u ligt tegelijkertijd breder en smaller dan 
Poortwachters. Breder, aangezien zij zowel immigratie- als immigrantenvertogen bestrijkt, en naast 
politieke vertogen over Antilliaanse, Indische en Surinaamse Nederlanders ook die over 
Molukkers onder de loep neemt. Daarnaast richt deze studie zich wat explicieter op de relatie 
tussen natie en burgerschap. Smaller, aangezien in deze studie geen vergelijking met de Britse 
politieke vertogen wordt gemaakt, en ook de politieke vertogen over arbeidsmigratie niet aan de 
orde komen. Tenslotte is er een verschil in tijdsperiode. Schusters studie beslaat de periode tussen 
1945 en 1980, deze studie de periode 1945 tot en met 2005, zodat ze als een actualisering van de 
politieke vertogen over postkoloniale burgers kan worden beschouwd.  
 
5. Probleemstelling en deelvragen 
Bovenstaande leidt tot de volgende probleemstelling: 
 
Hoe hebben Nederlandse politici, tussen 1945 en 2005, (postkoloniale) burgers uit de 
(voormalige) overzeese rijksdelen via politieke debatten en wet- en regelgeving over nationaliteit, 
toelating en integratie/inburgering in relatie met Nederland gebracht, welke historische contexten 
speelden daarbij een rol, en welke ontwikkelingen tekenden zich in dat proces af? 
 
De volgende deelvragen zijn daarbij behulpzaam: 
 

1. Hoe heeft de Nederlandse politiek het burgerschap en de nationaliteit van de bevolking 
in Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen voor de Tweede Wereldoorlog 
geregeld?  
2. Hoe hebben Nederlandse politici, tussen 1945 en 2005, (Indische) (ex) Nederlanders, 
via politieke debatten en wet- en regelgeving over nationaliteit, toelating en integratie in 
relatie met Nederland gebracht?  
3. Hoe hebben Nederlandse politici, tussen 1945 en 2005, Molukkers en Molukse 
Nederlanders, via politieke debatten en wet- en regelgeving over nationaliteit, toelating en 
integratie in relatie met Nederland gebracht?  
4. Hoe hebben Nederlandse politici, tussen 1945 en 2005, Surinaamse (ex) Nederlanders, 
via politieke debatten en wet- en regelgeving over nationaliteit, toelating en integratie in 
relatie met Nederland gebracht?  
5. Hoe hebben Nederlandse politici, tussen 1945 en 2005, Antilliaanse Nederlanders, via 
politieke debatten en wet- en regelgeving over nationaliteit, toelating en integratie in 
relatie met Nederland gebracht?  
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6. Hoe verhouden de politieke vertogen over de te onderscheiden postkoloniale burgers 
zich tot elkaar, en is er sprake van een wisselwerking tussen deze politieke vertogen? 
 

Onder Nederlandse politici worden in dit kader Tweede Kamerleden, ministers en 
staatssecretarissen verstaan. Bij postkoloniale burgers zou het, strikt genomen, zowel kunnen 
gaan om de bewoners woonachtig in de (ex)-koloniën als om diegenen die naar Nederland 
kwamen. In het kader van deze studie ligt het accent op politieke debatten over de laatste 
categorie. Overigens sluiten de categorieën ‘Nederlandse politici’ en ‘postkoloniale burgers’ elkaar 
niet uit: sommige Nederlandse politici waren postkoloniale burgers, die woonachtig zijn geweest 
in de (ex)-koloniën. 
 
6. Methodologische verantwoording en bronnen 
6.1 Vertooganalyse  
De politieke debatten en wet- en regelgeving over nationaliteit, toelating en integratie/inburgering 
van postkoloniale burgers tussen 1945 en 2005 worden in deze studie beschouwd als vertogen. 
De vertooganalyse heeft vrij recent binnen verschillende disciplines school gemaakt als methode 
om de empirische werkelijkheid te onderzoeken.109 Het is een vorm van kwalitatief onderzoek.110 
Het werk van de Franse filosoof Foucault is daarbij de inspiratiebron voor een belangrijke 
deelstroming binnen vertooganalyse.111 Talige processen worden in dit type vertooganalyse in 
samenhang met hun institutionele inbedding geanalyseerd. Het gaat om de wijze waarop actoren 
in een bepaalde institutionele context via taal betekennissen hechten aan de empirische 
werkelijkheid, en om de praktijken die daaruit voortvloeien.112 In deze studie gaat het primair om 
de wijze waarop Nederlandse ministers en Tweede Kamerleden in de context van openbare 
debatten in/met de Tweede Kamer betekenissen hechten aan burgers uit de (voormalige) 
Nederlandse koloniën en om de juridische praktijken die daarmee samenhangen. Belangrijk 
uitgangspunt in discoursanalyse is dat talige processen van betekenisgeving geen representatie van 
die werkelijkheid zijn (geen weergave van de werkelijkheid zoals die echt bestaat) maar als een 
constructie daarvan worden beschouwd. Zo is bijvoorbeeld een landkaart geen representatie maar 
een constructie van een geografische werkelijkheid. Voor zinvol gebruik zullen we kennis moeten 
hebben van het stelsel van afspraken, waarvan het de abstracte neerslag vormt: dat het een sterk 
verkleinde tweedimensionale weergave van de driedimensionale geografische werkelijkheid is, 
waarbij boven voor noord staat, onder voor zuid, links voor west, en rechts voor oost. 
Interpretatiekader en gebruik hangen dus samen. Zo kunnen we politieke vertogen over 
postkoloniale burgers beschouwen als een interpretatie- en gedragskader, als samenhangende 
wijze van denken en spreken over, kijken naar en reguleren van postkoloniale burgers en hun 
relatie met Nederland. Foucault wijst er in dit verband op dat die vertogen samenhangen met het 
épistème: het grondweten dat het vertoog schraagt.113 In dit verband kunnen we bijvoorbeeld 
denken aan concepties over identiteit die richting geven aan opvattingen over postkoloniale 
burgers en hun relatie met Nederland. Is identiteit een aangeboren en geografisch bepaalde 
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essentie, of wordt ze vooral in de loop van het leven verworven en omgevormd? Zijn 
Noorderlingen en Zuiderlingen gelijk aan elkaar of bestaat er een wezenlijk verschil en 
vaststaande rolverdeling tussen gekoloniseerde en kolonisatoren? Als politici in de jaren vijftig 
uitdrukking gaven aan ideeën over overeenkomsten en verschillen tussen postkoloniale burgers 
en Nederland, dan betekende dat iets anders dan in de jaren zeventig. 
 
Taalgebruik, de betekenissen die via taal worden uitgedrukt, wordt in discoursanalyse beschouwd 
als handeling. Talige constructies zijn in die zin geen expressie van ‘dat wat er al zit’, maar brengen 
bepaalde effecten teweeg. Taal is constitutief, niet representatief. Dit hangt samen met een 
ontwikkeling die wordt aangeduid als the linguistic turn. Naast het onderstrepen van het belang van 
taal als sociale en politieke activiteit, gaan onderzoekers die zich in deze stroming plaatsen ervan 
uit dat het sprekend subject (in ons geval Tweede Kamerleden en ministers) niet de autonome 
auteur is van taalhandelingen, maar zich in het spreken altijd verhoudt met een bestaande 
conceptuele en maatschappelijke orde. Dat sluit aan bij de zogenaamde antisubject filosofie. Naar 
analogie hiervan kunnen we Nederlandse politici beschouwen als actoren die geboren worden in 
een bepaalde tijdsgeest (met daaraan inherente maatschappelijke verhoudingen en concepten) die 
het kader van hun denken, spreken en reguleren ten aanzien van postkoloniale burgers en hun 
band met Nederland bepaalt. Al moeten we niet over het hoofd zien dat politici binnen een 
gegeven discursieve orde hun eigen draai aan vertogen kunnen geven en zo de loop van de 
geschiedenis kunnen beïnvloeden. Het gaat dus om een dialectische relatie tussen het subject en 
de discursieve orde. 
 
Bij politieke vertogen zoals die door regering en Tweede Kamer geproduceerd worden is de 
relatie tussen ‘taal’ en ‘effect’ wel heel direct zichtbaar, in die zin dat de betekenissen die via 
politieke debatten worden geproduceerd vrijwel altijd in het teken staan van wetgeving, 
regelgeving en beleid, in dit geval over nationaliteit, toelating en integratie/inburgering. Een 
andere centrale these in de vertooganalyse, de eenheid van macht en weten, komt in de politieke 
vertogen die hier centraal staan wel heel helder tot uitdrukking. Het uitgangspunt komt erop neer 
dat het ‘weten’ dat in vertogen geproduceerd wordt altijd in een bepaalde machtsrelatie tot stand 
komt, en tegelijkertijd uitdrukking daarvan is. Dat wil niet zeggen dat de subjecten over wie dit 
weten geproduceerd wordt machteloos zijn: de ‘macht is overal.’ In de lijn van deze 
gedecentreerde machtsopvatting dienen we alert te zijn op tegen-vertogen van postkoloniale 
burgers. Die tegen-vertogen kunnen het politieke proces beïnvloeden, zoals we zullen zien. Naar 
voren zal komen dat de tegen-vertogen zowel circuleren binnen de kring van politici als onder 
postkoloniale burgers. 
 
In de lijn met het ‘antisubjectdenken’ dat inherent is aan Foucaultiaanse discoursanalyse pleegt 
men politieke vertogen (Foucault noemt ze ook wel ‘waarheidsregimes’) over een bepaald 
onderwerp altijd in samenhang met historische contexten te analyseren. Foucault sprak in dit 
verband over mogelijkheidsvoorwaarden. Dat impliceert afstand nemen van een 
natuurwetenschappelijk verklaringsmodel, waarin oorzaak-gevolg relaties centraal staan. ‘When 
we’ , zo lichten Kendall en Wickham de betekenis van de term toe, ‘describe a historical event as 
contingent, what we mean is that the emergence of that event was not necessary, but was one 
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possible result of a whole series of complex relations between other events.’114 Naar analogie 
hiervan zal ik de Nederlandse politieke vertogen over het nationaal toebehoren van postkoloniale 
burgers in samenhang met historische contexten analyseren. Men kan in dit verband bijvoorbeeld 
denken aan dekolonisatie, staatkundige verhoudingen, economische omstandigheden, de omvang 
van de migratie. Maar we kunnen ook denken aan meer ideologische zaken, zoals de wijze 
waarop er in de Nederlandse samenleving over ‘nieuwkomers’ in het algemeen gedacht en 
gesproken wordt. Het gaat in feite om al die zaken die een zichtbare invloed nalaten op de 
politieke vertogen over postkoloniale burgers. Met name de ontwikkelingen die deze politieke 
vertogen doormaken is daarbij interessant: vertogen in samenhang met hun historische 
mogelijkheidsvoorwaarden analyseren betekent dat als de omstandigheden veranderen de 
vertogen mee veranderen. Daarom is in deze studie sprake van een diachrone analyse van de 
politieke vertogen over postkoloniale burgers: het stelt ons in staat om te exploreren onder welke 
omstandigheden de politieke vertogen over postkoloniale burgers en hun relatie met Nederland 
tot stand komen en veranderen. Die diachrone analyse zal in deze studie gepaard gaan met een 
horizontaalvergelijking, waarbij het gaat om de vraag hoe de politieke vertogen over de 
verschillende categorieën postkoloniale burgers elkaar wederzijdse beïnvloeden. Informeren de 
politieke vertogen over Surinaamse, Antilliaanse, Molukse en Indische Nederlanders elkaar, en zo 
ja hoe? Maken politici, door de tijd heen, bijvoorbeeld contrastvergelijkingen, of raken de 
politieke vertogen op een andere wijze verknoopt met elkaar? 
 
Deze analyse van de politieke vertogen over postkoloniale burgers beperkt zich niet tot de vraag 
of zij worden in of uitgesloten uit de Nederlandse gemeenschap. Het gaat – in de lijn van een 
productief machtsbegrip – vooral ook om de vraag op welke wijze een band gevormd wordt.115 
Hoe worden deze burgers in relatie tot de Nederlandse samenleving gebracht? Hoe werkt de 
insluiting door de uitsluiting en, andersom, de uitsluiting door de insluiting? En kan er 
tegelijkertijd sprake zijn van uitsluiting en insluiting? Het concept van disciplinering speelt daarbij 
een belangrijke rol, in die zin dat het verwijst naar de vorming van nieuwe relaties, die niet per se 
hoeven samen te vallen met een volledige acceptatie als lid van het Nederlandse volk. 
 
Politieke vertogen over nationaliteit, toelating en integratie van postkoloniale burgers worden, 
zoals gezegd, beschouwd als technieken van in- en uitsluiting in Nederland. Juridische en 
symbolische dimensies zullen daarbij in samenhang met elkaar geanalyseerd worden. Daarnaast is 
in de analyse aandacht voor klasse en gender. Voorts zullen zowel expressies als stiltes in de 
analyse betrokken worden. Ik licht deze aspecten van de analyse kort toe. 
 
6.2 De juridische aspecten van de vertooganalyse: wetgeving, regelgeving en beleid 
Deze dimensie van de analyse betreft de wetgeving, regelgeving en het beleid op het gebied van 
nationaliteit, toelating, integratie/inburgering door de jaren heen. Meer in het algemeen kunnen 
we deze zaken beschouwen als instrumenten waarmee de juridische grenzen van de Nederlandse 
natiestaat getrokken worden, in het geval van integratiebeleid gaat om trekken van formele 
grenzen na vestiging van postkoloniale burgers in Nederland. Het betreft regulerende teksten die 
                                                 
114 Kendall & Wickham 1999, p. 5. 
115 Vgl. Foucault 1984. 
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tot stand komen op of rond de data van onafhankelijkheid (Nederlands-Indië, Suriname), 
wanneer de migratie toeneemt, of nadat de vestiging van postkoloniale burgers in Nederland als 
substantieel wordt gepercipieerd. Wetgeving, regelgeving en beleid op het gebied van 
nationaliteit, toelating en integratie/inburgering zijn uiteraard van grote invloed op de wijze 
waarop postkoloniale burgers zich met Nederland kunnen verhouden. Politici kunnen door deze 
teksten duurzame relaties tot stand brengen tussen postkoloniale burgers en Nederland, maar ook 
het omgekeerde, een duurzame vervreemding tussen postkoloniale burgers en Nederland, is 
uiteraard mogelijk.  
 
6.3 De symboliek van de vertooganalyse: etniciteit, natie en ras 
De juridische dimensies van de analyse zijn in deze studie nauw verweven met de symboliek van 
het vertoog. Meer in het algemeen gaat het daarbij om de politieke debatten over nationaliteit, 
toelating en integratie. Hoe hebben politici gedebatteerd over nationaliteit, toelating en integratie 
van postkoloniale burgers uit ‘Oost’ en ‘West’? Welke argumenten en retorische strategieën 
hebben ze ingezet om postkoloniale burgers in of uit te sluiten uit het Nederlands 
staatsburgerschap, om een toelatingspolitiek te overwegen (of juist af te raden) en om een 
integratiepolitiek te gaan voeren? De wijze waarop politici via debatten in de Tweede Kamer 
betekenissen hebben geconstrueerd over postkoloniale burgers neemt daarbij een centrale plaats 
in. Het concept etniciteit is nuttig om deze symbolische constructies te analyseren. Etniciteit 
verwijst naar de wijze waarop mensen in grenssituaties (wanneer sprake is van ontmoeting en 
contact en/of competitie om schaarse bronnen) onderscheid gaan maken tussen wij en zij. 
Tussen de groep waartoe zij zichzelf rekenen en de anderen. Het gaat om de creatie van een 
dichotomie. De identiteit van de ander wordt in dat proces als afwijkend ten opzichte van de 
identiteit van de groep waartoe men zichzelf rekent voorgesteld. Het betreft stereotype 
voorstellingen: ze gaan gepaard met het vergeten van de diversiteit binnen eigen kring en bij de 
ander. We noemen dit homogenisering. Aldus ontstaat etnisch bewustzijn: etniciteit is niet van te 
voren door ‘cultuurverschillen’ bepaald.116 Het gaat er dus om in hoeverre en onder welke 
omstandigheden Nederlandse politici zich ten opzichte van postkoloniale burgers als een etnische 
groep gaan opstellen. En aangezien etniciteit een historisch contingent sociaal construct is gaat 
het ook om de omstandigheden waaronder ze dit niet (meer) doen. De termen waarmee politici 
postkoloniale burgers aanduiden, en de opvattingen over hun identiteit zijn daarbij belangrijke 
indicaties. De vraag of politici etnisch verschil construeren en de wijze waarop ze dit doen is van 
grote invloed op de maatregelen die ze voorstellen op het gebied van nationaliteit, toelating en 
integratie. Indien politici uitgaan van sociobiologische opvattingen over verschil, dan zullen ze de 
‘kloof’ tussen postkoloniale burgers en Nederland als ‘onoverbrugbaar’ ervaren. Men wijst dan 
namelijk op een onoverkomelijke essentie van de ander. We spreken dan over racialisering. Is de 
constructie van etnisch verschil meer culturalistisch van aard, concentreert ze zich op noties over 
cultuurverschil, dan ervaart men eveneens een ‘kloof’ maar die is in theorie te overbruggen. We 
kunnen ons uiteraard ook afvragen wat er gebeurt als politici juist geen verschil, maar 
overeenkomst construeren. Etniciteit, de wijze waarop mensen, in dit geval politici, retorisch 

                                                 
116 Barth 1970; Eriksen 1993. Vgl. Jones 2000, 2002. 
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eigenschappen toeschrijven aan de ander en ‘de eigen groep’, vertoont sterke overeenkomst met 
mechanismen die bij de constructie van nationale identiteit een rol spelen.117  
 
6.4 Kruispuntbenadering: gender, klasse en etniciteit 
De politieke vertogen over postkoloniale burgers zullen verder gedifferentieerd worden naar 
klasse en gender. Het gaat niet alleen om de vraag of en hoe politici etnisch verschil construeren 
tussen postkoloniale burgers en Nederland. Maar ook om de wijze waarop opvattingen over 
etnisch verschil verknoopt kunnen raken met gender en klasse. Dit verwijst naar het begrip 
‘intersectionele analyse.’ Het concept kan beschouwd worden als een reactie op de 
ongedifferentieerde analyse van sociale verschijnselen. Volgens de intersectionele theorie wordt 
de positie van mensen door een combinatie van sociale identiteiten bepaald. Mensen worden niet 
alleen beschouwd als man of vrouw maar ook als man of vrouw van een bepaalde etniciteit, 
klasse, of seksuele oriëntatie. Epistemologische aanname binnen de intersectionele theorie is dat 
het op elkaar betrekken van die sociale identiteiten in de analyse kwalitatief andere (rijkere, meer 
gelaagde) kennis oplevert. Wekker laat zien hoe deze analysemethode in de Nederlandse context 
de blinde vlekken binnen vrouwenstudies, waarin ze ontwikkeld is, blootlegt en aanvult. Dit 
vakgebied ging, zo laat Wekker zien, traditioneel uit van de ervaringen van witte vrouwen als 
impliciete norm van studie. Daardoor raakten de ervaringen die vrouwen ‘van kleur’ met in- en 
uitsluiting ondervonden onderbelicht, met als gevolg een eenzijdige productie van kennis over de 
maatschappelijke positie van vrouwen.118 Ze kunnen geconfronteerd worden met de gelijktijdige 
werking van twee typen van uitsluiting: die op basis van etniciteit en die op basis van sekse. We 
gaan dan bijvoorbeeld anders kijken naar institutionale drempels die een rol spelen bij het glazen 
plafond in het bedrijfsleven. De klasse waartoe deze individuen worden gerekend kan dat beeld 
nog complexer maken. Het gaat bij intersectioneel denken om het besef dat, aldus Wekker 
‘gender altijd al van een klasse- en etnische betekenis voorzien is.’119 Het omgekeerde geldt 
volgens Wekker ook: etniciteit is altijd al van een klasse- en gender betekenis voorzien. Met name 
deze laatste samenhang is in deze studie over ‘gekleurde’ postkoloniale burgers van belang. In de 
analyse zal worden nagegaan in hoeverre de politieke vertogen over postkoloniale burgers een 
klasse- en genderdimensie kennen. Hebben politici anders gedebatteerd over mannelijke dan over 
vrouwelijke postkoloniale subjecten, en hoe hing dat samen met de klasse waartoe zij worden 
gerekend? En in hoeverre hangt de (voorgestelde) regulering ten aanzien van postkoloniale 
burgers samen met klasse en gender? 
 
6.5 Expressies zowel als stiltes 
Discoursanalyse lijkt een voorkeur te hebben voor taalexpressies. Het gaat om die momenten 
waarop mensen ergens over gaan spreken, om de wijze waarop ze dit doen, en om de praktijken 
die daaruit voortvloeien. De focus in vertooganalyse lijkt met andere woorden vooral te liggen op 
de wijze waarop mensen een bepaald verschijnsel via taal gaan problematiseren. Foucault zegt het 
zo: 
 

                                                 
117 Baumann 1999, p. 31; Eriksen 1993, p. 100-101. 
118 Wekker 2002, p. 15-20.  
119 Wekker 2002, 16. 
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“The history of thought is the analysis of the way an unproblematic field of experience, or a set of practices, which 
were accepted without question, which were familiar and ‘silent,’ out of discussion, becomes a problem, raises 
discussion and debate, incites new reactions, and induces a crisis in the previously silent behavior, habits, practices 
and institutions. The history of thought, understood in this way, is the history of the way people begin to take care 
of something, of the way they become anxious about this or that for example, about madness, about crime, about 
sex, about themselves, or about truth.”120 
 
In het kader van deze studie gaat het dan om die momenten waarop politici diverse aspecten van 
postkoloniale burgers, hun nationaliteit, identiteit, toelating en aanwezigheid, gaan 
problematiseren en welke praktijken daaruit voortvloeien. Die momenten zijn in deze studie van 
groot belang. Maar door aandacht voor het doorbreken van de stiltes, kunnen we aan de 
betekenis van stiltes zelf voorbij gaan. Die stiltes kunnen ook betekenisvol zijn. Het zwijgen van 
politici kan boodschappen bevatten over postkoloniale burgers en hun band met Nederland. Wat 
betekent het zwijgen van politici in een bepaalde context? Het gaat om die momenten waarop 
politici opmerkelijke stiltes laten vallen in politieke vertogen over nationaliteit, toelating en 
integratie van postkoloniale burgers. Deze betekenisvolle stiltes zijn in deze studie daarom 
systematisch geanalyseerd.121 Overigens kunnen die stiltes zowel een insluitende als een 
uitsluitende functie vervullen, zoals we zullen zien. 
 
6.6 Bronnen 
In deze studie is vooral gebruik gemaakt van de analyse van kamerstukken tussen 1945 en 2005. 
We kunnen die kamerstukken beschouwen als de neerslag van de openbare politieke vertogen 
over postkoloniale burgers. Concreet gaat het daarbij om kamerstukken die worden geproduceerd 
in het kader van begrotingsbehandelingen, maar het kan ook gaan om ‘bijzondere’ wetten op het 
gebied van nationaliteit, toelating en integratie. Men moet daarbij denken aan memories van 
toelichting, voorlopige verslagen, memories van antwoord, maar ook aan de handelingen in de 
Tweede Kamer. Dat is tevens de chronologie van de behandeling van een concept van wet. 
Daarnaast zijn beleidsnota’s geanalyseerd. Niet alle ministeries zijn daarbij even relevant. Focus is 
gericht op de kamerstukken en beleidsnota’s die geproduceerd zijn door ministeries die 
bureaucratisch het meest betrokken zijn geweest bij de postkoloniale burgers. Men moet dan 
vooral denken aan begrotingsbehandelingen en wetgeving in het kader van de volgende 
ministeries: Overzeese Gebiedsdelen, Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, Uniezaken, Overzeese 
Rijksdelen, Zaken Overzee, Maatschappelijk Werk, Cultuur Recreatie en Maatschappelijk Werk, 
Justitie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Kabinet van de vice-ministerpresident. 
De relevante politieke debatten die in het kader van deze ministeries over postkoloniale burgers 
gevoerd zijn, zijn opgespoord aan de hand van de registers van de handelingen der Staten-
Generaal (door middel zoektermen). Naast dit primaire bronnenmateriaal is veelvuldig gebruik 
gemaakt van secundaire bronnen. 
 

                                                 
120 Foucault 2001, 74. 
121 Vgl. Achino-Loeb (ed.), 2006. 
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7. Leeswijzer 
Deze studie is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 komt het burgerschap van de bevolking in 
Oost en West tijdens de koloniale periode aan de orde. Hier werd de basis gelegd voor zowel hun 
latere komst naar Nederland, als voor de naoorlogse politieke vertogen over hen. Hoofdstuk 3 
handelt over de ontwikkelingen die hebben geleid tot de komst van Indische Nederlanders en 
Molukkers naar Nederland, waarbij tevens stil gestaan wordt bij de formele regeling van hun 
nationaliteitsrechtelijke positie. In hoofdstuk 4 komen de politieke vertogen over de 
Molukkers/Molukse Nederlanders aan de orde, terwijl in hoofdstuk 5 de politieke vertogen over 
Indische Nederlanders centraal staan. Hoofdstuk 6 handelt over de betekenis van het 
Nederlanderschap van rijksgenoten in de West direct na de Indonesische 
soevereiniteitsoverdracht, terwijl in hoofdstuk 7 en 8 de politieke vertogen over respectievelijk 
Surinaamse en Antilliaanse (ex)-rijksgenoten centraal staan. Deze studie eindigt met een 
slotbeschouwing (hoofdstuk 9). 



 



51 
 

 
Hoofdstuk 2 
Burgerschap en nationaliteit in koloniale verhoudingen in ‘Oost’ en ‘West’1 
 
1. Inleiding 
Voor een goed begrip van de Nederlandse politieke vertogen over burgers uit de voormalige 
koloniën na 1945 is het nodig na te gaan wat de koloniale periode Nederlandse politici had 
nagelaten. Voor naoorlogse Nederlandse politici zouden nationaliteit en andere aspecten van het 
burgerschap van de bevolking in koloniale verhoudingen aanknopingspunten vormen voor de 
politieke vertogen over hen in de periode daarna. Hoe heeft Nederland in de koloniale 
verhoudingen de inwoners van haar overzeese rijksdelen in een verhouding tot Nederland (in 
brede zin) en het Nederlands staatsburgerschap gebracht? 
 
Overigens is het goed te beseffen dat achter de term Koninkrijk der Nederlanden een 
uiteenlopende economische, historische, politieke en sociale realiteit schuil gaat. De omvang van 
de voormalige koloniën Nederlands-Indië/Indonesië, Suriname en de Nederlandse 
Antillen/Aruba liep zeer uiteen. Nederland vestigde haar hegemonie in deze gebieden met een 
verscheidenheid aan bestuurspraktijken, het dekolonisatieproces in de voormalige koloniën 
voltrok zich in een sterk gewijzigde historische omstandigheden, en ook de erfenis van 
moederland in beide voormalige koloniën varieert sterk. Voorts liep (deels samenhangend met 
het voorgaande) de betekenis van beide gebieden voor het Nederlandse zelfbeeld als imperiale 
mogendheid zeer uiteen.2 Maar de opvallende verscheidenheid binnen het Nederlandse 
imperium, neemt niet weg dat het Nederlandse koloniale project in de Oost en de West ook 
overeenkomsten en dwarsverbanden kende. De Nederlandse variant van oriëntalisme3 
rechtvaardigde de Nederlandse aanwezigheid in zowel de Oost als de West, bestuurspraktijken 
waarmee ervaring was opgedaan in de Oost paste het Nederlandse bestuur soms toe in de West, 
en onder Nederlandse regie en vanwege Nederlandse economische belangen verplaatsten Javanen 
uit de Oost zich naar de West.  
 
Naast aandacht voor de vraag welk beleid Nederland ten opzichte van de koloniën en haar 
inwoners voorstond, zal in dit hoofdstuk ook naar voren komen dat de bevolking in Indonesië, 
Suriname en de Nederlandse Antillen de koloniale situatie en haar erfenis niet lijdzaam heeft 
ondergaan. Het gaat in dit hoofdstuk zowel om de hegemoniale structuur van de Nederlandse 
overheersing, als om de diverse vormen van agency van gekoloniseerden als reactie hierop. Daarbij 
zal naar voren komen dat er geen absolute scheiding was tussen ‘kolonialen’ en ‘gekoloniseerden’, 
al was het koloniale systeem en de ideologie die dit ondersteunde hier wel op gestoeld. Voor een 
goed begrip van de (de)kolonisatiegeschiedenis van Indonesië en Suriname is het essentieel om in 
                                                 
1 Dit hoofdstuk is in belangrijke mate gebaseerd op materiaal dat is gebruikt voor het volgende artikel: E. Captain & 
G. Jones, ‘The Netherlands, a small country with imperial ambitions’, Overseas Empires in the Early Modern and Modern 
World (forthcoming). Met name de delen van de tekst die handelen over nationaliteit, toelating en over de 
Nederlandse Antillen en haar inwoners zijn ingepast. 
2 Met name als we letten op de institutionalisering van ‘het koloniale project’ in Nederland (indologen) en de 
politieke reacties op en publieke opinie over het opkomend nationalisme in beide gebieden valt die gedifferentieerde 
betekenis op.  
3 Vgl. Said 1995. 



52 
 

te zien dat de afbakening tussen kolonialen en gekoloniseerden al naar gelang tijd en 
omstandigheden flexibel en variabel was. 
 
De volgende vragen staan in dit hoofdstuk centraal. Ten eerste: hoe heeft Nederland haar 
hegemonie in Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen gevestigd en met welke 
bestuurspraktijken ging dit gepaard? Ten tweede: wat was de impact van het koloniale bestuur op 
nationaliteit en burgerschap van de bevolking in de koloniën en voor hun toelating tot 
Nederland? Ten derde: hoe heeft de bevolking in Indonesië, Suriname en de Nederlandse 
Antillen op het Nederlandse bestuur en haar erfenis gereageerd? Het gaat in dit hoofdstuk niet 
om een uitputtend overzicht van Nederlandse koloniale bestuurspraktijken en de reacties daarop, 
maar vooral om het schetsen van die feiten die van belang zijn voor de naoorlogse politieke 
vertogen over burgers uit die gebieden.  
 
2. Indonesië, Suriname en de Antillen vergeleken 
De aard en betekenis van de relatie tussen Nederland en haar voormalige koloniën in de Oost en 
de West wordt duidelijk als we de omvang en schaal van de hedendaagse onafhankelijke 
republieken Indonesië en Suriname met elkaar vergelijken. Indonesië is een archipel van enorme 
schaal, waar op een oppervlakte van 1.919.440 km² circa 238 miljoen mensen wonen.4 Suriname 
heeft een oppervlakte van 163.000 km² en een inwonertal van 500.000 personen.5 De 
Nederlandse Antillen hebben een oppervlak van 800 km² en tellen recent tussen de 180.000 en 
215.000 inwoners.6 Het verklaart waarom het nationale zelfbeeld van Nederland als een 
wereldmacht in de koloniale tijd niet zozeer te maken had met de koloniën in de West, maar 
vooral met de Oost. Die schaal is ook een van de redenen waarom de dekolonisatie van beide 
gebieden zo verschillend verliep, waarover straks meer.  
 
Zowel de hedendaagse Indonesische als de Surinaamse en Antilliaanse samenleving dragen een 
pluriform karakter. Indonesië is een in etnisch en cultureel opzicht zeer diverse samenleving: er 
zijn 300 etnische groepen te onderscheiden, die 250 talen spreken.7 De Nederlandse Antillen ‘zijn 
multiculturele en multiraciale samenlevingen met een gevarieerde mate van historische invloeden 
uit Afrika, Inheemsen, Europeanen, Latijns Amerika, Indonesië, China en Zuidoost Azië.’8 En 
ook Suriname is een zeer heterogene samenleving. Naast de Inheemsen (vroeger sprak men over 
Indianen), de ‘oorspronkelijke’ bewoners van Suriname, bestaat het land uit Boeroes, Joden, 
Chinezen, Libanezen, Javanen, Marrons, Creolen en Hindoestanen. Qua aantal bepalen met name 
de laatste vier groepen (in oplopend aantal) het beeld van de Surinaamse etnische ‘mozaïek.’ Maar 
er woont ook een groot aantal individuen van ‘gemengde’ afkomst. En met de komst van 

                                                 
4 Vgl. Locher-Scholten, 2000, p. 15-21.  
5 Per augustus 2004 woonden er volgens een volkstelling van het Algemeen Bureau voor de Statistiek in Suriname 
492.892 mensen in Suriname. Algemeen bureau voor de statistiek (censuskantoor), Paramaribo 2005. Zevende algemene 
volks- en woningtelling in Suriname, landelijke resultaten volume 1, demografische en sociale karakteristieken (Paramaribo 2005). 
6 Deze cijfers zijn samengesteld uit een combinatie van de volgende bronnen. Sharpe 2005, p. 293; Oostindie 1998, 
p. 274; http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Antillen; 
http://www.evd.nl/info/zoeken/ShowBouwsteen.asp?bstnum=108733&location=/info/landen/Cland.asp?land=n
an. 
7 Van Goor 1994, p. 76; Van Goor 1994.  
8 Sharpe 2005, p. 293. 
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Brazilianen en ‘nieuwe Chinezen’ neemt de diversiteit verder toe. In tegenstelling tot Indonesië 
(Islam) en de Nederlandse Antillen (Christendom, Rooms-katholicisme) kent Suriname niet een 
dominante religie: Christendom, Hindoeïsme en Islam zijn allen sterk vertegenwoordigd. 
Vanwege het feit dat de voorouders van de huidige bevolking uit Suriname uit alle delen van de 
wereld afkomstig zijn, wordt het land ook wel de ‘wereld in het klein’ genoemd. 
 
Die term drukt een belangrijk contrast tussen met name de Indonesische en de Surinaamse 
diversiteit uit. Het Nederlandse bestuur heeft nagenoeg geen invloed uitgeoefend op de 
Indonesische bevolkingssamenstelling, want die was voor haar een gegeven. Vooral in Suriname 
(en in belangrijke mate ook de Nederlandse Antillen) creëerde Nederland ‘haar eigen 
onderdanen’, door die (al dan niet gedwongen) uit alle werelddelen te halen. In de sociaal-
historische studie Samenleving in een grensgebied definieerde Rudolf van Lier Suriname als een plurale 
samenleving.9 De studie van Van Lier is een klassieker, die nog steeds zeer lezenswaardig is. 
Tegelijkertijd kan daaruit het beeld ontstaan van etnische groepen als discrete entiteiten, die niet 
in een betekenisvolle relatie met elkaar staan. Dat perspectief heeft lange tijd, zoals Wekker 
observeert, de kennisproductie bepaald en ‘gedeeltelijke kennis’ opgeleverd.10 Want we moeten 
niet vergeten dat er reeds vroeg in de koloniale tijd een aanzienlijke vermenging tussen de 
verschillende bevolkingsgroepen heeft plaatsgevonden (het aantal personen van ‘etnisch 
gemengde’ afkomst is ook vandaag de dag groot11), en dat men elkaar in allerlei hoedanigheden 
dagelijks tegenkomt en beïnvloedt, al hebben wetenschappers deze vervlechting nog nauwelijks in 
kaart gebracht. Etnische onderscheidingen hoeven intensief contact niet in de weg te staan en 
vice versa. Suriname is een wel heel sprekende validatie van Barths centrale stelling dat etniciteit 
doorheen ‘cultureel contact’ (en acculturatie) werkzaam is.12 We kunnen etniciteit in die 
samenleving beschouwen als één van de registers die actoren omwille van maatschappelijke 
belangen kunnen aanspreken.13 Dat zal ongetwijfeld in de eveneens pluriforme samenlevingen 
Indonesië en de Nederlandse Antillen, zij het in andere gedaantes, niet veel anders zijn.  
 
3. Vestiging en consolidatie van het Nederlandse koloniale bestuur in ‘de Oost’ 
De Nederlandse hegemonie in Nederlands-Indië/Indonesië enerzijds en Suriname en de 
Nederlandse Antillen anderzijds vertoonde een aantal opmerkelijke verschillen. Die hingen onder 
meer samen met het doel van de kolonisatie van beide gebieden, ofwel de aard van de 
economische exploitatie, en met de omvang en schaal van beide gebieden. Indonesië begon als 
Nederlandse handelskolonie en bleef dat lange tijd. De Nederlanders pasten hier een duaal 
bestuursstelsel toe. Suriname was lange tijd een plantage-economie op basis van slavernij. De 
Nederlandse Antillen waren ook een samenleving gebaseerd op slavernij, maar de 
plantagelandbouw nam vanwege de bodemgesteldheid en omvang van de eilanden een 

                                                 
9 Van Lier 1971, p. 8. 
10 Wekker 2001, p. 177-178. 
11Algemeen Bureau voor de Statistiek (censuskantoor) 2005. Zevende algemene volks- en woningtelling in Suriname, landelijke 
resultaten volume 1, demografische en sociale karakteristieken (Paramaribo 2005). 
12 Barth 1970.  
13 Zie bijvoorbeeld Dew 1978.  
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bescheiden plaats in. De greep van het Nederlandse bestuur op de samenlevingen in de West was 
veel directer van aard. 14 
 
De Nederlandse aanwezigheid in Indonesië is van oudsher bepaald geweest door economische 
belangen. Zo speelde de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) in het ontstaan van de 
verhouding tussen moederland en kolonie een belangrijke rol. De Nederlandse Staten-Generaal 
had via een octrooi van 29 maart 1602 de VOC het alleenrecht verleend voor handel en het 
sluiten van verdragen met de Indonesische vorsten in de archipel. Nederlands bestuur en 
handelsbelangen waren nauw met elkaar verweven: de VOC kreeg van Nederland ook het 
mandaat voor bestuursactiviteiten. Die zouden aanvankelijk vooral beperkt van omvang zijn en 
de handel faciliteren. Niettemin zouden ze de voorbode zijn van een verregaande Nederlandse 
bestuurlijke aanwezigheid in Indonesië. De VOC erkende het gezag van de Indonesische vorsten 
en hun rechtssystemen, zolang dit niet op gespannen voet stond met economische belangen. Tot 
ongeveer 1830 zou Indonesië vooral een handelskolonie blijven.15  
 
De greep van de Nederlandse staat op de kolonie nam in de loop der jaren toe. In 1796 kwamen 
de Nederlandse bezittingen in Indonesië, als gevolg van de ontbinding van het VOC-bestuur over 
Indonesië, in handen van de Nederlandse staat.16 Deze ging zich nu rechtstreeks, via een door de 
Staten-Generaal benoemde gouverneur-generaal, met het bestuur in Indonesië bezighouden. In 
het streven naar een politiek van onthouding richtte het Nederlandse gezag zich met name op 
bepaalde delen van de archipel, met name Java en Ambon (het grootste eiland op de Molukken).17 
Op de overige eilanden buiten Java, ook wel de Buitengewesten genoemd, was het Nederlandse 
gezag beperkt. Het idee achter de onthoudingspolitiek was dat het Nederlandse bestuur zich ‘van 
expansie moest onthouden en een goede verstandhouding met de Indonesische vorsten moest 
nastreven.’18 De onthoudingspolitiek duurde tot ongeveer 1870. Daarna werd het gebied 
langzaam maar zeker onder Nederlands gezag gebracht. Zo werd bijvoorbeeld het Sultanaat 
Atjeh, waarvan Nederland eerst de onafhankelijkheid had erkend, door middel van een 
dertigjarige koloniale oorlog onder Nederlands gezag gebracht.19 
 
De onthoudingspolitiek stond overigens een stevige greep van Nederland op die gebieden die 
men tot de kern van het rijk in de Oost rekende niet in de weg. Dat komt bijvoorbeeld tot 
uitdrukking in de invoering van het Cultuurstelsel in 1830 op Java door gouverneur-generaal 
Johannes van de Bosch. Onder het Cultuurstelsel dat de transformatie van een handelskolonie naar 
landbouwkolonie illustreert, dwong het Nederlandse bestuur de Javaanse bevolking 
landbouwgewassen zoals suiker, indigo, peper, tabak, koffie, thee en kaneel tegen een hongerloon 
voor de Europese markt te produceren. Deze vorm van uitbuiting van de Javaanse bevolking in 
de plantagelandbouw roept associaties op met slavernij- en contractarbeid in Suriname. Het 

                                                 
14 Van Goor 1994; Oostindie 1998, p. 11-15, 19. Slaven op de Antillen werden met name tewerkgesteld in 
zoutpannen. Hun aandeel in de bevolking was kleiner dan in Suriname. 
15 Somers 2005, p. 49- 51, 57-66, 83, 101.  
16 Van Goor 1994, p. 177; Somers 2005, p. 81. 
17 Somers 2005, p. 99; Van Goor 1994, p. 231. 
18 Van Goor 1994, p. 232. 
19 Somers 2005, p. 114-119; Van Goor 1994, p. 234. 
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Cultuurstelsel in Indonesië was echter een fenomeen van relatief korte duur dat in 1891 werd 
opgeheven. Niettemin onderstreepte het stelsel de status van Indonesië als wingewest, zoals het 
gebied in 1854 formeel door Nederlandse Staten-Generaal was aangemerkt. 20 
 
Nadat de kritiek op de uitbuiting van de Indonesische bevolking was toegenomen, werd de 
‘Ethische politiek’ vanaf circa 1900 de leidraad van het Nederlandse handelen in Nederlands-
Indië. Dit betekende dat openlijke vormen van uitbuiting van de Javaanse bevolking 
plaatsmaakten voor een fase, waarin de Nederlandse aanwezigheid gelegitimeerd werd in termen 
van een beschavingsopdracht ten aanzien van de bevolking van de archipel. Dat betekende 
overigens niet dat de bevolking ‘geassimileerd’ werd, maar dat Nederlandse leiding als onmisbaar 
voor de ontwikkeling van de archipel en haar bevolking werd voorgesteld. Er kwam toezicht op 
omstandigheden waaronder Javaanse arbeiders werkten, er werden dessascholen voor de 
Indonesische bevolking gesticht, en er kwam ruimte voor inspraak van de ‘Inheems’ 
Indonesische bevolking door de oprichting in 1918 van de Volksraad (geen wetgevende 
bevoegdheden),21 maar tegelijkertijd ging de ethische politiek hand in hand met een toenemende 
invloed van het Nederlandse bestuur op de archipel. Een krachtig staatsgezag vond men een 
voorwaarde om de beschavingsmissie, de historica Elsbeth Locher-Scholten spreekt over ‘een 
diepgeworteld blank superioriteitsbesef’, te volbrengen. Het Nederlandse koloniale bestuur 
bracht daarom ook de eilanden buiten Java (de zogenaamde Buitengewesten) via militaire acties 
onder Nederlands gezag. Daarmee was de greep van het Nederlandse bestuur op de archipel 
groter dan ooit.22 Locher-Scholten noemt de jaren dertig van de twintigste eeuw, waarin 
Nederland geteisterd werd door een economische wereldcrisis, ‘het meest repressieve decennium 
van het twintigste-eeuwse Nederlandse bewind.’ Het Indonesische nationalisme, dat zich vanaf 
1908 begon te manifesteren, kreeg in dit decennium steeds minder ruimte. De kloof tussen 
Nederlanders en Indonesiërs nam in de kolonie grote vormen aan.23 
 
Die toenemende kloof had er overigens ook mee te maken dat Nederland de touwtjes politiek 
stevig in handen bleef houden. Vanaf 1922 was Nederlands-Indië officieel weliswaar geen 
bezitting meer, maar onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden,24 maar dat nam niet weg dat 
de soevereiniteit bij Nederland bleef berusten. De Nederlandse regering negeerde lange tijd het 
gematigde Indonesische nationalisme, dat in 1936 tot uitdrukking was gekomen in de Volksraad, 
een adviesorgaan van de Indische regering in de kolonie.25 De Nederlandse hegemonie over 
Indonesië duurde tot 1942, toen de Japanse bezetting daar een abrupt einde aan maakte, wat een 
‘omkering van de koloniale hiërarchie’ tot gevolg had.26 Van statutaire banden tussen autonome 
gebiedsdelen, zoals in de West, zou na de onafhankelijkheid van Indonesië (in 1945 volgens de 
Indonesische republiek, 1949 volgens Nederland) geen sprake meer zijn. 

                                                 
20 Somers 2005, p. 14, 101; Wassing 2000, p. 95. Deze vorm van gedwongen arbeid werd in 1870 beëindigd, met 
uitzondering van het gewas suiker, dat tot 1891 verplicht werd verbouwd.  
21 Baardewijk e.a. 1998, p. 47-48.  
22 Locher-Scholten 2000, p. 15-16. 
23 Locher-Scholten 2000, p. 16. 
24 Somers 2005, p. 14. 
25 Somers 2005, p. 189 e.v. 
26 Captain 2002b. 
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4. Vestiging en consolidatie van het Nederlandse koloniale bestuur in ‘de West’ 
Ook in Suriname en op de Nederlandse Antillen speelde winstbejag een belangrijke rol in 
ontstaansgeschiedenis en vestiging van de Nederlandse koloniale heerschappij. In 1667 had 
Abraham Crijnssen Suriname voor de provincie Zeeland veroverd op de Engelsen, terwijl de 
kolonisatie van de Nederlandse Antillen van 1634 dateert.27 De verovering door de West Indische 
Compagnie van Curaçao was vooral ingegeven door de wens om in het Caraïbische gebied een 
maritiem steunpunt te vestigen, waarna successievelijk andere Antilliaanse eilanden ingenomen 
werden.28 In Suriname ging de WIC, aan wie de Staten-Generaal in 1682 het octrooi had 
verleend, in een samenwerkingsverband met Amsterdam en de familie Van Aerssens van 
Sommelsdijck het bestuur over Suriname voeren (de ‘Societeit van Suriname’).29 De Nederlanders 
vestigden in Suriname, anders dan in Nederlands-Indië waar de Nederlandse aanwezigheid lange 
tijd in het teken stond van handel, een plantage-economie op basis van slavernij. Als slaven zette 
men aanvankelijk Indianen in, maar al spoedig ging men ertoe over om Afrikanen voor dit doel in 
te zetten. Op de Antillen kende men ook slavernij, maar de plantagelandbouw was daar, in 
vergelijking met Suriname, veel minder grootschalig, aangezien de bodemgesteldheid en de 
omvang van de eilanden dit niet toeliet. Slaven werden met name in de zoutpannen ingezet, en 
met name Curaçao fungeerde als slavendepot. De Nederlandse Antillen waren daarnaast vooral 
van betekenis vanwege hun commerciële functie in het handelsverkeer met Europa, binnen het 
Caraïbische gebied, en met het Zuid-Amerikaanse vasteland.30 
 
Het fenomeen slavernij werd mogelijk gemaakt door de transatlantische slavenhandel, waarbij 
onder meer Britten, Fransen, Portugezen, Spanjaarden en Nederlanders slaven uit Afrika haalden 
om die vervolgens in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika en het Caraïbische gebied te verkopen. 
Naar schatting namen Nederlandse slavenhandelaren 5% van de transatlantische slavenhandel 
voor hun rekening, waarbij ongeveer 550.000 mensen werden verhandeld.31 De WIC nam, wat 
Suriname en de Nederlandse Antillen betreft, een dominante positie in de transatlantische 
driehoekshandel in. Het verschilde hierin met de VOC, voor wie slavenhandel geen belangrijke 
activiteit was. Nederlands-Indië kende weliswaar slavernij, maar het vormde niet de basis van de 
Nederlandse koloniale onderneming in dit gebied.32 
 
In 1791 ging de WIC ten onder. De Staten-Generaal besliste voorts dat het bestuur van de 
koloniën overging naar een ‘raad van koloniën en bezittingen van de staat.’ Gouverneurs 
vertegenwoordigden vanaf dat moment de Staat der Nederlanden, en de koloniën zouden 
voortaan worden bestuurd als staatsbezit.33 Daarmee was de slavernij niet voorbij; dat was pas in 
1863 een feit. In Suriname zou na de afschaffing van de slavernij de plantagelandbouw nog 
voortgezet worden. Voor de afschaffing van de slavernij, in 1845 en 1853, was reeds een begin 
gemaakt met de werving van Nederlandse boeren en Chinese contractarbeiders. Vanaf 1873 tot 

                                                 
27 Oostindie 1998, p. 12-13. 
28 http://www.ninsee.nl/index.php?articleId=12&page=&page=_search. 
29 Van Lier 1971, p. 15.  
30 Oostindie 1998, p. 11-15, 19. 
31 Jones 2001. 
32 Oostindie 1998, p. 29. 
33 Van Lier 1971, p. 15, 224; Van Goor 1994, p. 173-176.  
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het begin van de twintigste eeuw zouden met name contractarbeiders, die Nederland uit haar 
rijksdeel in de Oost (op Java) en het toenmalige Brits-Indië had geworven, de plaats van de slaven 
op de plantages overnemen. Het besluit tot werving van Hindoestaanse arbeiders werd in 1868 in 
de koloniale staten in Suriname genomen, nadat Nederland een overeenkomst me Groot-
Brittannië hieromtrent had gesloten. De werving duurde tot 1916. In 1889 kreeg de Nederlandse 
handelsmaatschappij toestemming om Javanen te werven in het toenmalige Nederlands-Indië, 
een duidelijk voorbeeld van de samenhang die er in het Nederlandse koloniale project tussen 
hegemonie in de Oost en de West bestond. De werving duurde langer dan die van Hindoestanen, 
tot 1939.34 De Surinaamse bevolking werd hierdoor nog heterogener dan ze al was, een gegeven 
dat in hedendaagse constructies van Surinaamse nationale identiteit een belangrijke rol speelt. 
Overigens weken de omstandigheden waaronder de Javaanse en Hindoestaanse contractarbeiders 
op de plantages werkten, vaak weinig af van slavernij.35 
 
De greep van het Nederlandse bestuur op Suriname en de Nederlandse Antillen zou lange tijd 
nog zeer sterk zijn. Tot aan de Tweede Wereldoorlog zou Suriname op koloniale wijze bestuurd 
worden. De Gouverneur was, namens Nederland, het hoofd van het koloniale bestuur en mocht 
formeel voorbij gaan aan de Surinaamse volksvertegenwoordiging, die overigens niet 
representatief was samengesteld. De eerste algemene verkiezingen vonden plaats in 1949.36 De 
Tweede Wereldoorlog was een waterscheiding, in die zin dat Koningin Wilhelmina, in reactie op 
het Indonesische nationalisme dat in Nederlands-Indië opgekomen was, interne autonomie 
beloofde aan de rijksdelen overzee.37 In 1954 verwierven Suriname en de Nederlandse Antillen 
een autonome status binnen het Koninkrijk der Nederlanden. De soevereiniteitsoverdracht liet, 
wat Suriname betreft, nog meer dan twintig jaar op zich wachten, terwijl de Nederlandse Antillen, 
Aruba en Nederland vandaag de dag nog steeds onderdeel zijn van één Koninkrijk der 
Nederlanden. 
 
5. Cultuurpolitiek, burgerschap en nationaliteit in ‘Oost’ en ‘West’  
Wat betekende de koloniale politiek nu concreet voor het burgerschap van de bevolking van de 
gebieden in Oost en de West? Welke plaats nam die bevolking in de koloniale samenleving in en 
welke politieke praktijken hingen hiermee samen? In Nederlands-Indië bepaalde een cultureel 
pluralistisch model en een dualistische structuur het beeld, terwijl in Suriname met name na de 
afschaffing van de slavernij ‘assimilatie aan de Nederlandse cultuur’ de leidende filosofie zou 
worden. Op de Nederlandse Antillen was dit laatste in mindere mate ook het geval.  
 
5.1 Nederlands-Indië 
Om met Nederlands-Indië te beginnen. Lange tijd kenmerkte de Nederlandse overheersing van 
de archipel zich door een rechtssysteem en bestuursstelsel waarbij pluralisme en dualiteit voorop 
stonden. Het Nederlandse koloniale bestuur had niet de intentie de bevolking van de kolonie te 
assimileren aan de Nederlandse cultuur. En de opleidingen tot koloniaal bestuursambtenaar in 

                                                 
34 Dew 1978, p. 21-30.  
35 De Kom 1981. 
36 Sharpe 2005, p. 299.  
37 Dew 1978, p. 49. 
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moederland Nederland,38 de kennis die aspirant koloniale bestuursambtenaren in zich opnamen, 
schraagden een dualistische bestuursstructuur die uitging van een scherp onderscheid tussen 
‘Europeanen’ en ‘niet-Europeanen.’ Het ging om het kennen en instandhouden van verschil in 
relatie tot macht. Van algemene verspreiding van met name de Nederlandse taal en het 
Christendom onder de Indonesische bevolking was geen sprake. De grote omvang van gebied en 
bevolking en het feit dat de Islam als wereldreligie in Nederlands-Indië een gevestigde 
geloofsovertuiging was, waren daarbij belangrijke redenen.39 
 
Maar naast deze pragmatische overwegingen was het voortbestaan van de koloniale orde gestoeld 
op cultureel pluralisme en de reïficatie daarvan in het dualisme dat verankerd werd in raciale 
categorieën volgens het regeringsreglement van 1854 en vervolgens in de nationaliteitwet van 
1892. Met de inwerkingtreding van het regeringsreglement van 1854 had het koloniale bestuur de 
bevolking juridisch ingedeeld in drie groepen: Europeanen (met name blanke Nederlanders, maar 
ook voor de wet erkende Indo-Europese nazaten van Europese mannen en Indonesische 
vrouwen), ‘Vreemde Oosterlingen’ (met name Chinezen en Arabieren) en ‘Inlanders.’40 Met de 
laatste – negatief geladen – term, verwees men naar de ‘Inheemse’ Indonesiërs. Met de herziening 
van de nationaliteitswet in 1892 werd het raciale onderscheid ook in de nationaliteitswet 
verankerd. Voor 1892 had de gehele bevolking van de archipel de Nederlandse nationaliteit. 
Vanwege het feit dat vanaf 1892 het Nederlanderschap, in de lijn van het gendered 
afstammingsprincipe, zou worden bepaald door ‘geboorte uit een Nederlandse man’, was het van 
belang wie op dat moment als Nederlander zou worden aangemerkt. Aanvankelijk was de 
regering van plan de gehele bevolking van Nederlands-Indië, op basis van de bestaande regels 
omtrent nationaliteit, in 1892 in te sluiten in het Nederlanderschap. Maar een amendement van 
Kamerlid Levyssohn Norman bracht daar verandering in. Daarbij raakte de formele raciale 
indeling van de bevolking volgens het regeringsreglement van 1854 verknoopt met de 
nationaliteitswet: ‘Inlanders en met hen gelijkgestelden in de koloniën en bezittingen in andere 
werelddelen’ werden uitgesloten van het Nederlanderschap volgens de nationaliteitwet van 
1892.41 De uitsluiting van ‘Inlanders’ en ‘Vreemde Oosterlingen’ (‘met Inlanders gelijkgestelden’) 
zou gepaard gaan met een insluiting van mensen die juridisch ‘Europeaan’ waren en het 
volwaardige Nederlanderschap verkregen. Het ging daarbij zowel om blanke Europeanen, maar 
ook om (erkende) Indo-Europeanen, en om mensen die voor het ingaan van de wet met 
Europeanen waren ‘gelijkgesteld.’ Het impliceerde overigens ook dat het merendeel van de – zeer 
mobiele – Molukkers, ondanks hun traditioneel hechte relaties met het Nederlandse bestuur 
(onder meer tot uiting komend in een grote aanhang voor het Christendom, de relatieve 
populariteit van het Nederlands, de trouw aan het koningshuis en het werken voor de 
Nederlandse overheid42) uitgesloten werden uit het Nederlanderschap, wat een discrepantie 
tussen oriëntatie en status betekende.  
 

                                                 
38 Fasseur 2003 
39Van Goor 1994, p. 365; Groeneboer 1997, p. 9. 
40 Locher-Scholten 2000, p. 17. 
41 Heijs 1991, p. 23; Handelingen II 1892/93, p. 156-158. 
42 Oostindie 2006, p. 67, 68; Van Amersfoort 1973a, p. 112, 113. De Molukken stonden bekend als de twaalfde 
provincie van Nederland, net als Suriname. 
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Etno-nationaal denken, in combinatie met de wil tot instandhouding van de koloniale status quo 
(de Nederlandse hegemonie) waren belangrijke redenen bij de behandeling van de 
nationaliteitswet van 1892. Wat het eerste punt betreft oordeelde men dat insluiting van 
‘Inlanders’ niet in overeenstemming zou zijn met het idee dat het Nederlanderschap moest 
samenvallen met etniciteit. Er zou, zo meende Levyssohn Norman onder verwijzing naar 
Thorbecke, sprake zijn van ‘gemeenschap in naam zonder eenige gemeenschap van recht of 
volkswezen.’43 Het Kamerlid liet er, ten tweede, direct op volgen dat een insluiting van de gehele 
bevolking in het Nederlanderschap een rechtspositionele verbetering zou betekenen die de 
Nederlandse hegemonie potentieel in gevaar zou kunnen brengen: 
 
“Maar er is meer. Ook in de practijk zullen er zich telkens moeilijkheden voordoen. Bij voorbeeld: een inlander 
kan niet worden officier in het Indische leger. Dit is vroeger na lange overwegingen uitgemaakt. Welnu, als deze 
overgangsbepaling, zooals zij nu luidt, wordt gehandhaafd, kan de inlander zeggen: civis Romanus sum, dus: ook 
ik kan officier worden. De vreemde Oosterling kan niet worden burgerlijk ambtenaar in Indië. Maar volgens deze 
overgangsbepaling kan hij zeggen: civis Romanus sum, ik wil dien weg op.”44  
 
Nadat de nationaliteitswet van 1892 een feit was kregen de ‘Inlanders en vreemde Oosterlingen’, 
nadat ze – voor een periode van 18 jaar – staatloos waren geworden, bij wet van 1910 het 
(‘Inheems’ resp. ‘Uitheems’) ‘Nederlands onderdaanschap voor niet-Nederlanders.’ De wet 
beoogde, aldus Heijs ‘vast te leggen dat het hier niet gaat om vreemdelingen, maar om 
Nederlandse onderdanen.’ Het recht op toelating tot Nederland, dat na 1892 voor leden van deze 
groep verloren was gegaan, werd daarmee in dat jaar hersteld, al betrof dat destijds vooral een 
theoretisch recht. Maar voor het overige was het onderdaanschap een juridische bevestiging van 
‘ondergeschiktheid.’ Minister van Justitie Malefijt had volgens Heijs ‘weliswaar [verklaard] dat de 
“Indiër” volstrekt niet minder is dan de “Nederlander”, maar dat belet hem niet de “Indiër” een 
minderwaardige rechtspositie toe te kennen.’ ‘Een van de consequenties’ is, aldus Heijs, ‘dat 
“Inlanders en met hen gelijkgestelden” ook na 1910 uitgesloten blijven van de uitoefening van 
openbare functies.’45 Men dient de politieke argumentatie voor uitsluiting overigens ook in de 
context van het aantal ‘Inheemsen’ destijds te plaatsen: ‘insluiting’ zou hebben betekend dat 
enkele tientallen miljoenen ‘Inheemsen’ het volwaardige Nederlanderschap zouden hebben 
gekregen, hetgeen een enorm emancipatorisch potentieel zou hebben opgeleverd. Een grote 
groep mensen zou dan immers gelijke politieke en sociaal-economische rechten hebben 
verworven. Dat deze, meer direct repressieve, argumentatielijn niettemin aanvaardbaar was voor 
politici moeten we plaatsen in de context van het destijds heersende sociobiologische 
waarheidsregime (vertoog) over identiteit en ‘ras.’ Dat postuleerde (in tegenstelling tot de latere 
noties van verschil die identiteit gingen opvatten als een product van cultuur, van aangeleerde 
gedragingen ) dat er wezenlijke rasverschillen waren tussen ‘de Indonesiër’ en ‘de Europeaan’ die 
aparte rechtsbehoeften (daaraan gekoppelde ‘ongelijke’ carrièrepaden) met zich meebrachten en 
leverden aldus een ‘objectieve legitimatie’ voor uitsluiting van ‘Inlanders’ uit het 
Nederlanderschap. Erkende Indo-Europeanen, de levende ontkrachting van dit essentialistische 
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identiteitsvertoog, belandden formeel dus aan de ‘Nederlandse kant’ van de raciale scheidslijnen. 
Maar het feit dat de Indo-Europeanen juridisch Europeaan en Nederlander waren, wil niet 
zeggen dat ze maatschappelijk gezien dezelfde kansen als de ‘totoks’ (blanke Europeanen) 
hadden. Wertheim zegt daar het volgende over:  
 
“In de heersende maatschappelijke verhoudingen bestond echter toch zeker raciale discriminatie van blanken 
tegenover gemengdbloedigen, de zogenaamde Indo-Europeanen of Indo’s. […] De sociale status van een Indo (man 
of vrouw) [werd] in hoge mate bepaald door uiterlijke kenmerken – de zichtbare bijmenging van Indonesisch bloed. 
[…] Hoewel sinds het begin van deze eeuw de positie van de Indo-Europeanen duidelijk was verbeterd, was er aan 
het eind van de koloniale periode in wezen aan deze discriminatie nog geen eind gekomen. Zelfs was het toen in het 
particuliere bedrijfsleven zo gesteld dat als regel tot stafbetrekkingen in Indië geboren Europeanen niet werden 
toegelaten.”46 
 
Kortom, ‘respect voor verschil tussen bevolkingsgroepen’ was, helemaal na het 
regeringsreglement van 1854 en de uitsluiting van het overgrote deel van de bevolking uit het 
volwaardige Nederlanderschap in 1892, geen doel op zichzelf, maar bleek vooral een 
instrumentele, hegemoniale, functie te bezitten. In de praktijk kwam de juridische indeling van de 
bevolking in ‘Europeanen’ en ‘Inlanders’ en later in ‘Nederlanders’ en ‘Nederlandse onderdanen 
niet-Nederlanders’ neer op een stratificatie van de bevolking langs raciale lijnen. De ‘mate van 
Nederlands zijn’ bepaalde volgens de criteria van het Nederlandse bestuur of men toegang had of 
kreeg tot de Europese bovenlaag en de bijbehorende privileges qua onderwijs, invloedrijke 
functies binnen de koloniale bureaucratie en politieke rechten. Hoewel de grenzen tussen de 
raciale categorieën overschreden konden worden, waarover straks meer, tastte dit de koloniale 
orde – en de soevereiniteit van Nederland over de archipel – niet aan.47 Assimilatie aan de 
Nederlandse cultuur en rechtsgelijkheid voor alle inwoners van de kolonie zou volgens het 
koloniale bestuur het voortbestaan van de kolonie in gevaar kunnen brengen.48 De 
geconditioneerde assimilatie van een klein deel van de gekleurde bevolking (vooral ‘gemengden’) 
stond kennelijk niet op gespannen voet met het koloniale systeem, al was dat geen garantie voor 
gelijke kansen. Pas na de Eerste Wereldoorlog zou het van raciale categorieën doortrokken ‘duale 
stelsel’ in Nederlands-Indië serieus ter discussie worden gesteld. 
 
5.2 De Nederlandse Antillen en Suriname 
Het feit dat in Nederland geen speciale opleidingen tot koloniaal bestuursambtenaar voor het 
koloniaal bestuur in de West bestonden, zoals de opleidingen tot Indoloog voor de Oost, wil niet 
zeggen dat de Nederlandse koloniale politiek in de West meer op afstand stond. De prominente 
plaats die het instituut slavernij op de Nederlandse Antillen en Suriname innam spreekt wat dit 
betreft boekdelen. Net als Nederlands-Indië kenmerkten ook Suriname en de Nederlandse 
Antillen zich tot de afschaffing van de slavernij in 1863 door twee ‘rechtsgemeenschappen’ 
waarvoor verschillende rechtsregels golden, maar hier bepaalde de - in theorie diepere - 
tweedeling tussen de slaven en de vrije burgers het beeld. De totale blanke bevolking (tijdens de 

                                                 
46 Wertheim 1991, p. 369. 
47 Fasseur 1992; Locher-Scholten 2000. 
48 Fasseur 1992; Wertheim 1991, p. 367-385; Groeneboer 1997, p. 8.  
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koloniale periode de sociaal-economische en politieke toplaag) behoorde tot de categorie van de 
vrije burgers. Onder bepaalde omstandigheden konden ook zwarte inwoners en mensen die als 
‘kleurling’ werden aangemerkt (het nageslacht van blanke mannen en zwarte vrouwen) vrij burger 
zijn. Het ging hierbij om vrijgelaten (gemanumitteerde) slaven en mensen die in vrijheid waren 
geboren. Met het naderen van de datum van de afschaffing van de slavernij zou het aantal 
gemanumitteerden in Suriname overigens fors toenemen. De juridische categorie van de slaven 
bestond voor het overgrote deel uit zwarte personen en voor een kleiner deel uit kleurlingen. 
Blanken trof men in deze categorie niet aan.49 De situatie op de Nederlandse Antillen week iets af 
ten opzichte van die in Suriname. Ook hier ging het om de tweedeling ‘vrije burger’ en ‘slaaf’, 
maar, aldus Oostindie, ‘het aandeel slaven was er steeds veel kleiner dan in Suriname geweest’ en 
voorts was ‘het aandeel vrije kleurlingen er aanmerkelijk groter.’50 Hoe was de nationaliteit van de 
bevolking in de West tot 1863 geregeld? Alle personen die in kolonie waren geboren waren 
volgens Fernandes Mendes Nederlander, dat was aldus deze auteur reeds volgens de Bataafse acte 
van 1798 het geval, al varieerde inhoud van het Nederlanderschap wel.51 Concreet ging het, om 
Van Lier aan te houden, om ‘blanken, joden en gemanumitteerde of vrijgeboren kleurlingen en 
negers.’52 De slaven in de West bezaten overigens niet het Nederlanderschap aangezien ze, zo had 
de Nederlandse regering de Kamer in 1821 laten weten, niet als personen maar zaken werden 
beschouwd. ‘Zij zijn’, zo had de regering destijds laten weten, ‘het eigendom van hunnen meester: 
non sunt personae sed res.’53 De met ras samenhangende juridische structuur betekende uiteraard 
een met kleur samenhangende sociale hiërarchie in de samenleving.  
 
Voor de vrije burgers van enige stand was de Europese levenswijze, cultuur en religie en taal de 
norm.54 Anders lag het voor de zwarte slaven: het koloniale bestuur toonde tot 1863, nauwelijks 
interesse in hun taal, cultuur en religie. 55 Slaven waren geen personen en hadden, zo dacht men 
in koloniale tijden, ‘geen cultuur.’ In tegenstelling tot Nederlands-Indië voltrok zich na 1863, met 
name in Suriname, een duidelijke breuk in de koloniale taal- en cultuurpolitiek, waarbij de 
identiteit van gekoloniseerden als ‘maakbaar’ (als een kwestie van hersocialisatie) ging gelden. Het 
koloniaal bestuur was vanaf dat moment van oordeel dat de gehele Surinaamse bevolking, 
ongeacht bevolkingsgroep, moest worden omgevormd tot een Nederlandse taal- en 
cultuurgemeenschap waarin het Nederlands als voertaal gold.56 Dat verschilde met de 
Nederlandse Antillen waar, aldus Essed Fruin ‘de Nederlandse cultuurpolitiek merkwaardig 
genoeg minder agressief is geweest.’ Zo is op de Antillen ‘tijdens de gehele periode vóór het 
statuut (1954) de leerplicht nooit ingevoerd’ en werd het Papiamento ‘van hoog tot laag en van 
zwart tot blank’ gesproken. Het Nederlands was weliswaar ook de officiële taal op de 
                                                 
49 Van Lier 1971, p. 28-36, 71-72. Vooral na 1830, toen de datum van de afschaffing van de slavernij steeds dichterbij 
kwam, was de ‘verkleuring’ van de vrije bevolking allerminst een bijzonderheid, Hoogbergen & Ten Hove 2001, p. 
312. 
50 Oostindie 1998, p. 14, 26.  
51 Fernandes Mendes 1981, p. 637. 
52 Van Lier 1971, p. 71. 
53 Het zijn geen personen maar zaken, Heijs 1995, p. 34. 
54 Ramsoedh 1995, p. 116. 
55 Ramsoedh 1995, p. 115-119; Van Lier 1971, p. 141-142; Essed-Fruin 1998, p. 238. De Duitse zendelingen, die de 
slaven wel als mens zagen, dachten daar overigens anders over en tekenden in het kader van hun zendingsarbeid zeer 
veel op. 
56 Groenboer 1997, p. 7; Marshall 2003; Van Lier 1971, p. 142. 
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Nederlandse Antillen, maar kreeg met name in Suriname vaste voet aan de grond.57 Wellicht dat 
een van de verklaringen voor het verschil in cultuurpolitiek het feit is, dat de ‘slavenmassa’ die in 
1863 de vrijheid verkreeg in Suriname (34.000 mensen) veel groter was dan op de Nederlandse 
Antillen (12.000 mensen),58 wat de beheersingdrang in Suriname mogelijk heeft vergroot. Dat, 
met andere woorden, het koloniale bestuur het assimilatieproject, ook tegen de achtergrond van 
de geschiedenis van marronage en verzet, in Suriname nodig achtte, en dat men een dergelijk 
beleid (in tegenstelling tot Nederlands-Indië met zijn miljoenenbevolking) ook mogelijk achtte. 
Hoe het ook zij, de Surinaamse assimilatiepolitiek, die vooral na 1870 zijn beslag kreeg, had het 
karakter van een beschavingmissie jegens, met name, de ex-slaven (voor de Creoolse elite was een 
Europees Nederlandse oriëntatie reeds de norm). Het disciplineren van dat deel van de bevolking 
tot brave, niet opstandige, ‘Nederlandse burgers’ - of verwoede pogingen daartoe - stond centraal. 
Christendom, westers onderwijs en de Nederlandse taal werden actief verspreid. De Afro-
Surinaamse taal, cultuur en religie daarentegen werden actief bestreden, onder meer door uitingen 
daarvan strafbaar te stellen.59 In deze ‘socialisatie tot Nederlands burger’ speelde de 
onderwijspolitiek een belangrijke rol. In Suriname werd de algemene leerplicht, ‘waarbij het 
Nederlands de enige onderwijstaal werd en het gehele schoolprogramma een kopie was van het 
Nederlandse’, in 1876 ingevoerd, 24 jaar eerder dan in Nederland zelf.60 Kortom, het ‘Europees 
Nederlandse’ werd in deze cultuurpolitiek als (superieure) norm voorgehouden, terwijl het Afro-
Surinaamse als deficiënt werd voorgesteld.  
 
Liep de in de West (met name in Suriname) gevoerde cultuurpolitiek parallel aan de positie van de 
bevolking volgens de nationaliteitswet van 1892? Betekende de ‘omvorming tot Nederlander’ in 
culturele zin dat de bevolking tevens het volwaardige Nederlands staatsburgerschap kreeg? Wat 
het effect op de gevestigde bevolking van de Nederlandse Antillen en Suriname betreft wel. Want 
anders dan het grootste deel van de bevolking van Nederlands-Indië, wier volwaardige 
Nederlanderschap men als een potentiële aantasting van de Nederlandse hegemonie beschouwde, 
sloten politici alle inwoners van de West in het volwaardige Nederlanderschap in. Heijs schrijft 
dit toe aan het feit dat een wettelijk onderscheid tussen Europeanen en Inlanders in Suriname en 
de Nederlandse Antillen niet bestond, zodat het ‘juridisch onmogelijk [was] om in de 
nationaliteitswet van 1892 dit onderscheid ook voor Suriname en de Nederlandse Antillen te 
gebruiken.’61 Het assimilatievertoog speelde in de gedachtenvorming die leidde tot de insluiting 
van de bevolking in de West in het Nederlanderschap overigens geen enkele rol. In het 
kamerdebat is daar althans niets over terug te vinden. Niet overwegingen die te maken hadden 
met het voeren van een consistente koloniale politiek (een ‘volwaardig Nederlanderschap’ voor 
een ‘Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap’ overzee) bepaalden de gang van zaken. Reflecties 
over de Nederlandse politieke hegemonie in de West (in combinatie met de afwezigheid van 
juridisch raciaal onderscheid) hebben het lot van de bevolking qua nationaliteit bepaald. 
Dergelijke reflecties inspireerden Kamerlid Veegens tot de suggestie aan de regering om 
uitsluiting uit het Nederlanderschap van de bevolking in de West als optie open te houden: 
                                                 
57 Essed-Fruin 1998, p. 239. Vgl. Oostindie 1998, p. 26-36. 
58 Op een totale bevolking van resp. 60.000 (Suriname) en 33.000 (de Nederlandse Antillen), Oostindie 2006, p. 29. 
59 Van Lier 1971, p. 142; Ramsoedh 1995, p. 119-123; Jones 1981. 
60 Essed-Fruin 1998, p. 238.  
61 Heijs 1991, p. 24. 
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“De geheele Inlandse bevolking van onze West-Indische bezittingen zal dus voortaan ook in staatsrechtelijken zin 
het Nederlandschap bezitten en staatsburgerlijke rechten als zoodanig kunnen uitoefenen. Hieruit vloeit voort, dat 
zij, aan de verdere vereischten voor het kiesrecht voldoende, ook kiezers zullen zijn. Ligt dit in de bedoeling der 
Regeering en acht zij dergelijke regeling wenschelijk? Zoo niet, dan zal zij dit op eene of andere wijze moeten 
voorkomen. […] Nu zou men op tweeërlei wijze daarin kunnen voorzien: òf bij deze wet, òf door eene wijziging 
van de Regeeringsreglementen voor Suriname en Curaçao. De Regeering heeft het in hare hand alsnog eene 
wijziging dier reglementen in te dienen, waardoor dit gevolg, indien zij dat althans niet gewenscht acht, wordt 
voorkomen. Regelt men de zaak bij deze wet (de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, G.J.), door 
eene uitzondering te maken ten opzichte van de aangewezen personen, dan ontneemt men hun voorzeker een recht, 
dat zij tot dusverre bezitten – evenals men dat doet ten opzichte van de Inlanders en Vreemde Oosterlingen in 
Nederlandsch-Indië die uit aldaar gevestigde ouders zijn geboren – namelijk het Nederlanderschap in 
burgerrechtelijken zin.”62 
 
De regering besloot de ‘Inheemse’ bevolking van Suriname en de Nederlandse Antillen niet uit te 
sluiten uit het Nederlanderschap aangezien ze meende dat de politieke en maatschappelijke orde 
aldaar door toekenning van het volwaardige Nederlanderschap niet verstoord zouden worden. 
Volgens het Surinaamse regeringsreglement was voor het uitoefenen van het kiesrecht overzee, 
stemrecht voor ‘de koloniale staten’ - het ingezetenschap (Nederlanders en gevestigde 
vreemdelingen), en niet het Nederlanderschap vereist, anders dan in Nederland.63 De 
Nederlandse Antillen kenden destijds, in tegenstelling tot Suriname, nog geen eigen 
volksvertegenwoordiging.64 Met andere woorden: het bezit van het Nederlanderschap was voor 
het uitoefenen van het kiesrecht overzee betekenisloos. Daarbij komt nog dat de Surinaamse 
koloniale staten, net als in Nederland overigens een volledig mannengezelschap, niet 
representatief was samengesteld (census) en tevens een beperkte formele macht had ten opzichte 
van de gouverneur (de vertegenwoordiger van Nederland).65 De ‘Inheemse’ bevolking van de 
Nederlandse Antillen en Suriname kreeg bij de nationaliteitswet van 1892, kortom, het 
volwaardige Nederlanderschap.66 De bevolking van de West had, na 1892 en daarvoor, overigens 
ook het recht op toelating tot Nederland, een recht waar leden van de Europese bovenlaag op de 
Nederlandse Antillen en Suriname gebruik van maakten, maar ook – reeds in de achttiende eeuw 
– een niet te verwaarlozen aantal ‘vrije zwarten en kleurlingen.’67 Overigens legde de 
nationaliteitswet van 1892 de basis voor een juridische tweedeling van de bevolking van met 
name Suriname. Suriname was destijds een immigratieland, en ‘zij die afstamden van naar 
Suriname geïmmigreerden die op 1 juli 1893 (inwerkingtreding wet) geen Nederlander waren’ 
kregen niet het Nederlanderschap.68 Concreet ging het om de nakomelingen van Hindoestaanse 
en Javaanse contractarbeiders die zich na 1892 in Suriname vestigden, en in de jaren daarna een 
groot deel van de Surinaamse bevolking zouden gaan uitmaken. Ze werden staatloos (en hadden 
                                                 
62 Handelingen II 1892/93, p. 160. 
63 Handelingen II 1892/93, p. 161. 
64 Maduro 1996, p. 195. 
65 Ramsoedh 2001, p. 93. 
66 Heijs 1991, p. 23, 24; Fernandes Mendes 1981, p. 638. 
67 Van Lier 1971, p. 81; Maduro 1986, p. 135-228; Oostindie, 1986, p. 6-9, kwam tot een aantal van zevenhonderd 
Surinamers dat tussen 1729 en 1781 de oversteek naar Nederland maakte. Daaronder bevonden zich, naast vrije 
zwarten en kleurlingen, ook indianen en slaven. 
68 Ferandes Mendes 1981, p. 638. 
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in die hoedanigheid dus ook geen recht op toelating tot Nederland) en zouden pas in 1927 – als 
gevolg van de uitbreiding van de werkingssfeer van de ‘Indische’ onderdaanschapswet van 1910 – 
het ‘Nederlands onderdaanschap voor niet-Nederlanders’ krijgen.  
 
Daar speelde assimilatiepolitiek, die tussen 1895 en 1933 ook op Hindoestanen en Javanen 
gericht was, overigens wél een rol bij.69 De koloniale politiek in Suriname had, zoals gouverneur 
Rutgers het verwoordde, namelijk als doel om 
 
“de gehele bevolking, blank en bruin, zwart en geel, onverschillig of het Europeanen of Amerikanen, Afrikanen of 
Aziaten zijn om te smelten tot een ongedeelde taal- en cultuurgemeenschap, met een rechtsbedeling, tot in zaken van 
huwelijksrecht en erfrecht toe.”70 
 
De Nederlandse koloniale autoriteiten waren zich ervan bewust dat zij in de West anders te werk 
ging dan in de Oost. Zo citeert Van Lier de Nederlandse minister van Koloniën Koningsberger, 
die zich in 1928 ten aanzien van het onderwijs aan de Javaanse jeugd in Suriname had uitgelaten. 
De doelstelling van het onderwijs was volgens Koningsberger: 
 
“Eene andere dan die in Nederlands-Indië, in zooverre dat in laatstbedoeld gewest behoud en ontwikkeling van 
eigen taal, zeden en gewoonten een allesbeheersend element bij opvoeding en onderwijs vormt, terwijl in Suriname 
juist consequent wordt aangestuurd op de samensmelting van alle rassen, ook het Javaansche, tot één Nederlandse 
taal- en cultuurgemeenschap.”71 
 
Tussen 1933 en 1944 kwam er onder Gouverneur Kielstra een drastisch intermezzo in de 
assimilatiepolitiek. Kielstra, daarin ondersteund door de Nederlandse minister van Koloniën 
Welter, faciliteerde het ‘cultuurbehoud’ van Hindoestanen en Javanen door stichting van 
dorpsgemeenschappen naar Oostindisch model, een afzonderlijke ‘Aziatische 
huwelijkswetgeving’ en afzonderlijke scholen.72 Kielstra en Welter, beiden met een Indisch 
bestuursverleden, wilden Suriname aldus qua bestuur ‘Verindischen.’ De Creoolse elite, die zich 
inmiddels in de volksvertegenwoordiging manifesteerde, was daar fel op tegen aangezien men 
deze politiek beschouwde als ‘apartheidspolitiek’ die het Christelijke en Nederlandse karakter van 
de samenleving zou te niet doen.73 Hoewel onder Hindoestanen en Javanen mensen waren die de 
politiek van Kielstra steunden klonk er onder ‘de doelgroepen’ ook kritiek, zoals bijvoorbeeld van 
de katholieke Hindoestaan Clemens Biswamitre, die vreesde dat het verbreken van de 
‘rechtseenheid’ tot gevolg zou hebben dat Hindoestanen en Javanen altijd als buitenlanders, als 
tweederangsburgers zouden worden beschouwd.74 Effect was in ieder geval dat de verdeeldheid 
in Suriname toegenomen was. Overigens bleek de assimilatiepolitiek, nadat Kielstra was 
vertrokken, wel van duurzame invloed op de bevolking te zijn geweest, ook op de Hindoestaanse 
en Javaanse Surinamers (het nageslacht van de contractarbeiders). Zo stelt Ramsoedh: 

                                                 
69 Van Lier 1971, p. 143; Ramsoedh 1995, p. 124; Heijs 1995, p. 72. 
70 Marshall 2003, p. 26-27. 
71Geciteerd in Van Lier 1971, p. 143. 
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65 
 

“Ook voor de nakomelingen van de contractarbeiders was assimilatie aan de Nederlandse taal en cultuur een 
conditio sine qua non voor opwaartse sociale mobiliteit.”75 
 
Assimilatiepolitiek of niet, net als Nederlands-Indië waren Suriname en de Nederlandse Antillen 
lange tijd samenlevingen waar een sterke samenhang bestond tussen huidskleur en 
maatschappelijke kansen. Vooral op het Antilliaanse eiland Curaçao was kleur een belangrijke 
maatschappelijk ordeningsprincipe, wat leidde tot het fenomeen van de ‘kleurklassen.’76 Maar ook 
in Suriname was kleur – in samenhang met mate van Europese oriëntatie en wat toen heette 
‘landaard’ (etniciteit) – een belangrijk criterium in de (urbane) sociale stratificatie. Het globale 
beeld rond 1950 zag er, hoewel grensoverschrijdingen voorkwamen, als volgt uit: de Europeanen 
vervulden doorgaans de leidinggevende beroepen, de kleurlingen namen een tussenpositie in 
binnen het ambtenarenapparaat, de Creolen verrichtten vooral arbeid buiten de landbouw 
(ambachtslieden, onderwijzers, ambtenaren), de Hindoestanen werkten als kleine landbouwers, 
terwijl onderaan de sociale piramide destijds de Javaanse plantage arbeiders stonden.77 Dit laatste 
gold destijds ook voor Inheemsen (‘Indianen’) en Marrons die in het binnenland samenlevingen 
binnen een samenleving vormden. Maatschappelijk succes – door de koloniale autoriteiten 
voorgehouden als ‘beloning’ voor assimilatie – liet dus lang op zich wachten. In de decennia 
daarna zou de emancipatie van de verschillende bevolkingsgroepen in Suriname goed op gang 
komen. 
 
6. Krassen op een rots versus volledige creatie? 
De geschiedschrijving over de impact van het Nederlandse kolonialisme in de Oost en de West 
kenmerkt zich door twee beelden. Terwijl de Nederlandse invloed op Nederlands-Indië en de 
erfenis daarvan op het huidige Indonesië wordt vergeleken met ‘krassen op een rots’, beschouwt 
men Suriname en de Nederlandse Antillen als volledige creaties van Nederland.78 Bij dat laatste 
verwijst men onder meer naar de invloed van het Nederlandse bestuur op de 
bevolkingssamenstelling en cultuur tijdens de koloniale periode en naar de culturele en sociale 
erfenissen die Nederland na de koloniale tijd de West naliet. Nederland, zo luidt de redenering, 
trof in Nederlands-Indië geen ‘leeg land’ aan, maar een omvangrijke bevolking, verdeeld over een 
groot aantal etnische groepen en koninkrijken met hun eigen rechtssystemen. Indirect bestuur en 
een terughoudende cultuur- en onderwijspolitiek waren hierop, zoals we hebben gezien, het 
Nederlandse antwoord. De Nederlandse taal en het christendom kregen hierdoor nauwelijks 
greep op de meerderheid van de bevolking. Na de onafhankelijkheid van Indonesië in 1949 
speelde taal noch religie van de kolonisator een rol van betekenis in de Indonesische samenleving: 
de voertaal is Bahasa Indonesia en niet het Nederlands. De Islam, niet het Christendom, is de 
dominante religie. Dit in tegenstelling tot Suriname en de Nederlandse Antillen, waar Nederland 
een veel groter stempel op de bevolking heeft gedrukt. Als gevolg daarvan is het Nederlands in 
Suriname de officiële taal en neemt het Christendom op de Nederlandse Antillen maar ook in 
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Suriname een prominente plaats in (daarnaast zijn in Suriname Hindoeïsme en Islam belangrijke 
religies). De historicus Oostindie vatte het bestaande beeld als volgt samen: 
 
“In de West, en alleen daar, heersten Nederlanders over een grote meerderheid van gekoloniseerden, die zij er eerst 
zelf heen hadden gebracht. Terwijl zij in Azië […] indringers waren waarvan men achteraf wel zegt dat zij slechts 
krasjes op de rots achterlieten, creëerden zij in de Caraïben hun eigen onderdanen.”79 
 
Hoewel Nederland qua cultuur en bevolkingssamenstelling weliswaar een veel grotere invloed 
heeft (gehad) op de Nederlandse Antillen en Suriname dan op Nederlands-Indië/Indonesië, is 
enige nuancering niettemin op zijn plaats. Het beeld van Suriname en de Nederlandse Antillen als 
‘volledige creaties van Nederland’ laat onderbelicht dat de reactie van de gekoloniseerde 
bevolking van Suriname en de Nederlandse Antillen zich niet slechts kenmerkte door 
accommodatie aan het Nederlandse koloniale bestuur. Er was ook verzet en transformatie van 
deze Nederlandse invloed. Zo vond er op 17 augustus 1795, onder leiding van Tula en Karpata, 
een zeer grote slavenopstand op Curaçao plaats.80 En Suriname kende een lange traditie van 
marronage, waarbij Indianen en Marrons (weggelopen slaven en hun nakomelingen) 
guerrillaoorlogen voerden tegen het koloniale bestuur. Dit verzet was soms zo succesvol, dat het 
koloniale systeem wankelde.81 Ook Javaanse en Hindoestaanse contractarbeiders kwamen in 
opstand tegen de uitbuiting in de plantagelandbouw.82 En Creools-Surinaamse 
cultuurnationalisten verzetten zich tegen de erfenis van de Nederlandse assimilatiepolitiek. Over 
de onderwijzer, schrijver en prominente cultuurnationalist Julius Gustaaf Arnout Koenders 
schreef J.F. Jones het volgende: 
 
“Ondanks zijn Hernhutter opvoeding (opvoeding door Duitse zendelingen, G.J.) was hij een militante figuur. Hij 
toonde een houding die hij beslist niet van zijn leermeesters heeft geleerd. Deze militante houding, een afwijking van 
het Hernhuttisme, is duidelijk te volgen in zijn werk voor de Surinaamse mens, meer bepaald de Neger, en heeft 
hem tot de pionier gemaakt die we nu kennen. Zijn bewustwordingsactiviteiten voor de Neger hebben hem de 
‘sakafasi’ houding (nederige houding, G.J.) welke door de zendelingen gepreekt en voorgeleefd werd doen verwerpen. 
Hij predikte in tegenstelling tot zijn leermeester geen ‘sakafasi musu de da klosi fu yu skin’ (nederigheid moet de 
kleding van je lichaam zijn, G.J.), maar riep de Negers op zich vrij te maken en zich bewust te worden van hun 
identiteit en hun cultuur en taal.”83  
 
Het Sranan Tongo, de lingua franca, die tijdens koloniale tijd als ‘mindere’ taal werd beschouwd, 
is door de inzet van de cultuurnationalisten van haar stigma ontdaan. Zo demonstreerde de 
Surinaamse dichter Trefossa (pseudoniem van Henny de Ziel, die in het dagelijks leven 
onderwijzer was) op briljante wijze dat het Sranan Tongo helemaal geen ‘brabbeltaaltje’ is, maar 
geschikt voor het uiten van de meest subtiele en fundamentele gedachten en gevoelens.84 
Overigens was het voor de cultuurnationalisten niet of het Nederlands, of het Sranan Tongo. 
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Men toonde overtuigend aan dat het Sranan Tongo niet inferieur is, zonder daarbij het 
Nederlands overboord te zetten. Oudere Creoolse Surinamers bijvoorbeeld, die doorgaans zowel 
zeer goed Sranan Tongo als Nederlands spreken, kunnen ook vandaag nog zeer hechten aan een 
correct gebruik van het Nederlands door de jongere generatie. Dat laat onverlet dat het 
Nederlands, de officiële taal van Suriname, zich heeft zich ontwikkeld tot een eigen variant, het 
Surinaams Nederlands.85 Recent is deze taal erkend door de Nederlandse taalunie, bestaande uit 
Nederland, Vlaanderen en Suriname. Ook de Nederlandse Antillen maakten op het gebied van 
taal een eigen ontwikkeling door, zij het anders dan in Suriname. Op de Nederlandse Antillen had 
het Papiamento, zoals gezegd, van oudsher een zeer belangrijke klasse en kleur overschrijdende 
plaats ingenomen en dat is vandaag de dag nog steeds zo. Voorts is de Nederlandse culturele 
invloed in de loop der jaren zowel op de Antillen als in Suriname ‘gecreoliseerd.’ Op het vlak van 
religie uit dat zich bijvoorbeeld in een syncretische geloofsbeleving, waarin christelijke en andere 
geloofssystemen, zowel op de Nederlandse Antillen als in Suriname hand in hand gaan.86  
 
Ook de vergelijking van de Nederlandse invloed op haar kolonie in de Oost met ‘krassen op een 
rots’ laat sommige aspecten van de koloniale Nederlands-Indische ervaring onderbelicht. De 
culturele en religieuze erfenis die Nederland na de onafhankelijkheid van Indonesië de archipel 
naliet kunnen we ongetwijfeld vergelijken met ‘krassen op een rots.’ Maar wat betreft de situatie 
vóór de onafhankelijkheid ligt de zaak complexer. Nederland ‘bevolkte’ het gebied weliswaar niet, 
maar de staatkundige ontwikkelingen binnen de archipel, waar vorming van de entiteit 
‘Nederlands-Indië’ (een gebied groter dan heel West-Europa) een veelzeggende uitdrukking van is 
en waaruit uiteindelijk de onafhankelijke staat Indonesië zou voortkomen, zijn onder 
Nederlandse regie bepaald. 87 Nederland bepaalde voorts de kaders waarbinnen de inwoners in 
Nederlands-Indië met elkaar omgingen, en binnen welke kringen van de samenleving zij zich 
sociaal en maatschappelijk konden bewegen. Zo betekende het duale, ‘indirecte bestuur’ voor die 
‘Inheemsen’ die op gelijke voet met Europeanen in de Nederlands-Indische samenleving carrière 
wilden maken geenszins een bestuur ‘op afstand’, al helemaal niet nadat ze in 1910 formeel 
‘Nederlands onderdaan niet-Nederlander’ waren geworden. De met ras samenhangende 
juridische indeling van de bevolking in ‘Europeaan’, ‘vreemde Oosterling’ en ‘Inlander’, 
betekende dat ze veroordeeld waren tot een bestaan in een raciaal strafhok, wat de 
ontplooiingsmogelijkheden ernstig belemmerde (de juridische gelijkstelling tot Europeaan was 
immers slechts onder strikte voorwaarden mogelijk). Zogenaamde ‘Inlanders’ hadden immers in 
principe geen toegang tot de voordelen die koloniale samenleving aan Europeanen bood, zoals 
Europees onderwijs, het recht of een leidinggevende positie in de koloniale bureaucratie, en 
stemrecht. Zoals gouverneur-generaal voor Nederlands-Indië en later minister van Koloniën J.C. 
Baud het in de negentiende eeuw uitdrukte: 
 
“Taal, kleur, godsdienst, zeden, afkomst, geschiedkundige herinneringen, alles is verschillend tussen Nederlanders 
en Javaan. Wij zijn de overheerschers, zij de overheerschten!”88 

                                                 
85 Eersel 1997, p. 215. 
86 Voor de Surinaamse situatie hieromtrent, zie Jones 1981. Vgl. Jones 2004b, p. 40-49. 
87 Somers 2005. 
88 Geciteerd in Fasseur 1992, p. 220. 
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Het beeld van de Nederlandse pluralistische terughoudendheid kan ons dus misleiden. Het was 
juist een hoeksteen van de Nederlandse overheersing in Nederlands-Indië. De historici Locher-
Scholten en Fasseur spreken in dit verband van een ‘apartheidssamenleving.’ De praktijk van het 
huidbleken en de positieve maatschappelijke waardering van een lichte huidskleur in de 
hedendaagse Indonesische samenleving illustreren dat de koloniale hiërarchie op basis van kleur 
ook in de postkoloniale periode nog steeds doorwerkt, al betreft het niet langer een officiële 
categorisering. Zowel het beeld van ‘krassen op een rots’ voor Indië/Indonesië, als het idee dat 
Suriname en de Nederlandse Antillen ‘volledige creaties van Nederland’ zijn kunnen het inzicht in 
de complexiteit en dubbelzinnigheid van de koloniale en postkoloniale ervaring in de weg staan. 
 
7. Grensoverschrijdingen 
De dichotomie tussen ‘kolonisatoren’ en ‘gekoloniseerden’ was overigens in Oost noch West een 
hermetische. De koloniale samenleving was, zowel in de Oost als de West, een complexe 
samenleving met vele dwarsverbindingen en grensoverschrijdingen tussen sociale, ‘raciale’ en 
juridische groepen. Dat de koloniale samenleving een door ‘ras’ en raciale vooroordelen 
gestructureerde en geobsedeerde samenleving was stond de ‘vermenging’ tussen de verschillende 
bevolkingsgroepen niet in de weg, en betekende voorts niet dat de gekoloniseerde inwoners van 
kleur nimmer sociaal konden stijgen. Hoewel de koloniale orde gestoeld was op het onderscheid 
tussen ‘vrije burgers’ en ‘slaven’ (Suriname en de Nederlandse Antillen), tussen Europeanen en 
‘Inlanders’ (Indonesië), tussen wit en zwart, en de daarmee samenhangende maatschappelijke 
rolverdeling liepen ideologie en praktijk zowel in de Oost als in de West uiteen. 
 
Het feit dat er naar verhouding veel meer Europese mannen dan vrouwen naar de koloniën 
migreerden bleek een goede voedingsbodem voor het ontstaan van – door het koloniaal bestuur 
gedoogde – seksuele relaties tussen Europese mannen enerzijds en ‘Inheemse’ en ‘Zwarte’ 
vrouwen in Nederlands-Indië resp. Suriname en de Nederlandse Antillen anderzijds. 89 Het 
optreden van het koloniale bestuur liet er overigens geen twijfel over bestaan dat het om een 
‘voorrecht’ van Europese mannen ging. Als blanke vrouwen en zwarte of gekleurde mannen 
hetzelfde deden werd dat beschouwd als ‘een serieuze overschrijding van geracialiseerde seksuele 
grenzen.’ Verwijzend naar de Surinaamse situatie formuleerde Wekker het als volgt: 
 
“For the few white, Jewish and light-skinned Creole women in Suriname in the beginning decades of the century, it 
was unthinkable that they would be allowed to have a sexual relationship with a coloured or black man. Ever 
since the days of slavery, this possibility represented a serious transgression of racialised sexual boundaries. An 
unmarried woman having carnal conversation with a black man would be tortured severely and banished from the 
colony, while a married woman would undergo the same fate in addition to being branded. The black man would 
be killed. Black men certainly did not have the same sexual prerogatives as white men, so being male was not 
enough either. This point bears repeating in other terms: it is the combination of one’s gendered and racialised 
positions that determines one’s prerogatives and limitations […].”90 
 

                                                 
89 Wekker 2001, p. 180-182, 195. 
90 Wekker 2001, p. 182. 
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Dat betekende overigens niet dat er tussen blanke mannen en zwarte vrouwen enkel en alleen 
‘seksuele exploitatie’ in het spel was. Zo was het niet ongewoon, dat blanke mannen meewerkten 
aan de manumissie van de zwarte slavin waarmee ze een verhouding hadden, hetgeen het grote 
aantal vrouwen onder de gemanumitteerden verklaart.91 De ‘gemengde’ nakomelingen van 
Europese mannen en zwarte of Inheemse vrouwen werden in Nederlands-Indië Indo-
Europeanen en in Suriname en de Nederlandse Antillen ‘kleurlingen’ of ‘mulatten’ genoemd. Het 
ging om een aanzienlijk aantal mensen. Met name het erkende nageslacht van hen ging in de loop 
der jaren een gelijke juridische status als de blanke koloniale bevolking (als Europeaan in Indië en 
als vrije burger in Suriname) innemen, al bleven ze op de koloniale sociale ladder een 
tussenpositie innemen. Hun gelijke juridische positie betekende immers noch in Nederlands-
Indië, noch in Suriname, noch op de Antillen dat ze dezelfde maatschappelijke kansen hadden als 
de Europese bovenlaag, zoals we hebben gezien. Oostindie laat zelfs zien dat met het toenemen 
van het aantal ‘vrije burgers’ op de Nederlandse Antillen de betekenis van die formeel juridische 
status voor maatschappelijke kansen aan ‘inflatie’ onderhevig bleek, terwijl de betekenis van 
huidskleur voor een gunstige positie toenam.92 Overigens ging het koloniale bestuur het 
gemengde gezin rond 1900 zowel in Nederlands-Indië als in de West als een bedreiging voor de 
Europese suprematie beschouwen (de geracialiseerde koloniale grenzen vervaagden), en 
propageerde ze het stichten van ‘ongemengde’ Europese gezinnen als de norm.93 Kortom, 
koloniale obsessies met ras en het bestaan van raciale vooroordelen stond ‘vermenging’ niet in de 
weg, maar het omgekeerde was evenzeer het geval: ‘vermenging’ betekende niet dat raciaal 
denken tot het verleden ging behoren (de concepten voor gemengdheid zelf drukken dat 
overigens ook uit), noch dat de met kleur samenhangende koloniale kansenstructuur doorbroken 
werd. 
 
Niettemin was er als gevolg van ‘vermenging’ wel een groep ontstaan die, mits vrij burger of 
juridische Europeaan, in principe de mogelijkheid tot ‘opwaartse’ sociale mobiliteit had. Dat 
juridische positieverbetering zich niet beperkte tot de ‘gemengden’ blijkt uit het feit dat 
‘Inheemse’ Indonesiërs (onder strikte voorwaarden) ‘gelijkstelling tot Europeaan’ konden krijgen, 
en uit het fenomeen van de ‘vrije zwarten’ die zich op de Nederlandse Antillen en in Suriname 
doormiddel van manumissie hadden weten te ontrekken aan een slavenbestaan. 94 In sommige 

                                                 
91 Hoogbergen & Ten Hove 2001, p. 308. 
92 Oostindie 1998, p. 53-64. 
93 Wekker 2001, p. 180-181, 195. 
9494 Overigens betekende een bestaan als erkende niet-slaaf, of dat - voor de afschaffing van de slavernij - nu 
verkregen was door manumissie of nadat men zich vrijgevochten had zoals de Marrons, niet ‘automatisch’ dat men 
burgerrecht had. Voordat men burgerrecht kreeg, wat betekende dat men onderdeel werd van een 
rechtsgemeenschap van Nederlandse burgers met de politieke en sociale rechten die daarbij hoorde, moest men aan 
bepaalde voorwaarden voldoen. Op de site van het nationaal archief (http://www.nationaalarchief.nl/vrij-in-
suriname/manumissies/achtergrondinfo/wet_regelgeving.html) staat het als volgt: ‘Het Burgerregister van Suriname 
werd in 1831 daadwerkelijk ingevoerd. Een belangrijk verschil met de Burgerlijke Stand in het moederland was 
natuurlijk dat in de Surinaamse slavenmaatschappij alleen vrije burgers in de registers werden opgenomen. Voor 
slaven waren er immers aparte registers. Het geregistreerd worden als burger was een noodzakelijke stap om als 
rechtspersoon te gelden, zowel politiek (stemrecht) als economisch (uitoefenen van beschermde beroepen of 
aankopen van onroerend goed). Uitschrijving uit de slavenregisters bracht echter niet automatisch inschrijving in de 
bevolkingsregisters met zich mee: gemanumitteerde slaven konden, behoudens ontheffing van het gouvernement, 
pas na twee jaar en onder meer na overlegging van een bewijs van goed gedrag het burgerrecht verwerven en 
ingeschreven worden in de bevolkingsregisters.’ Hoogbergen & Ten Hove 2001, p. 317, merken met betrekking tot 
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gevallen konden zwarte of gekleurde individuen een voorname positie in de koloniale 
samenleving gaan innemen. Een goed voorbeeld uit de Surinaamse context is Elisabeth Samson, 
een zwarte zakenvrouw die dochter was van een gemanumitteerde vrouw. Samson had zich in de 
achttiende eeuw opgewerkt tot een zeer gefortuneerd eigenaresse van diverse koffieplantages, 
waarop overigens ook slaven werkzaam waren.95 Een tweede voorbeeld is Jan Ernst Matzeliger, 
die in 1852 in Suriname geboren werd als zoon van een zwarte slavin en een blanke Duitse 
ingenieur. Matzeliger trok in 1871, toen als vrij burger, naar de Verenigde Staten, waar hij de – 
voor de schoenenindustrie revolutionaire – schoenstikmachine uitvond.96  
 
In tegenstelling tot die inwoners, die de confrontatie met de koloniale orde aangingen, gebruikten 
individuen van het profiel Elisabeth Samson de koloniale instituties als kanalen voor 
positieverbetering, al was een dergelijke strategie uiteraard niet ‘vrij’, maar door machtsverschillen 
geconditioneerd. Om een betere positie te verwerven binnen de koloniale samenleving diende 
men zich immers te conformeren aan voorwaarden die Nederlandse koloniale bestuur voor 
sociale mobiliteit van gekoloniseerden gesteld had. Of de diverse kanalen voor verticale sociale 
mobiliteit de duurzaamheid van het Nederlands kolonialisme verkort hebben of juist verlengd 
valt moeilijk te zeggen. Geredeneerd vanuit het hegemonieconcept van Antonio Gramsci zou 
men kunnen neigen naar het laatste. Gramsci gaat ervan uit dat dominantie het meest effectief is 
als zowel de dominante klassen als de gedomineerde klassen instemmen met de bestaande orde.97 
De mogelijkheid van manumissie in de West en van ‘gelijkstelling tot Europeaan’ in Nederlands-
Indië’, en het feit, dat een (beperkt) deel van de niet dominante sociale groepen in de kolonie (het 
‘geassimileerde’ deel met een sterke juridische positie) vooruitzicht had op een bepaalde mate van 
sociale mobiliteit kan immers het draagvlak (en de legitimiteit) van het koloniale bestuur hebben 
vergroot, zonder dat de dominante positie van de Europese bovenlaag en de Nederlandse 
soevereiniteit over de koloniën aanstonds werd aangetast. Maar als we Homi Bhabha’s denklijn 
volgen kan de ‘opname’ van mensen uit niet (‘volledig’) Europese, gedomineerde, 
bevolkingsgroepen in betere posities juist de koloniale orde ondergraven. Bhabha stelt dat 
civilisatie van de ‘natives’ enerzijds de cultuur van de kolonisator bevestigt, maar aan de andere 
kant ook een bedreiging daarvoor vormt, aangezien het essentialistische idee van de 
‘unciviliseerbare’ natives erdoor onderuit wordt gehaald. Heeft de ‘civilisatiemissie’ succes, dan 
ontkracht dit de superioriteitsgedachte, die uitgaat van ‘wezenlijke rasverschillen.’ Bhabha spreekt 
in dit verband over een ‘chronische instabiliteit van de dominantie van de kolonisator over de 
gekoloniseerde.’98 Het is tegen deze achtergrond wellicht niet toevallig dat het nationalisme zowel 
in Nederlands-Indië als in Suriname en op de Nederlandse Antillen juist door leden uit de 
gekleurde (deels geassimileerde) elites gedragen werd. Dat de politieke eisen van nationalistische 
bewegingen zeer uiteen konden lopen en dat ze onderling zeer verdeeld konden zijn, geeft aan 
hoe ingewikkeld deze zaak ligt.  

                                                                                                                                                         
de Marrons die zich in Paramaribo vestigden op, dat deze pas na het indienen van een verzoek en een bewijs dat men 
gedoopt was een burgerrecht kon verkrijgen.  
95 Mcleod 1996. 
9696 http://nationaalarchief.sr/geschiedenis/plantages/cotticarivier/twijfelachtig/; 
http://www.surinaamsmuseum.net/NL/museumstof9.htm. 
97 Bell 2004, p. 187. 
98 Bolaffi 2003, p. 223, 224.  
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Conclusie  
De Nederlandse hegemonie over Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen 
kenmerkte zich door specifieke bestuurspraktijken. Zij was als het ware afgestemd op de 
specifieke behoeften van het kolonialisme in beide gebieden. Het ‘directe’ bestuur lag in een 
kleinschalige plantage-economie met een ‘geïmporteerde’ bevolking meer voor de hand, terwijl 
voor een grootschalige kolonie met een zeer omvangrijke, gevestigde bevolking het ‘indirecte 
bestuur’ de Nederlandse belangen het beste diende. Kort gezegd kwam het er op neer dat het 
Nederlandse koloniale bestuur in de West oordeelde dat de Nederlandse orde het meest gediend 
was bij de disciplinering van de gekoloniseerden (klein in aantal) tot brave, niet opstandige, 
‘Nederlandse’ burgers, terwijl het Nederlandse koloniale bestuur in de Oost de hegemonie aldaar 
juist dacht te garanderen door ‘Inheemsen’ (groot in aantal), via juridisering van ‘geracialiseerde’ 
sociale identiteiten waaraan moeilijk te ontsnappen viel, op grote afstand van het koloniale 
bestuur en haar kansenstructuur te houden. Nederlandse politici waren zich terdege van de 
gedifferentieerde uitvoering van het koloniale project in deze gebieden bewust, we kunnen zelfs 
spreken van communicerende vaten. Het verschil in bestuurspraktijken nam niet weg dat de 
raciale hiërarchie, met een leidende positie voor de Europese burgers uit het moederland, in beide 
gebieden een constante was. Maar die hiërarchie was nooit totaal. Er was verzet tegen het 
Nederlandse bestuur in de Oost en de West en er waren mogelijkheden voor gekoloniseerden om 
onder bepaalde omstandigheden op de juridisch-sociale ladder te stijgen. De tweedeling tussen 
gekoloniseerden en kolonisatoren werd zowel door dit laatste verschijnsel (manumissie of 
gelijkstelling tot Europeaan) als door het grote aantal personen van gemengde afkomst in de 
kolonie, de nazaten van Europese mannen en zwarte of Indonesische vrouwen, doorbroken. Een 
deel van de gekoloniseerden werd hierdoor deel van het koloniale systeem, waarbij het onbeslist 
blijft of dit de duurzaamheid van het kolonialisme heeft bevorderd of het einde daarvan juist 
heeft bespoedigd.  
 
Het verschil in bestuurspraktijken, de assimilatiepolitiek in de West versus het dualisme in 
Nederlands-Indië, had ondertussen wel een groot verschil in de nationaliteitsrechtelijke positie 
van de bevolkingen van beide gebieden tot gevolg gehad. Vanaf 1892 kreeg de gehele bevolking 
van de West het volwaardige en ongedeelde Nederlanderschap. De intentie van de koloniale 
politiek om de bevolking, vooral de Surinaamse, na 1870 ‘om te smelten tot een Nederlandse 
cultuurgemeenschap met een rechtsbedeling’ zou anders weinig geloofwaardig zijn geweest. Die 
consistentie was overigens de uitkomst en niet de inzet van politieke reflecties in Nederland, die 
zich concentreerden op het behoud van de Nederlandse hegemonie, maar in vergelijking met de 
Indische bevolking tot de tegengestelde conclusie leidden: insluiting in het Nederlanderschap. 
Het formele onderscheid tussen zwarte slaven en de vrije bevolking van divers pluimage (dat met 
de afschaffing van de slavernij in 1863 werd opgeheven) vond dus niet zijn weg naar 
cultuurpolitiek en nationaliteitstoedeling. Die waren eerder het tegendeel daarvan. Doel was 
‘algehele vernederlandsing’ van de bevolking, waaraan een recht op toelating (destijds veel minder 
benut en dus geen issue) tot Nederland inherent was. Al namen Hindoestaanse en Javaanse 
Surinamers op het gebied van het nationaliteitsrecht (en toelating) aanvankelijk over het algemeen 
een minder gunstige positie in dan de ‘gevestigde bevolking’ van Suriname en de bevolking van 
de Nederlandse Antillen. 
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 De ‘Inheemse’ bevolking van de Oost daarentegen, het overgrote deel van de bevolking, werd 
uitgesloten van het volwaardige Nederlanderschap op etno-nationale gronden (insluiting zou een 
‘gemeenschap in naam, zonder eene gemeenschap van recht of volkswezen’ betekenen) én 
vanwege het feit dat men vermoedde dat toekenning van die status een emancipatorisch effect op 
de ‘Inheemse’ bevolking zou hebben, en dus de Nederlandse hegemonie zou schaden. Zij kregen 
na verloop van tijd (1910) het ‘Nederlands-onderdaanschap voor Niet-Nederlanders’ terwijl 
diegenen die op dat moment (1892) als ‘Europeaan’ te boek stonden (totoks en erkende Indo’s) 
terstond het volwaardige Nederlanderschap toebedeeld kregen. Hoewel deze juridische 
tweedeling van de bevolking enorme gevolgen had voor de maatschappelijke kansen in de 
koloniale Indische samenleving, bleef niettemin het recht op toelating tot Nederland voor alle 
inwoners gehandhaafd. Net als in de West ging het in belangrijke mate nog om een ongebruikt, 
‘sluimerend’ recht.  
 
De nationaliteitsrechtelijke positie van de bevolking in Nederlands-Indië, Suriname en de 
Nederlandse Antillen zou tot aan de Tweede Wereldoorlog ongewijzigd blijven. Waar de politieke 
vertogen over nationaliteit in de vooroorlogse verhoudingen vooral in dienst stonden van de 
Nederlandse hegemonie en dus (de instandhouding van) het Nederlandse Imperium, zouden de 
naoorlogse politieke vertogen over nationaliteit vooral het nationale toebehoren van overzeese 
rijksgenoten tot inzet hebben. Met andere woorden, in de politieke vertogen evolueerde de 
betekenis van nationaliteit van koloniaal beheersingsinstrument overzee in een status waarmee de 
grenzen van het centrum van het Nederlandse imperium, de Nederlandse natie en het 
grondgebied van Nederland, gemarkeerd en gereguleerd zouden worden. Bij die 
betekenisverschuiving speelden de naoorlogse dekolonisatie en het feit dat een toenemend aantal 
rijksgenoten van overzee, om uiteenlopende redenen, van hun tot dan toe ‘sluimerend’ recht op 
toelating tot Nederland gebruik gingen maken een belangrijke rol. Of en hoe politici overzeese 
burgers uit Oost en West na de Tweede Wereldoorlog zouden insluiten in de Nederlandse 
gemeenschap hing daarbij deels (naoorlogse economische en politieke omstandigheden waren 
ook van belang) af van hun vooroorlogse positie qua nationaliteit én van de politieke percepties 
over hun ‘mate van Nederlands-zijn.’ Deze naoorlogse politieke vertogen staan in de volgende 
hoofdstukken centraal. 
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Hoofdstuk 3  
Problematische relaties in nieuwe verhoudingen. Dekolonisatie, nationaliteit en  
migratie van (uit) Indonesië (1945- 1968)  
 
“Dat wij toch wel op een afschuwelijke manier op dit ogenblik dat prachtige rijk van Insulinde, dat zich daar 
slingert langs de evenaar als een gordel van Smaragd abandonneren, gezien het feit dat wij straks, voor het herstel 
van orde en recht, daar niets meer kunnen doen.”1  
 
1. Inleiding 
Met de Japanse bezetting van Nederlands-Indië in 1942 kwam er een abrupt einde aan de 
Nederlandse hegemonie over de archipel. Voor Nederland zou dat het definitieve afscheid van 
‘Insulinde’ inluiden, wat Nederlandse politici diep zouden betreuren. Als gevolg van het 
dekolonisatieproces dat hiermee gepaard ging zou de positie van (Indische) Nederlanders en 
Molukkers in de Indonesische samenleving onhoudbaar worden. Daarmee werd de basis gelegd 
voor de permanente vestiging van deze postkoloniale burgers in Nederland. Hun positie in 
Nederlands-Indië/Indonesië was onder grote druk komen te staan, en tussen 1945 en 1968 
zouden ze een veilig heenkomen in het moederland zoeken. Voor hen was het van direct en 
wezenlijk belang welke nationaliteit men na de onafhankelijkheid zou krijgen. Nationaliteit zou 
namelijk mede bepalen hoe eenvoudig of ingewikkeld de oversteek naar Nederland zou zijn. De 
migratie en nationaliteit van deze op Nederland georiënteerde inwoners van de archipel zou door 
de jaren heen uiteenlopende Nederlandse politieke reacties oproepen. In dit hoofdstuk beschrijf 
ik de feiten van het dekolonisatieproces, de nationaliteitstoedeling die daarmee gepaard ging, en 
wat dit alles betekende voor de positie van (Indische) Nederlanders en Molukkers. Vervolgens 
komt de migratie naar Nederland aan de orde. Hoe zag het dekolonisatieproces eruit en wat 
betekende dat in grote lijnen voor de (Indische) Nederlanders en Molukkers? 
 
2. Dekolonisatie en de positie van (Indo)-Europeanen en Molukkers 
Het dekolonisatieproces in Indonesië was (in tegenstelling tot de Surinaamse variant) een 
traumatisch proces waarin de verhoudingen tussen Nederland en Indonesië ernstig verstoord 
zouden raken en ook na 1949 nog lange tijden zouden blijven.  
 
De geschiedenis van het nationalisme in Indonesië begon overigens lang voordat de 
soevereiniteitsoverdracht in 1949 een feit was. ‘Inheemse’ Indonesiërs hadden reeds vanaf 1908 
zonder succes een grotere zelfstandigheid van de archipel bij Nederland bepleit en in de loop van 
de twintigste eeuw werd de Nederlandse houding ten aanzien hiervan afwijzender.2 In 1936 
vonden representanten van het gematigde nationalisme elkaar in de Volksraad, de 
‘volksvertegenwoordiging’ van Nederlands-Indië die in staatsrechtelijke zin ondergeschikt aan 
Nederland was. De Volksraad, een niet representatief orgaan,3 kon de gouverneur-generaal, de 

                                                 
1 Handelingen II 1949/50, p. 856. 
2 Locher-Scholten 2002, p. 16, noemt het interbellum ‘het meest repressieve decennium van het twintigste-eeuwse 
Nederlandse bewind’, en stelt dat het Indonesische nationalisme in deze periode steeds minder ruimte kreeg, 
aangezien de Europeanen hen beschouwden als extremisten en oproerkraaiers. Nagtegaal 1995, p. 11, situeert het 
ontstaan van het Indonesische nationalisme rond 1880. 
3 Wertheim 1991, p. 368. ‘Inheemsen’ waren sterk ondervertegenwoordigd. 
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bewindvoerder van Nederlands-Indië namens Nederland, van advies dienen. Uiteindelijk 
bepaalden de minister van Koloniën en de Staten-Generaal in Nederland de gang van zaken in 
Nederlands-Indië.4  
 
In deze situatie wilden de gematigde nationalisten in de Volksraad verandering brengen. Het 
‘inheemse’ Indonesische lid M. Soetardjo diende op 29 september 1936 in de Volksraad een 
petitie in, met als inzet: intern zelfbestuur voor Nederlands-Indië. Soetardjo onderstreepte daarbij 
dat het niet ging om afscheiding van Nederland. De petitie werd aangenomen met 26 stemmen 
voor en 20 stemmen tegen. Het gematigde deel van ‘Inheemse Nederlandse onderdanen niet-
Nederlanders’ in de Volksraad – 17 van de 20 leden – stemde voor. Voor de overige ‘Inheemsen’, 
onder leiding van Thamrin ging de petitie niet ver genoeg, aangezien ze uitging van het behoud 
van de band tussen Nederland en Indië. Maar zij bleven voorstander van staatsrechtelijke 
hervorming via de Volksraad en niet door middel van een revolutie. Wat de Nederlandse leden 
van de raad betreft stemden alle aanwezige Indo-Europese leden (allen waren lid van de fractie 
van het Indo-Europees Verbond) voor. De ‘totoks’ stemden tegen of onthielden zich van 
stemmen. Voor hen ging de petitie te ver.5 Het standpunt van de Indo-Europese IEV fractie 
kenmerkte zich overigens door aarzeling: men stemde voor de petitie, onder nadrukkelijk 
voorbehoud dat dit geen opmaat voor onafhankelijkheid betekende. De belangen van Indo-
Europese achterban speelden in de standpuntbepaling van deze representanten een belangrijke 
rol, inclusief het belang dat men ‘Nederlands’ wilde blijven.6 Nederland echter verwierp de petitie 
evenals initiatieven van gelijke strekking in 1940 en 1941.7 Diverse auteurs zijn het erover eens 
dat de Nederlandse regering door de resolute afwijzing van het gematigde nationalisme de kans 
op een vreedzame en geleidelijke staatkundige hervorming van de relatie tussen Nederland en 
Indonesië definitief verspeelde, en zo het radicale nationalisme, dat uitging van totale 
onafhankelijkheid, de wind in de zeilen legde.8 Sommige Kamerleden zouden bij de behandeling 
van de soevereiniteitswet in 1949 met spijt op de afwijzing van de petitie Soetardjo terugkijken. 9 

                                                 
4 Somers 2005, p. 150-156. De Volksraad, ingesteld in 1918, bestond met ingang van de gewijzigde Indische 
staatsregeling in 1929 uit 61 leden. 38 leden waren gekozen (20 inheemsen, 15 Nederlanders, 3 uitheemsen) en 23 
benoemd (de Koning benoemde het lid-voorzitter, de gouverneur generaal benoemde 10 inheemsen, tenminste 10 
Nederlanders en ten hoogste 2 uitheemsen). De Volksraad was een raadgevend lichaam zonder wetgevende 
bevoegdheden. De soevereiniteit over alle wetgeving, inclusief de Indische staatsbegrotingen, berustte bij de 
Nederlandse Staten-Generaal.  
5 Meijer 2004, p. 169-171; Somers 2005, p. 189-190, 193-194.  
6 Meijer 2004, p. 169-173. 
7 Reconstructie van het gematigde nationalisme op basis van Somers 2005, p. 181-197, levert het volgende beeld op. 
Ondanks een nadere toelichting van Soetardjo, dat ‘het niet ging om onafhankelijkheid, maar om zelfstandigheid 
binnen een grotere rechtsgemeenschap met Nederland in de positie van primus interpares’ adviseerde de raad van 
Nederlands-Indië negatief op de petitie. Gouverneur-generaal Tjarda van Starkenborgh Stachhouwer adviseerde op 
zijn beurt minister Welter in sterk negatieve zin over de petitie. De minister reageerde uiteindelijk afwijzend: per 
Koninklijk besluit van 16 november 1938 wees de minister, die van oordeel was dat ‘de wil van de bevolking van 
Nederlands-Indië om integraal in het staatsverband te blijven niet aan twijfel onderhevig was’, de petitie af. Ook 
latere initiatieven uit de Volksraad, van het lid Wiwoho (23 februari 1940) en wederom van Soetardjo (23 augustus 
1941) om zelfbestuur bespreekbaar te maken werden door de Nederlandse regering van de hand gewezen. 
8 Bussemaker 2005, p. 23; Somers 2005, p. 210; Meijer 2004, p. 171. 
9 Handelingen II 1949/50, p. 798-931. Onder meer de leden Tilanus (CHU) (‘hadden wij niet verstandiger gedaan met 
in 1938 de petitie Sutardjo […] niet geheel af te wijzen?’ en Van Der Goes Naters (PvdA) wezen hierop, maar oud-
minister van Koloniën Welter (voormalig KVP) moest daar ook in 1949, toen de macht van de republiek een feit 
was, niets van weten: ‘Inheemsen’ waren volgens hem in 1938, nog niet rijp om het land te regeren. De 
deskundigheid van Nederlandse ambtenaren bleef, zo luidde Welters redenering, onmisbaar. 
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De Japanse inval en bezetting van Nederlands-Indië (1942-1945) bracht, aldus Captain, een 
abrupte ‘omkering van de koloniale hiërarchie’ met zich mee,10 waarna het radicale Indonesische 
nationalisme een onstuitbare opmars maakte. De nederlaag van het KNIL gevolgd door de 
overname van het bestuur en de internering van Nederlandse burgers en militairen in Japanse 
burger- en krijgsgevangenenkampen tastten de koloniale rolverdeling fundamenteel aan.11 Daarbij 
werd de hiërarchische koloniale orde zowel langs lijnen van etniciteit als van gender doorkruist, 
zoals Captain heeft laten zien: niet alleen de rolverdeling tussen ‘Europeanen’ en ‘Indonesiërs’ 
werd op zijn kop gezet, maar ook die tussen Europese mannen en Europese vrouwen, tussen 
Europese mannen en Indonesische mannen, en tussen Europese vrouwen en Indonesische 
vrouwen.12 Bij de internering van de bevolking in burgerkampen hanteerden de Japanners 
overigens criteria die even raciaal waren als de Europese koloniale orde waartegen ze in stelling 
werden gebracht, met dit verschil dat nu de Aziaten bovenaan de piramide stonden.13 Het 
betekende dat de zogenaamde totoks, de blanke Nederlanders, geïnterneerd werden, terwijl de 
Indo-Europeanen in meerderheid buiten de kampen bleven. Overigens kon de mate van 
internering van deze laatste categorie per regio variëren, aangezien de Japanse bezetter de criteria 
niet altijd consistent toepaste vanwege ambivalentie jegens deze hybride groep en veranderde 
raciale inzichten.14 Wat de militairen betreft werden de Molukse KNIL-militairen, evenals hun 
Indo-Europese en totok collega’s, geïnterneerd. De Japanners hielden de (merendeels) niet 
geïnterneerde Indo-Europeanen overigens scherp in de gaten, aangezien ze – de oproep aan hun 
adres ten spijt – de naam hadden niet warm te lopen voor het Japanse pan-Aziatische 
nationalisme (‘sfeer van gemeenschappelijke welvaart van groter Oost-Azië’).15 Integendeel: met 
name Indische Nederlanders en Molukkers (destijds ‘Ambonezen’ genoemd) verzetten zich tegen 
de Japanners.16 De geïnterneerde Europeanen was een treurig lot beschoren (de fysieke en 
emotionele nood werd met de jaren groter), daarnaast leidden de Indo-Europeanen buiten de 
kampen eerder een ‘vogelvrij dan vrij’ bestaan, zoals Captain het stelt. Dat had te maken met het 
feit dat de Japanse bezetter hen met wantrouwen bezag. 17 Hetzelfde kan ook gezegd worden van 
de Molukkers. 
 
Tijdens deze periode won het radicale Indonesische nationalisme, dat in ideologische zin overlap 
vertoonde met het streven van Japanners om de Westerse invloed in Azië ongedaan te maken, 
aan kracht. De Japanners, die ruimte hadden geboden aan Indonesiërs in het bestuur, namen ten 
aanzien van het Indonesische nationalisme een welwillende houding aan mits dit niet op 

                                                 
10 Captain 2002b, p. 75-96. 
11 Captain 2002b; Somers 2005, p. 202. 
12 Captain 2002b, p. 87-93. Het geïnterneerde Europese bevolkingsdeel was niet langer de leidende klasse, maar was 
overgeleverd aan de Japanse kampleiding, was voor wat betreft voedsel en andere diensten in grote mate afhankelijk 
van Indonesiërs, en moest in het kampen uitvoerende taken verrichten die voorheen onverenigbaar waren met de 
status als Europeaan. 
13 Somers 2005, p. 295; Captain 2002b, p. 35-37, 46; Meijer 2004, p. 219-220. De Japanners onderscheidden 
‘volbloed Nederlanders’ (belanda totok), mensen met ‘75% Nederlands bloed’ (belanda kira kira betoel), met ‘50% 
Nederlands bloed’ (Belanda Indo). Mensen die in de eerste twee categorieën ingedeeld waren werden in principe 
geïnterneerd  terwijl mensen uit de laatste groep buiten de kampen bleven. 
14 Captain 2002b, p. 35-37, 61-67, 78-84; Meijer 2004, p. 220-222. 
15 Captain 2002b, p. 36; Bussemaker 2005, p. 30; Meijer 2004, p. 215-219. 
16 Bussemaker 2005, p. 328-329. 
17 Captain 2002b, p. 36. 
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gespannen voet met de Japanse belangen stond.18 Na het einde van de Japanse bezetting was de 
autonomie die Koningin Wilhelmina de Oost en de West in een radiotoespraak op 6 december 
1942 in het vooruitzicht had gesteld,19 voor de Indonesische nationalisten ‘too little too late.’ Terwijl 
Nederland aan een staatsrechtelijke ‘overgangsperiode’ van 25 jaar dacht,20 eisten de Indonesische 
nationalisten de onafhankelijkheid, de Merdeka (vrijheid), met onmiddellijke ingang op. Twee 
dagen na de Japanse capitulatie op 15 augustus 1945 riepen de nationalisten, onder leiding van 
Soekarno en Hatta, eenzijdig de onafhankelijke Republik Indonesia uit.21  
 
In het machtsvacuüm (waarin de samenleving zich op het kruispunt bevond van terugkeer van de 
koloniale orde en onafhankelijkheid) dat direct daarna ontstond, stortten jonge, niet reguliere 
Indonesische nationalisten, de pemoeda’s, zich vooral tussen oktober 1945 en maart 1946 met 
ongekende strijdlust op die groepen die men identificeerde met het Nederlands kolonialisme in 
de archipel. Daarbij waren de (latere) postkoloniale burgers, die in de volgende hoofdstukken 
centraal staan, te weten (Indo)-Europeanen en Molukkers het doelwit, maar ontsprongen ook 
Menadonezen, Timorezen en Chinezen de dans niet. Deze bersiap-periode (naar de strijdkreet van 
de jonge nationalisten) geldt als de meest gewelddadige fase in het dekolonisatieproces: 
ontvoeringen en plunderingen waren aan de orde van de dag, en duizenden, zowel aan 
‘Nederlandse’ als aan ‘Indonesische’ kant, lieten het leven.22 De bersiap-periode is niet te vangen 
in een dader-slachtoffer schema aangezien Molukse, totok en Indo-Europese jongemannen, in 
combinatie met voormalig geïnterneerde KNIL-militairen uit deze groepen, zich van hun kant 
ook hadden georganiseerd in strijdgroepen met als doel herstel van Nederlandse gezag, maar 
tevens om zich te revancheren op wat de pemoeda’s hun vrouwen en kinderen hadden 
aangedaan. Dat had tot gevolg dat allen die geïdentificeerd werden met Nederland, ‘zonder 
onderscheid naar nationaliteit’ , zoals Soekarno had gewaarschuwd, werden gezien als ‘vijanden 
van het volk.’23 Zowel voor de juridische Nederlanders als voor maatschappelijke Nederlanders 
betekende het einde van de Japanse bezetting dus niet een verlichting van de nood. Totoks, 
Indo’s en Molukkers werden verschillend door de bersiap-periode geraakt. Totoks waren 
geïnterneerd in kampen, terwijl een groot deel van de Molukkers en Indo-Europeanen buiten de 
kampen verbleef (met name de burgers). Het verblijf buiten de kampen, dicht in de buurt van 
‘Inheemse’ Indonesiërs, in combinatie met het raciale evacuatiebeleid van de Britten (men 
evacueerde primair de blanke Europeanen uit de kampen) had tot gevolg dat Indische 

                                                 
18 ‘Aziatisch’ nationalisme gericht tegen de voormalige Europese mogendheid Nederland paste in het Japanse project, 
maar de Japanners stond ambivalent tegenover een ‘Indonesische’ onafhankelijkheid los van Japan. De Japanse 
militaire gezagsdragers in Indonesië tendeerden naar een welwillende houding ten opzichte van het zelfbestuur, 
Somers 2005, p. 202-204. 
19 ‘Ik stel mij voor, zonder vooruit te lopen op de adviezen der Rijksconferentie, dat zij zich zullen richten op een 
Rijksverband waarin Nederland, Indonesië, Suriname en Curaçao te zamen deel zullen hebben, terwijl zij ieder op 
zichzelf de eigen inwendige aangelegenheden in zelfstandigheid en steunende op eigen kracht, doch met de wil 
elkander bij te staan, zullen behartigen,’ Schuster 1999a, p. 82. 
20 Van Baardewijk e.a. 2005, p. 135. 
21 Meijer 2004, p. 237; Oostindie 1998, p. 156-157; Somers 2005, p. 210; Captain 2002b, p. 123; Meijer 2004, p. 236, 
stelt dat de officiële Japanse capitulatie in Nederlands-Indië pas op 23 augustus 1945 was. 
22 Bussemaker 2005; Willems 2001, p. 19-22; Captain 2002b, p. 123-124; Van der Veur 1960, p. 49; Nagtegaal 1995, 
p. 8; Somers 2005, p. 203. 
23 Bussemaker 2005, p. 16, 71, 87-88, 111-113, 115, 129, 136-137, 329. 
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Nederlanders en Molukkers verhoudingsgewijs meer te lijden hadden onder de bersiap-periode.24 
De ongekende animositeit beloofde voor de verhoudingen in de toekomst niet veel goeds.25 
 
De Nederlandse regering had van haar kant veel over voor het behoud van haar ‘gordel van 
Smaragd.’ Evenals ten aanzien van het gematigde nationalisme onderstreepte haar reactie op het 
Indonesische nationalisme van Soekarno en Hatta (dat gericht was op totale onafhankelijkheid) 
het idee dat de archipel bij Nederland hoorde, alsof dat een natuurlijk gegeven was.26 Want toen 
de Nederlandse regering en de Indonesische republiek het niet eens konden worden over de 
invulling van naoorlogse akkoorden, die Indonesisch zelfbestuur moesten brengen (Akkoorden 
van Linggadjati in 1946 en Renville in 1948) trok men in juli 1947 en december 1948, gesteund 
door de Nederlandse publieke opinie die weliswaar voor een zelfstandige status van Indonesië 
was, maar wel onder Nederlandse leiding,27 gewapend ten strijde tegen de Indonesische 
nationalisten.28  
 
De Nederlandse regering kwalificeerde de oorlogen als ‘politionele acties’, aangezien ze die 
beschouwde, zo bleek toen ze in 1949 de balans opmaakte, als onderdeel van Nederlands’ 
‘historische taak’ om ‘langs ordelijke weg’ de ‘minimaal noodzakelijke voorwaarden voor deze 
zelfstandigheid [te] scheppen’ waarbij ‘niet alleen het belang van Indonesië is betrokken, maar 
ook dat van Nederland’ een rol speelde.29 Nederlands ‘historische opdracht’, haar mission 
civilisatrice, gebood met andere woorden het militaire ‘optreden’ tegen de nationalisten. De 
nationalisten duidden de ‘acties’ als een poging de prille en (eenzijdig) verworven 
onafhankelijkheid terug te draaien. Reden waarom de Indonesische geschiedschrijving spreekt 
over ‘agresi militer belanda’ (Nederlandse militaire agressie).30 Het behoeft geen betoog dat de 
verhoudingen tussen de ‘Nederlandse minderheid’ (totok, Indische en Molukse mannen vochten 
aan Nederlandse zijde mee) en de Indonesische omgeving als gevolg van deze oorlogen niet 
verbeterde: nu had men zich immers ook tegen het officiële Indonesische nationalisme gekeerd. 
 
Toen een terugkeer naar de oude verhoudingen niet haalbaar bleek droeg Nederland onder zware 
internationale druk en na een Ronde Tafel Conferentie met Indonesië, de soevereiniteit op 27 
december 1949 over aan Verenigde Staten van Indonesië, een federatieve staat. Hoewel een van 
de doelen van het ‘brede basis’-kabinet dat in 194831 (Drees I, 1948-195132) aan de macht was 

                                                 
24 Willems 2001, p. 22; Captain 2002b, p. 123; Nagtegaal 1995, p. 8, 17; Bussemaker 2005, p. 50-51, 170. 
25 Ter bescherming tegen de Pemoeda’s ging het Indonesische leger er in oktober toe over de Europeanen, inclusief 
vele Indo-Europeanen, te interneren in wat bekend staat als ‘Indonesische’ of ‘republikeinse’ kampen, Captain 
2002b, p. 124; Van der Veur 1960, p. 49; Bussemaker 2005, spreekt over ‘Bersiapkampen.’ 
26 Minister van Koloniën Welter had in de jaren dertig treffend opgemerkt dat Indonesië bij Nederland hoorde ‘zoals 
de zon opkomt en weer ondergaat.’ 
27 Bank 1981, p. 78-84. 
28 Captain 2002b, p. 124; Bank 1981. 
29 Kamerstukken II 1949/50, 1478, nr. 6, p. 2. Bij het ‘Nederlandse belang’ moet enerzijds denken aan het symbolische 
belang dat samenhing met de status van imperiale mogendheid, voorts aan de concrete economische belangen en 
tenslotte aan belangen van Nederlanders in Indonesië. De legitimering van regering en de reactie van de Tweede 
Kamer onderschrijft de stelling van Bank 1981, dat binnenlands politiek prestige (behoud van Nederlands-Indië 
steunde op de publieke opinie), economische belangen en beschavingsdrang hand in hand gingen met de poging de 
soevereiniteit over de archipel te behouden. 
30 Captain 2002b, p. 124. 
31 PvdA, KVP, VVD, CHU en twee partijloze ministers, www.parlement.com. 
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gekomen de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië was, viel die overdracht Nederlandse politici 
zwaar op de maag.33 In debatten tussen regering en Tweede Kamer over de soevereiniteitswet van 
1949 komt de soevereiniteitsoverdracht als niet minder dan een traumatische gebeurtenis naar 
voren.34 Tweede Kamerlid Gerbrandy drukte het algemene gevoelen in de Tweede Kamer als 
volgt uit: 
 
“Dat wij toch wel op een afschuwelijke manier op dit ogenblik dat prachtige rijk van Insulinde, dat zich daar 
slingert langs de evenaar als een gordel van Smaragd abandonneren, gezien het feit dat wij straks, voor het herstel 
van orde en recht, daar niets meer kunnen doen.”35 
 
Tragi-lyrische uitingen als deze karakteriseerden de politieke attitude jegens de Indonesische 
onafhankelijkheid. De soevereiniteitsoverdracht markeerde niet het einde van de koloniale 
mentaliteit. Een voortgaande bemoeienis met de archipel was in de Nederlandse visie een zaak 
van levensbelang, zowel voor Nederland als voor de bevolking van de archipel, zo illustreert het 
debat over de soevereiniteitswet in 1949. Nederland hield dan ook nadrukkelijk vast aan de 
soevereiniteit over Nieuw-Guinea. Ook het behoud van dit gebied legitimeerde men in termen 
van een beschavingsopdracht.36 Voorts had de Nederlandse politiek bij Indonesië garanties geëist 
voor minderheden die aan Nederland loyaal waren geweest en hoopte men op de voortzetting 
van een hechte band met Indonesië in de het kader van de ‘Nederlands-Indonesische Unie.’37 
Wat dit laatste betreft betreurden zowel Kamer en regering het dat met de Unie niet een 
staatsrechtelijke band tussen Nederland en Indonesië (een soort hervormd Koninkrijk) tot stand 
was gekomen maar een volkenrechtelijke band tussen twee onafhankelijke staten. 38 Kamerlid De 
Graaf (KVP) drukte het treffend uit toen hij stelde dat ‘vrijwel allen’ een ‘zeer nauwe band tussen 

                                                                                                                                                         
32 Het derde ‘Rooms-rode’ kabinet, www.parlement.com. 
33 De brede basis, een voldoende parlementaire ondersteuning voor de grondwetswijziging, was hiermee 
gegarandeerd: de regering steunde in de Tweede Kamer op een tweederde meerderheid van 76 van de 100 zetels. De 
‘partiële’ grondwetsherziening, die plaats had in 1948 (tweederde meerderheid), maakte de ‘voorbereiding en 
vestiging van een nieuwe rechtsorde in Nederlands-Indië mogelijk’, www.parlement.com. Op 27 december 1949 
volgde uiteindelijk de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië (Westers 1988, p. 145), nadat de ontwerp 
soevereiniteitswet op 9 december met 71 tegen 29 stemmen eerst door de Tweede Kamer was aangenomen, 
Handelingen II 1949/50, p. 930 en op 21 december 1949 door de Eerste Kamer, met 34 voor en 15 tegen, Westers 
1988, p. 145. 
34 Handelingen II 1949/50, p. 799-931.  
35 Handelingen II 1949/50, p. 856. 
36 Behoud Nieuw-Guinea: Kamerstukken II 1949/50, 1478, nr. 10, p. 38-39; Kamerstukken II 1949/50, 1478, nr. 14, p. 
68; Handelingen II 1949/50, p. 803, 824, 850-852, 880, 891; Handelingen II 1950/51, p. 1155-1230; Handelingen II 
1951/52, p. 731, 735, 752-753, 756-757, 839-842, 852-856; Behoud Nieuw-Guinea in relatie tot 
‘beschavingsopdracht’: Kamerstukken II 1949/50, 1654 (XIIIA en XIIIB), nr. 10, p. 6; Kamerstukken II 1949/50, 1654 
(XIIIA en XIIIB), nr. 12 p. 25-26; Kamerstukken II 1953/54, 3200 (XIII), nr. 2. p. 5-6; Kamerstukken II 1953/54, 3200 
(XIII), nr. 8, p. 2-3; Kamerstukken II 1953/54, 3200 (XIII), nr. 9, p. 3-6; Handelingen II 1953/54, p.427-437; Handelingen 
II 1955/56, p. 432-473. 
37 Kamerstukken II 1949/50, 1478, nr. 6-22; Handelingen II 1949/50, p. 799-931.  
38 Kamerlid Oud (VVD) drukte de betekenis van de totstandgekomen Unie als volgt uit: ‘Het is een reële unie, al 
voeg ik daaraan aanstonds toe, dat het niet is de reële unie in de betekenis, die wij ons hadden gewenst […] omdat de 
unie het karakter van een personele unie mist. De personele unie is geen verbinding van twee staten; zij is de figuur, 
waarbij dezelfde persoon hoofd van de twee overigens onafhankelijk van elkaar georganiseerde Staten is. […] Zij 
bestaat niet tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Indonesië, want de Koningin is geen staatshoofd van de R.I.S. 
[…] Wij hadden gewenst een Unie, die veel meer dan de thans ontworpen Unie zou hebben gelegen in wat men 
noemt het staatsrechtelijke vlak. […] Wij hadden ons een Unie gedacht met een onschendbare kroon, gesecondeerd 
door Unieministers, verantwoordelijk aan een Unieraad of Unieparlement.’ Handelingen II 1949/50, p. 836. 
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Nederland en Indonesië’ ‘aprioristisch’ hadden gesteld.39 Men nam dus genoegen met een (zoals 
Kamerlid Schouten van de ARP het noemde) ‘vederlichte Unie’,40 die niettemin op papier 
samenwerking op een groot aantal gebieden (buitenlandse zaken, economische betrekkingen, 
culturele zaken) behelsde41 en voorts ruimte liet dat de wederzijdse onderdanen niet als 
vreemdelingen zouden worden behandeld.42 De Unie gaf ‘vele Nederlanders het gevoel nog 
enigszins met het verleden verbonden te zijn gebleven’ zoals Kamerlid De Kadt het in november 
1951 uitdrukte.43 Dat gold zowel voor Nederlanders ‘aan de Noordzee’ maar was van nog grotere 
betekenis voor (Indo)-Europese Nederlanders die nog in Indonesië woonden en de Unie als een 
symbolische en sociale bestaansvoorwaarde aldaar beschouwden.44 Maar tegelijkertijd was er in 
politieke kring in Nederland de wetenschap ‘dat de Unie Indonesië herinnerde aan een koloniaal 
verleden.’45 Indonesië, dat de Unie bij woorden van Soekarno beschouwde als een ‘opgelegd 
samenwerkingsverband’,46 zou hier in 1956 – parallel aan de oplopende spanning rondom Nieuw-
Guinea – de consequentie uit trekken en de Unie opzeggen.47 
 
Dat proces was al daarvoor in gang gezet. Op 17 augustus 1950 verving Indonesië de federatieve 
staat eenzijdig voor de Indonesische eenheidsstaat. De federale structuur (hetgeen vorming en 
bestaan van deelstaten met een zekere mate van autonomie behelsde) zou in de Nederlandse 
conceptie een zelfbeschikkingsrecht van ‘aan Nederland loyale’ minderheden zoals Molukkers 
mogelijk moeten maken, met als uiterste consequentie een hernieuwde band tussen deelstaten die 
dit wensten en Nederland. De Indonesische regering beschouwde de federatieve structuur als een 
koloniaal overblijfsel, dat het politieke doel om te komen tot een homogene Indonesische natie in 
de weg stond. Die centralistische tendens werd alleen maar versterkt toen ex-KNIL kapitein 
Westerling, door middel van een militaire actie in januari 1950 met steun van Molukse ex-
commando’s, de steden Bandung en Jakarta poogde te bezetten om te voorkomen dat de 
deelstaat Pasundan onder gezag van de Republiek Indonesië kwam.48 De actie mislukte, maar gaf 
aan het Indonesische streven om te komen tot een eenheidsstaat een ‘krachtige impuls.’49 De 
Molukkers zagen hun zelfbeschikkingsrecht in rook opgaan. Tegen de achtergrond van de 
nationaliteitstoedeling in 1949 was dit voor hen een zaak van groot belang geworden. Bij die 
nationaliteitstoedeling hadden Molukkers, die Nederland door dik en dun hadden gesteund, zeer 
tegen hun zin de Indonesische nationaliteit toegewezen gekregen. En aangezien men niet onder 
Indonesisch gezag ‘verder’ kon of wilde was een eigen Molukse republiek een zaak van 
levensbelang geworden. Over de paradoxale gang van zaken bij de nationaliteitstoedeling, die een 
                                                 
39 Handelingen II 1949/50, p. 842. 
40 Handelingen II 1949/50, p. 801. 
41 Kamerstukken II 1949/50, 1478, nr. 6, p. 5-16. 
42 Kamerstukken II 1949/50, 1478, nr. 6, p. 7; Heijs 1995, p. 123, stelt dat Nederland ‘in het kader van de Unie de 
hoop had, dat Nederland en Indonesië elkaars staatsburgers voor toelating en uitzetting niet als vreemdelingen 
zouden beschouwen.’ 
43 Handelingen II 1951/52, p. 735. 
44 In die kringen leefde de hoop dat de Nederlands-Indonesische Unie, met de Koningin van Nederland als 
symbolisch hoofd, sterke banden en goede relaties tussen Nederland en Indonesië zou impliceren, Van der Veur 
1960, p. 52. 
45 Handelingen II 1951/52, p.735. 
46 Van der Veur 1960, p. 52. 
47 Captain 2002b, p. 168; Meijer 2004, p. 365. 
48 Steijlen 1996, p. 38. 
49 Bosscher & Waaldijk 1985, p. 44. 
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Nederlandse plaatsbepaling ten aanzien van het nationale toebehoren van Molukkers betekende, 
volgt in het volgende hoofdstuk meer. Hier is van belang dat door de constructie van de 
eenheidsstaat ook de wens van een eigen Zuid-Molukse republiek, een minimale voorwaarde 
voor een bestaan in de archipel voor die Molukkers die aan de zijde van Nederland hadden 
gevochten, in rook opging. Daarmee was de basis gelegd voor de komst van 12500 Molukkers 
naar Nederland in 1951.  
 
Het politieke doel van een homogene Indonesische natie stond volgens de Indonesische regering 
ook op gespannen voet met een ‘onderscheid tussen de meerderheid en minderheden’, dat 
Nederlandse politici juist koesterden. In het kader daarvan was geen plaats meer voor een 
beleving van een ‘eigen identiteit’ van ‘de Nederlandse minderheid.’ Het elementaire en 
secundaire Nederlandstalige onderwijs, dat voor veel Indo-Europeanen (naast het 
Nederlanderschap) gold als een belangrijke uitdrukking van de eigen identiteit werd ontmanteld. 
En ook de systematische uitsluiting van Nederlanders uit het ambtenarenapparaat speelde veel 
Indo-Europeanen parten.50  
 
Met de Nieuw-Guinea crisis zou de uitsluiting van (Indische) Nederlanders nog grotere vormen 
aannemen. Indonesië beschouwde de Nederlandse soevereiniteit over dat gebied als een restant 
van de koloniale overheersing die opgeheven moest worden, terwijl Nederland zwaar inzette op 
het behoud van dat gebied, om het trauma van het verlies van Nederlands-Indië te verzachten.51 
Door de twist zouden de spanningen tussen Nederland en Indonesië tussen 1949 en 1962 hand 
over hand toenemen, en het had niet veel gescheeld of het was wederom tot een grootschalig 
militair conflict tussen Indonesië en Nederland gekomen. Nederland moest met lede ogen 
toezien hoe ook het laatste restant van de archipel in 1963 in Indonesische handen overging.52 
Maar voordat het zover was zou de druk op allen die van Indonesische zijde geïdentificeerd 
werden met ‘Nederland’ vooral tussen 1956 en 1962 enorm toenemen.53 Daarmee nam de 
noodzaak om Indonesië dan wel Nieuw-Guinea te verlaten voor velen toe. Velen, vooral Indo-
Europeanen, zochten vooral na 1957 – nadat Indonesië hen aanzegde het land te verlaten – 
alsnog in Nederland een veilig heenkomen.54 Tussen 1956 en 1968 zouden zich bij deze groep 
ook de zogenaamde spijtoptanten, ‘de maatschappelijke Nederlanders’ die bij of kort na de 
onafhankelijkheid tot hun latere spijt het Indonesisch staatsburgerschap hadden verworven,  
voegen. 
  
3. De nationaliteitstoedeling in 1949 
Als onderdeel van de soevereiniteitsoverdracht moesten Nederland en Indonesië 
overeenstemming bereiken over de vraag wie na 1949 Nederlands staatsburger zou blijven en wie 
het Indonesisch staatsburgerschap toegewezen zou krijgen. Dat was vooral van groot belang voor 
(Indische) Nederlanders en Molukkers, die gedurende het dekolonisatieproces een sterk 
verstoorde relatie met Indonesië hadden gekregen. De toepassing van koloniale indelingscriteria 
                                                 
50 Van de Veur 1960, p. 52-55. 
51 Jansen van Galen 2003. 
52 Jansen van Galen 2003, p. 10-35. 
53 Jansen van Galen 2003, p. 15-35. 
54 Willems & Lucassen 1994, p. 7. 
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zou daarbij tot gevolg hebben dat de toegewezen nationaliteit slechts gedeeltelijk zou overlappen 
met de wensen van dit deel van de bevolking van de archipel. Met name ‘gekleurde’ burgers met 
een Europees-Nederlandse oriëntatie, waaronder de Indo-Europeanen en Molukkers die in de 
volgende hoofdstukken centraal staan, zouden hierdoor in een benarde situatie terechtkomen. 
Hier beperk ik mij tot de hoofdlijnen van de nationaliteitstoedeling. 
 
Bij de soevereiniteitsoverdracht in 1949 zou ‘insluiting in het Nederlanderschap’ afhangen van de 
positie die men daarvoor in de koloniale Indische orde had ingenomen. De geracialiseerde 
verhoudingen die juridisch verankerd waren in de categorieën ‘Europeanen’, ‘Inlanders’ en 
‘vreemde Oosterlingen’ vormden de basis voor het Indische nationaliteitsrecht dat vanaf 1892 en 
1910 resp. Nederlanders, ‘Inheemse Nederlandse onderdanen niet-Nederlanders’, en ‘Uitheemse 
Nederlandse onderdanen niet-Nederlanders’ zou gaan onderscheiden (zie hoofdstuk 2). Deze 
laatste driedeling zou vervolgens de basis vormen voor de nationaliteitstoedeling in de 
toescheidingsovereenkomst van 1949.55 De premisse luidde dat de ‘Indische’ nationaliteitsstatus 
de band met de Nederlandse dan wel de toekomstige Indonesische natie definieerde. In de 
‘algemene indeling’ zouden, aldus de regering, de ‘gevoelens van de grootste groepen 
vertegenwoordigers, als geheel genomen, de doorslag moeten geven.’56 Voor de mensen die 
Nederlandse politici aanduidden met ‘aan Nederland loyale minderheden’ zou dit na de 
onafhankelijkheid een problematisch uitgangspunt blijken, zoals we nog zullen zien. In de 
memorie van toelichting op de soevereiniteitswet (1949), waarin de toescheiding van 
nationaliteiten over de bevolking geregeld was zette de Nederlandse regering het in de volgende 
stappen uiteen: 
 
“De verdeling van nationalen [zou] aldus moeten geschieden, dat Nederlandse onderdanen, die meer met 
Nederland, Suriname of de Nederlandse Antillen verbonden waren, tot het nieuwe koninkrijk en zij, die meer met 
Indonesië verbonden waren, tot de Verenigde Staten van Indonesië zouden komen te behoren.” 57 
 
Maar wat definieerde volgens de regering nu die verbondenheid met Nederland dan wel 
Indonesië? Het was voor de regering ‘aanstonds duidelijk, dat een nadere precisering en 
uitwerking niet zou kunnen worden ontbeerd.’58 Het koloniale nationaliteitsrecht achtte men 
daarbij een goede operationalisering van het criterium ‘verbondenheid’:  
 
“Het lag voor de hand, dat allereerst drie grote groepen vielen te onderscheiden: die der Nederlanders, die der 
uitheemse onderdanen niet-Nederlanders en die der tot de inheemse bevolking behorende Nederlandse onderdanen-
niet-Nederlanders.”59 
 
De positie van mensen in de koloniale orde fungeerde dus als (raciale) maat voor ‘verbondenheid’ 
met de Indonesische dan wel de Nederlandse natie. Het overgrote deel van de bevolking van 
Nederlands-Indië (de mensen die geclassificeerd waren als ‘Inheems’) had geen ‘vrije keuze’ voor 
                                                 
55 Heijs 1995, p. 69-71; vgl. Mastenbroek 1934, p. 53-109; Prins 1952, p. 49-74. 
56 Kamerstukken II 1949/50, 1478, nr. 6, p. 18. 
57 Kamerstukken II 1949/50, 1478, nr. 6, p. 18.  
58 Kamerstukken II 1949/50, 1478, nr. 6, p. 18.  
59 Kamerstukken II 1949/50, 1478, nr. 6, p. 18. 
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nationaliteit, maar kreeg collectief het Indonesische staatsburgerschap toegeschreven zonder de 
mogelijkheid van optie voor het Nederlanderschap. Men postuleerde dat dit correspondeerde met 
de gevoelens van het grootste deel van de bevolking van Indonesië, maar Nederlandse politici 
lieten doorschemeren dat ook potentiële emigratie naar Nederland daarbij een rol speelde.60 De 
mensen die, kortom, volgens het Indische nationaliteitsrecht ‘Nederlander’ waren werden geacht 
‘bij het Nederlandse volk’ te horen, terwijl de ‘onderdanen niet-Nederlanders’ geacht werden ‘bij 
het Indonesische volk’ te horen. De Indonesische delegatie stemde daarmee in: de 
nationaliteitstoedeling was - in tegenstelling tot het zelfbeschikkingsrecht voor minderheden, de 
kwestie Nieuw-Guinea, de Unie, en economische belangen - geen groot geschilpunt, zo blijkt uit 
de kamerstukken.61 De ironie in de nationaliteitstoedeling is dat de Indonesische delegatie 
aanvaardde dat instituties die de ‘hoeksteen’ vormden van de koloniale orde die zij zo fel had 
bestreden - het koloniale nationaliteitsrecht en de koloniale regeringsreglementen die de politieke 
en maatschappelijke hegemonie van Nederlanders in Nederlands-Indië in belangrijke mate 
hadden gelegitimeerd62 - onderdeel werden van een overeenkomst die juist de onafhankelijkheid 
en de nieuwe verhoudingen symboliseerde.63 Een soevereine Indonesische natiestaat kon het niet 
stellen zonder een ‘volk’ in wiens naam die soevereiniteit bevochten wordt. En om dat volk te 
definiëren zagen de Indonesische leiders kennelijk geen andere mogelijkheid dan terug te vallen 
op een koloniaal discours over ras, rasverschil en de vertaling daarvan naar nationaliteit.64  
 
Wat betekende de nationaliteitstoedeling nu concreet voor de bevolking van Indonesië, en dan 
met name voor de postkoloniale burgers die in deze studie centraal staan? Ten eerste dat de 
juridische Nederlanders (volgens het Indische nationaliteitsrecht) hun Nederlanderschap 
behielden. Het ging hierbij om ca. 250.000 mensen. Qua etnische samenstelling bestond deze 
groep voor 60 a 70% uit Indo-Europeanen (het erkende nageslacht van Nederlandse mannen en 
Inheemse vrouwen, of mensen van gemengde origine die al voor 1892 een status als Europeaan 
bezaten) en voor het overige (vooral) uit totoks. Als zij geboren waren in Indonesië of er 
minimaal een half jaar woonden, dan konden zij tussen 27 december 1949 en 27 december 1951 
opteren voor het Indonesische staatsburgerschap.65 In politieke debatten tussen Kamer en 
regering in 1951 zou het optierecht, waarbij men met name Indo-Europese Nederlanders op het 

                                                 
60 Kamerstukken II 1949/50, 1478, nr. 6, p. 19. ‘Voor hen, die in Indonesië zouden blijven wonen, viel aan de hand 
van de volkenrechtelijke practijk geen recht te construeren op toekenning van een optie voor de Nederlandse 
nationaliteit zonder dat daarbij tevens het vraagstuk der emigratie van de betrokkenen aan de orde zou worden 
gesteld.’ Dat migratiepolitieke overwegingen een rol speelden blijkt ook uit het feit dat de ‘Inheemse’ categorie die in 
Nederland geboren en woonachtig was (in tegenstelling tot de ‘Javaanse’ ‘Inheemsen’ die in Suriname geboren en 
woonachtig waren) het Nederlanderschap verloor met als motivering dat Nederland een emigratieland was, 
Kamerstukken II 1949/50, 1478, nr. 18, p. 84 ; vgl. Heijs 1991, p. 27. 
61 Kamerstukken II 1949/50, 1478, nr. 6-22; Handelingen II 1949/50, p. 798-931. 
62 Fasseur 1992; Wertheim 1991. 
63 Er waren overigens vlak voor de onafhankelijkheid van de zijde van de gematigde nationalisten in de Volksraad 
wel initiatieven die de opheffing van het rascriterium behelsden, Somers 2005, p. 193. 
64 De Indonesische delegatie was het zeer eens met de Nederlandse dat de ‘Inheemsen’ in Indonesië collectief het 
Indonesische staatsburgerschap toegewezen zouden krijgen, en dat deze categorie geen optierecht voor het 
Nederlanderschap mocht krijgen, aangezien ‘de vorming van een nieuwe staat zulks niet gedoogde,’ Kamerstukken II 
1949/50, 1478, nr. 6, p. 20. 
65 Heijs 1994, p. 65. Ahmad Ali 1998, p. 49-50. Er zal ook een klein aantal ‘ongemengde’ (met Europeaan 
gelijkgestelde) ‘Indonesiërs’ het Nederlanderschap hebben behouden. 
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oog had,66 van een nieuwe betekenissen worden voorzien, zoals in hoofdstuk 5 naar voren zal 
komen. Opvattingen over het nationale toebehoren van groepen zouden daarbij een belangrijke 
rol spelen. Het feit dat een aanzienlijk deel van de Nederlanders uit Indo-Europeanen bestond 
betekende overigens niet dat zij in ruimere mate in de juridische categorie van de Nederlanders 
vertegenwoordigd waren dan totoks.67 Praktisch alle totoks waren volgens koloniaal recht 
Nederlanders en behielden die status, terwijl een aanzienlijk deel van de Indo-Europese groep die 
status voor de onafhankelijkheid niet bezat en daarna dus niet zou behouden.68  
 
Als men (ten tweede) tot de ‘Nederlands onderdanen niet-Nederlanders’ was gerekend dan kreeg 
men volgens de hoofdregel de Indonesische nationaliteit toegewezen.69 Deze categorie viel uiteen 
in 1. de zogenaamde Inheemse Nederlandse onderdanen niet-Nederlanders en 2. de uitheemse 
Nederlandse onderdanen niet-Nederlanders, waarbij het vooral ging om 1,2 miljoen mensen van 
Chinese afkomst (‘vreemde Oosterlingen’ in de koloniale terminologie). Voor hen was in de 
toescheidingsovereenkomst een optierecht voor het Nederlanderschap geregeld. Wat de eerste 
groep, de ‘Inheemse Nederlandse onderdanen niet-Nederlanders’ betreft, kunnen we stellen dat 
het qua etnische afkomst vooral ging om die mensen die in de koloniale terminologie pejoratief 
aangeduid werden met de term ‘Inlanders’, 70 miljoen mensen in getal,70 en dat de overgrote 
meerderheid geen optierecht voor het Nederlanderschap kreeg.71  
 
4. De gevolgen van de Indonesische nationaliteitstoedeling voor Suriname 
Dit facet van het dekolonisatieproces in de Oost (de toescheiding van de Inheemsen en 
Uitheemsen) raakte overigens ook de bevolking in de West, en dan met name de (nazaten van de) 
Javaanse en Hindoestaanse contractarbeiders die na 1863 (afschaffing van de slavernij) naar 
Suriname waren gemigreerd om te voorzien in het tekort aan arbeidskrachten. De Nederlands-
Indische status van ‘Nederlands onderdaan niet-Nederlander’ was in 1927 op dit deel van de 
Surinaamse bevolking van toepassing verklaard.72 In de toescheidingsovereenkomst van 1949 
kwam men overeen dat de Hindoestaanse Surinamers (geclassificeerd als ‘Uitheemse Nederlandse 
onderdanen niet-Nederlanders’) ‘aan Nederland toegescheiden zouden worden.’ De Javaanse 
Surinamers (‘Inheemse Nederlandse onderdanen niet-Nederlanders’) kregen de Indonesische 
nationaliteit toegewezen als ze van de eerste generatie waren en werden ‘aan Nederland 

                                                 
66 Een klein aantal ‘totok’ Nederlanders voldeed aan de criteria voor optie, Van der Veur 1960, p. 58; Meijer 2004, 
maar het politieke debat zou niet over hen gaan maar over de Indo’s.  
67 Heijs 1994, p. 65. 
68 Nagtegaal 1995, p. 3, laat zien dat van het totaal aantal Indo-Europeanen van 280.000 in 1945 ongeveer 130.000 de 
status van ‘Inheems’ hadden, terwijl de rest de status als ‘Europeaan’ bezat. De status Europeaan was een minimale 
voorwaarde voor het Nederlanderschap. Maar niet alle Europeanen hadden recht op het Nederlanderschap. Die 
Europeanen die na 1892 gelijkgesteld waren aan Europeanen hadden volgens de regering geen recht op de 
Nederlandse nationaliteit.  
69 Captain 2002b, p. 169, 170; Heijs 1994, p. 65; Ahmad Ali 1998, p. 49-50. 
70 Heijs 1994, p. 65.  
71 Om preciezer te zijn: alle ‘Inheemse Nederlandse onderdaan niet-Nederlanders’ die in 
 Indonesië waren geboren en op het tijdstip van de onafhankelijkheid aldaar woonachtige waren kregen het 
Indonesische staatsburgerschap zonder optierecht. De Inheemse Nederlandse onderdanen niet-Nederlanders, die 
buiten Indonesië geboren waren en op het tijdstip van de onafhankelijkheid in Nederland of buiten de gebieden der 
deelgenoten van de Unie woonachtig waren kregen de Indonesische nationaliteit met een optierecht voor de 
Nederlandse nationaliteit, Ahmad Ali 1998, p. 49-50. 
72 Heijs 1995, p. 144; Bal & Kerkhoff 2003, p. 221. 
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toegescheiden’ als ze tot de tweede generatie behoorden.73 De eerste generatie Javanen kon 
daarnaast kiezen voor Nederlanderschap, terwijl de tweede generatie voor het Indonesische 
staatsburgerschap kon kiezen.74 Overigens hadden Nederland en Indonesië elkaar gevonden in 
het (raciale) principe dat ‘personen van Indonesische bloede de Indonesische nationaliteit 
hoorden te krijgen.’ De regel dat de eerste generatie Javaanse Surinamers het Indonesische 
staatsburgerschap zou behouden maar ook het feit dat de tweede generatie kon opteren voor de 
Indonesische nationaliteit was hierop gebaseerd. Waar sprake was van ‘insluiting’ in het 
Nederlanderschap was dat dus niet geïnspireerd door het idee van verwantschap aan ‘het 
Nederlandse volk.’ De economische belangen van het rijksdeel Suriname speelden daarbij een rol. 
Suriname, dat als ‘immigratiegebied’ bekend stond, wilde zowel Javanen als Hindoestanen aan 
haar grond binden.75 Van Surinaamse zijde heeft wellicht ook het motief van ‘nation building’ (de 
constructie van één Surinaamse gemeenschap) een rol heeft gespeeld. Nation building was 
instrumenteel in de politieke doelstellingen van het gematigde nationalisme van de Surinaamse 
elite (‘Unie Suriname’) dat vanaf 1942 was opgekomen, meer autonomie bepleitte en fel gekant 
was tegen de ‘Verindisching’ naar Oostindisch model onder gouverneur Kielstra (1933-1944).76  
 
Kortom, aan aanzienlijk deel van de Javaanse en Hindoestaanse contractarbeiders zou hiermee 
‘aan Nederlandse zijde’ worden toegescheiden. Bij nadere Nederlandse wet van 1951 zou hun 
nieuwe nationaliteitsstatus bepaald moeten worden. Dat kon twee kanten uit gaan: of men 
behield het Nederlands onderdaanschap, of men kreeg het volwaardige Nederlanderschap (zie 
hoofdstuk 6). 
 
5. De gevolgen van de nationaliteitstoedeling voor de ‘maatschappelijke Nederlanders’ 
Voor de situatie in Indonesië was vooral van belang dat onder de ‘Inheemse Nederlandse 
onderdanen niet-Nederlanders’ ook mensen van Indo-Europese, Molukse en ‘Indonesische’ 
afkomst waren die een zeer nauwe band met de Europees-Nederlandse groep onderhielden en op 
basis daarvan na de onafhankelijkheid uitgestoten zouden worden uit de Indonesische 
samenleving. Het feit dat zij, evenals de overige ‘Inheemse Nederlandse onderdanen niet-
Nederlanders’ geen optierecht voor het Nederlanderschap kregen zou, tegen de achtergrond van 
ontwikkelingen na 1949, problematisch blijken te zijn. Het ging daarbij bijvoorbeeld om mensen 
die pas na 1892 waren ‘gelijkgesteld aan Europeaan’ (en hun nazaten), om de niet erkende 
nazaten van Nederlandse (vooral blanke) mannen en ‘Inheemse’ vrouwen en om de nazaten van 

                                                 
73 Wat de Hindoestaanse Surinamers betreft stond het in de memorie van toelichting, Kamerstukken II 1949/50, 1478, 
nr. 6, p. 19, als volgt geformuleerd: ‘Bijzondere aandacht verdiende onder de uitheemse onderdanen de groep der 
immigranten in Suriname, rechtstreeks uit India en Pakistan afkomstig, voor welke groep een toescheiding van de 
Indonesische nationaliteit niet in aanmerking behoefde te worden genomen, terwijl de belangen van Suriname als 
immigratieland mede een rol dienden te spelen.’ En wat de Javaanse Surinamers betreft luidde de redenering als 
volgt: ‘Voor de Inheemse onderdanen, die buiten Indonesië woonachtig of geboren waren, waarvan de grootste 
groep door de emigranten naar Suriname werd gevormd, kwam het enkele feit van de immigratie in Suriname niet 
voor voor (sic) een toescheiding naar de Nederlandse kant, doch kwam de geboorte in dat land, waarheen was 
geemigreerd (sic) wel als een deugdelijke factor voor zodanige toescheiding in aanmerking, waarbij uiteraard ook 
rekening viel te houden met de belangen van Suriname. Vgl. Heijs 1991, p. 27-28; Ahmad Ali 1998, p. 50. 
74 Kamerstukken II 1949/50, 1478, nr. 6, p. 19.  
75 Vgl. Heijs 1995, p. 121-122. 
76 Marshall 2003, p. 44-55. 
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Indonesische vaders en Nederlandse (blanke) moeders.77 Qua maatschappelijk profiel en culturele 
oriëntatie kon niettemin sprake zijn van functioneren in de Europees-Nederlandse laag. Men 
moet dan bijvoorbeeld denken aan een dienstbetrekking als militair bij het KNIL, als ambtenaar 
in de koloniale bureaucratie, of als functionaris in dienst van Europese bedrijven. 
Beroepsprofielen die vaak samenhingen met een Europees-Nederlandse culturele oriëntatie op 
het gebied van onderwijs en opvoeding en met een christelijke geloofsovertuiging. Deze 
onderdanen zouden later ook wel aangeduid worden met de term ‘maatschappelijke 
Nederlanders’, om hen te onderscheiden van de juridische Nederlanders.78  
 
De gecompliceerde koloniale situatie had er kortom toe geleid dat men kon functioneren in de 
Europees-Nederlandse samenleving (al dan niet met een formele status als Europeaan) zonder 
dat men volgens het koloniale nationaliteitsrecht ‘Nederlander’ was. Alle Nederlanders waren 
Europeaan, maar niet alle Europeanen (of mensen die ‘leefden als’ Europeanen) waren 
Nederlanders. Slechts de erkende (nazaten van) Nederlandse mannen waren dat. Dat konden 
(nazaten van) Nederlandse mannen ‘uit Europa’ zijn, of (nazaten van) Nederlandse mannen die 
volgens het overgangsrecht bij de nationaliteitwet van 1892 Nederlander waren. Bij dit laatste 
betrof het mensen die voor 1 juli 1893 waren gelijkgesteld aan Europeanen. De Indo-
Europeanen, Molukkers en Indonesiërs die leefden ‘als Europeanen’ maar bij de 
onafhankelijkheid in 1949 (vanwege hun status als ‘Nederlands onderdaan niet-Nederlander’) de 
Indonesische nationaliteit toegewezen kregen dreigden na 1949 tussen wal en schip te belanden, 
aangezien ook de Indonesische regering hen als vreemden zou beschouwen.79 In Indonesische 
ogen verschilden deze individuen niet van de juridische Nederlanders.80 De politieke erkenning 
van dit feit in de term ‘maatschappelijke Nederlanders’ en de beleidspraktijken die daaruit 
voortvloeiden zouden pas na de onafhankelijkheid hun beslag krijgen.  
 
6. Uitsluiting en migratie naar Nederland 
Als gevolg van internering, bersiap-periode, onafhankelijkheidsoorlog, de proclamatie van de 
eenheidsstaat, het mislukken van de Nederlands-Indonesische Unie en de kwestie Nieuw-Guinea 
was de positie van Molukkers en (Indische) Nederlanders in toenemende mate onder druk komen 
te staan. Oorlogsleed, fysieke onveiligheid, alsmede de politieke- en maatschappelijke uitsluiting 
na de onafhankelijkheid had de positie van (Indische) Nederlanders en Molukkers ondergraven, 
waarna men zich tussen 1945 en 1968 massaal aan de poorten van de Nederlandse natiestaat 
meldde, als ‘maatschappelijke’ of juridische Nederlander. In de context van de migratie naar 
Nederland sprak men overigens over evacués, repatrianten, spijtoptanten, of Molukse (destijds 
Ambonese) KNIL-militairen. 
  
Tussen 1946 en 1949 maakten eerst 106.976 evacués de overtocht naar Nederland. Aanvankelijk 
werden ze recuperanten genoemd, aangezien men ervan uitging dat ze na herstel een bijdrage 
zouden leveren aan de opbouw van Indië. Het mes zou aan twee kanten snijden, want Nederland 

                                                 
77 De Hart 2003, p. 78-80; Prins 1952, p. 54. 
78 Ringeling 1978. 
79 Prins 1952, p. 54. 
80 Ringeling 1978, p. 83-84. 
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kwam net uit de oorlog en er was alom schaarste. Dat ging niet door toen de verhoudingen 
tussen Indonesië en Nederland niet verbeterden. Volgens de evacuatierichtlijn van de 
Nederlands-Indische regering uit 1946 zou deze groep slechts moeten bestaan uit mensen die in 
de krijgsgevangenen- en burgerkampen hadden gezeten, de totoks, maar tot verbazing van de 
Nederlandse regering bestond de groep ook uit ongeveer 25.000 zogenaamde ‘mengbloeden.’ Dat 
was tegen de raciale richtlijn die ervan uitging dat Indo-Europese oorlogsgetroffenen in een 
Aziatisch land dienden te recupereren.81  
 
Na de soevereiniteitsoverdracht in 1949 zou parallel aan de verslechtering van de relatie tussen 
moederland en voormalige kolonie als gevolg van het uitroepen van de eenheidsstaat, het 
opheffen van de Unie, en vooral de Nieuw-Guinea kwestie, de migratie naar Nederland alleen 
maar toenemen. Tussen 1950 en 1968 zouden naar schatting nog eens 252.000 (voormalige) 
Nederlanders uit Indonesië, repatrianten genoemd, naar Nederland migreren.82 In 1951 zouden, 
als gevolg de constructie van de Indonesische eenheidsstaat en het mislukken van het 
zelfbeschikkingsrecht, 12.500 Molukse ex-KNIL-militairen en hun gezinnen collectief naar 
Nederland komen. De Molukkers worden altijd apart genoemd en geteld, en men duidde hen 
nimmer aan met de term repatriant. In hoofdstuk 4 zullen we zien dat dit niet zonder betekenis 
was. Wat de repatrianten betreft: onder hen bevonden zich relatief veel Indo-Europese 
Nederlanders, die zowel uit de republiek Indonesië kwamen als uit Nieuw-Guinea (na de escalatie 
van Nederlands-Indonesische conflict over dit gebied). Er bevonden zich onder de repatrianten 
ook 25.000 spijtoptanten, een breed samengestelde groep van maatschappelijke Nederlanders die 
het Nederlanderschap niet bezaten of die status kwijtgeraakt waren. Deze laatsten beschouwde 
men als de ‘hekkensluiters’ van de postkoloniale migratie. Daarmee was een eind gekomen aan de 
‘uittocht uit Indië.’  
 
Conclusie 
Het Indonesische dekolonisatieproces onderstreepte de these van de Amerikaanse antropologe 
Ruth Benedict dat het bezit van Nederlands-Indië inherent was aan de constructie van de 
Nederlandse nationale identiteit. Ze was na een veldwerkperiode in Nederland in 1945 tot deze 
conclusie gekomen. In de Nederlandse politieke debatten en het politieke handelen komt 
Nederlands-Indië inderdaad naar voren als een ‘onlosmakelijk’ onderdeel van Nederland. Maar 
hoe zat het met de menselijke erfenis van ‘Insulinde’? In hoeverre beschouwde men mensen die 
door sociale en politieke omstandigheden de oversteek naar Nederland (wilden) maken als 
onderdeel van de Nederlandse verbeelde gemeenschap? En dan met name dat deel van de 
bevolking dat, hoe de nationaliteitstoedeling in individuele gevallen ook was uitgepakt, op 
Nederland georiënteerd was en als gevolg daarvan ‘uitgestoten’ werd uit de Indonesische 
republiek? Immers, formeel was de nationaliteitsrechtelijke positie geregeld maar daarmee was de 
kous niet af. Niet voor Indonesië, die de aan Nederland loyalen (Indonesisch staatsburger of niet) 
ging uitsluiten. Maar ook niet voor ‘emigratieland’ Nederland. Nederlandse politici wilden zich 
niet zonder meer neerleggen bij het vooruitzicht van de vestiging van (ex)-Nederlanders uit 

                                                 
81 Captain 2002b, p. 128; Meijer 2004, p. 251; Willems 2001, p. 19. 80.000 recuperanten vestigden zich overigens 
permanent in Nederland. Waar de overigen naartoe trokken is niet bekend. 
82 Captain 2002b, p. 175. 
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Indonesië in Nederland. In dit hoofdstuk zijn de omvang van de migratie naar Nederland en de 
formele implicaties van de nationaliteitstoedeling geschetst. Maar wat zeggen de politieke 
vertogen ten aanzien van nationaliteit, toelating en inburgering over de mate waarin de 300.000 
(Indische) Nederlanders en 12.500 Molukkers (die naar Nederland migreerden) als onderdeel van 
de Nederlandse gemeenschap zijn beschouwd? Waren ze, in de ogen van politici, ‘echte 
Nederlanders’, welke ontwikkelingen tekenden zich in politieke vertogen over hun nationale 
toebehoren af en welke achtergronden speelden daarbij een rol? Hoewel de omstandigheden van 
beide groepen in de Nederlands-Indische samenleving en in de roerige jaren vlak voor de 
Indonesische onafhankelijkheden veel overeenkomsten kenden, worden beide groepen nu apart 
onder de loep genomen. De politieke vertogen over beide groepen zou namelijk na de 
onafhankelijkheid uit elkaar gaan lopen. 
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Hoofdstuk 4 
De Nederlandse politiek, Ambonezen en Molukkers: ontwikkelingen in een bewogen 
relatie 
 
“Identity politics is iets van de feministische beweging of andere sociale groepen. Je kan niet zeggen dat de regering 
identity politics voert.”1 
 
1. Inleiding 
Bovenstaande uitlating reflecteert een nog altijd invloedrijk discours over de verhouding tussen 
identiteit, sociale groepen en de staat. Identiteit is iets van belangengroepen, niet van (actoren 
binnen) de regering. De staat en haar politieke instituties zijn in deze visie geen locatie 
waarbinnen actoren verhalen over de identiteit van sociale groepen produceren, die van invloed 
op processen van identificatie en contra-identificatie binnen deze groepen zijn. De staat vervult, 
zo suggereert het citaat, in identiteiten van sociale groepen die – vanwege economische, sociale, 
religieuze of symbolische doelen – erkenning van de overheid eisen hooguit een rol door 
antwoord te geven. Zelf heeft ze geen belang bij die identiteitsverhalen. De overheid is, met 
andere woorden, reactief, ze speelt een afgeleide en geen vormende rol in identiteiten van sociale 
groepen. Daar, bij sociale groepen in de periferie, ‘gebeurt’ het. Als men op deze wijze het 
primaat voor identiteitsvorming bepaalt, dan zal de aandacht uitgaan naar de vraag hoe sociale 
groepen zich ten opzichte van de staat verhouden en niet andersom. Dit paradigma voert, met 
andere woorden, naar het Nederlandse ‘minderhedenonderzoek’ en laat weinig ruimte voor 
‘meerderhedenonderzoek.’2 Het niet bestuderen van ‘culturen van macht’, zo waarschuwde Nader 
reeds in 1972 in een klassieke kritiek op de traditionele antropologie, kan serieuze gevolgen 
hebben voor het soort kennis dat geproduceerd wordt.3  
 
De benadering van identiteitsvorming als het resultaat van interne processen is ook van invloed 
geweest op de wijze waarop postkoloniale Molukse identiteit en burgerschap in Nederland geduid 
zijn. Hoewel het inzicht steeds breder gedragen wordt dat identiteitsvorming het resultaat is van 
een wisselwerking tussen keuzes van sociale groepen en door machtsverschil bepaalde processen 
van identiteitstoewijzing door de wijdere omgeving,4 overheerst wat Molukkers betreft het beeld 
dat ze hun identiteit, ‘in eigen hand’ hadden. Velen zijn van oordeel dat ‘zelfuitsluiting’ de relatie 
tussen Molukkers en de Nederlandse samenleving heeft bepaald: Molukkers hebben zich toch 
zelf afgezonderd van de Nederlandse samenleving? De historische rol van de Nederlandse 
politiek als voorwaardenscheppende en structurerende partij in Molukse identiteit krijgt veel 
minder aandacht. De Nederlandse politiek jegens Molukkers, zo is het heersende beeld, liet 
ruimte aan de beleving van eigen identiteit ‘omdat Molukkers dat zelf wilden.’  

                                                 
1 Studente in gesprek met studiegenoot in lift, hoofdgebouw Vrije Universiteit, 4 april 2006.  
2 Vgl. Rath 1991, Prins 2000. Incidenteel uiten politieke functionarissen op gemeentelijk niveau, zoals wethouder 
Aboutaleb van Amsterdam in 2006 (anno 2007 staatssecretaris), kritiek op dit dominante paradigma, Ad Valvas, 22 
juni 2006. 
3 Nader 1972, p. 289. 
4 Anderson 1992, p. 9; Eriksen 1993, p. 57; Jenkins 1997, p. 53 e.v; Baumann 1999, p. 57-68; Jones 2000; Botman, 
Jouwe & Wekker 2001; Elias 2005.  



90 
 

De antropoloog Steijlen, die de relatie van Molukkers met Nederland vooral als resultaat van het 
Molukse nationalisme in Nederland beschouwde,5 vat het argument als volgt samen:  
 
“Ongetwijfeld hebben factoren als discriminatie en uitsluiting hun invloed gehad (op de verhouding met Nederland, 
G.J.), maar deze verklaring impliceert ook dat zij voor zichzelf een toekomst in Nederland hebben gezien en 
daarvan is, althans voor de grote meerderheid, geen sprake geweest. De jongeren zijn in de kampen gesocialiseerd 
met de gedachte aan een tijdelijk verblijf en met een dosis wantrouwen jegens Nederlanders. Hun oriëntatie op de 
Nederlandse samenleving is slechts partieel en is met name gericht op de materiële kant van de westerse 
samenleving. Zij hebben wel werk in die Nederlandse samenleving gezocht, maar hebben er geen affiniteit mee.”6 
 
Hoewel Steijlen afstand neemt van een primordiale uitleg van Molukse identiteit door die als 
context afhankelijk proces te analyseren,7 richt de auteur niettemin de blik op ontwikkelingen 
binnen Molukse kring. Dat hangt samen met een identiteitsconcept dat postuleert dat ‘sociale 
identiteit’, zoals Smeets en Steijlen het zeggen, vooral een kwestie is van ‘zelfdefinitie.’8 Deze 
benadering is verdienstelijk, in die zin dat ze ruimte maakt voor agency (voor het idee dat 
Molukkers niet slechts reactief waren), maar tegelijkertijd dreigt het risico dat de invloed van de 
Nederlandse politiek op die processen onderbelicht blijft. Inzet in dit hoofdstuk is niet om de 
door Steijlen geobserveerde Molukse identificaties en oriëntaties (tijdelijk verblijf, wantrouwen 
jegens en partiële oriëntatie op de Nederlandse samenleving en het RMS-ideaal) te betwisten, 
maar om te illustreren dat die niet los kunnen worden gezien van Nederlands politieke vertogen 
jegens Molukkers gedurende de afgelopen, pakweg, vijftig jaar. Los van het gegeven dat politieke 
vertogen over Molukkers in studies over migratie uit Nederlands-Indië sowieso onderbelicht zijn9 
brengt focus hierop aan het licht, dat Molukse identiteitspolitiek10 altijd vergezeld ging van of 
werd voorafgegaan door Nederlandse identiteitspolitiek. De classificaties van de Nederlandse 
regering en de Tweede Kamer in de context van historische gegroeide afhankelijkheidsrelaties 
tussen Molukkers en Nederland zijn vanuit dit perspectief vormende elementen in de constructie 
van Molukse identiteit en burgerschap.11 Nederlandse politici hebben zich dus door de jaren heen 
jegens de Molukkers als ‘leden’ van een machtige etnische groep doen kennen. 

                                                 
5 Steijlen 1996. 
6 Steilen 1996, p. 131. 
7 Het proces van de ‘wording’ van de Molukse identiteit, met name het RMS-ideaal, is volgens Steijlen beïnvloed 
door ontwikkelingen in: de relatie met Indonesië, de maatschappelijke positie van Molukkers in Nederland, de 
internationale politieke situatie en door ontwikkelingen in Molukse kring zelf. 
8 Smeets & Steijlen 2006, p. 16. 
9 Schuster 1999a, p. 4, acht die ‘zo eigen’ dat hij ze ‘buiten beschouwing laat.’ Overigens voert deze auteur als 
argument aan dat hun komst geen eigen keuze was, zoals bij andere postkoloniale migranten en arbeidsmigranten, 
maar het gevolg van rechterlijke uitspraken die ingingen tegen de wil van de Nederlandse overheid. Wellicht moeten, 
we, tegen de achtergrond van de afwerende houding van de Nederlandse regering jegens Molukkers in Indonesië na 
1949, het zo zien dat de komst naar Nederland ‘geen eigen keuze’ werd.  
10 Op te vatten als de constructie en organisatie van Molukse ‘eigenheid’ met als doel ‘terugkeer’ naar een eigen Zuid-
Molukse republiek. 
11 Daarnaast wees Wim Manuhutu, directeur van het Moluks Historisch Museum er (in een gesprek op 13 december 
2006) op dat de regering de macht heeft om te kiezen wie ze aan het woord laat en wie niet (door de ene club te 
‘beantwoorden’, subsidiëren en als gesprekspartner te erkennen en de andere club niet). Deze politiek van erkenning 
kan zeer constitutief zijn in de identiteitsvorming van sociale groepen. Politieke erkenning is een vorm van sociale 
creatie, roept iets in het leven, bevoordeelt een bepaald perspectief ten koste van een ander en zet dat 
geprivilegieerde perspectief symbolisch, institutioneel en materieel kracht bij. Manuhutu stelt dat dit mechanisme een 
van de redenen is dat het Moluks nationalisme beeldbepalend kon zijn voor de Molukse groep. 
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De 12.500 Molukse ex-KNIL-militairen, hun gezinnen die in 1951 en 1952 naar Nederland 
kwamen,12 en hun nazaten evolueerden (tussen 1949 en 2005) van ‘Ambonezen’ in ‘Molukkers’ 
en vandaag de dag is in toenemende mate sprake van ‘Molukse Nederlanders.’ Achter die 
terminologische veranderingen gaat een verschuiving in politieke vertogen over het nationale 
toebehoren van deze postkoloniale burgers schuil. Hoe hebben Nederlandse politici tussen 1949 
en 2005 betekenissen geconstrueerd over Molukkers en hun relatie met Nederland? Hoe hebben 
zij, door de jaren heen, vorm gegeven aan de band tussen Molukkers en de Nederlandse 
gemeenschap, welke contexten speelden daarbij een rol en welke ontwikkelingen tekenden zich 
daarin af?  
 
Het proces, dat uiteindelijke leidde tot de discursieve verdwijning van Molukkers uit de politieke 
vertogen, neem ik in de volgende stappen onder de loep: 1. De relatie tussen ‘Ambonezen’ en het 
Nederlandse gezag in de vooroorlogse Indische samenleving. 2. Het contrast tussen sprekende 
symboliek en zwijgende nationaliteitspolitiek (1949). 3. De voortgaande polarisatie tussen 
Molukkers en Indonesië als opmaat voor vestiging in Nederland (1949-1951). 4. De constructie 
van een tijdelijke band tussen Molukkers en Nederland (1951-1970) 5. Het toenemende belang 
van een Nederlands burgerschap (1970-2000). 6. Ontspannen relaties in het nieuwe millennium 
(2000-2005).  
 
2. ‘Ambonezen’ en het Nederlandse gezag: ‘zwarte Nederlanders’ 
Voor een goed begrip van ontwikkelingen die zouden leiden tot de uitstoot van Molukkers 
(destijds ‘Ambonezen’13 genoemd) uit Indonesië en hun komst naar Nederland is het zinvol nog 
een kort profiel te schetsen van hun burgerschap en identificaties in de koloniale Indische 
samenleving. Het feit dat veel Ambonezen de status ‘Inheemse Nederlandse onderdaan niet-
Nederlander’ bezaten stond een innige band met het Nederlandse gezag niet in de weg.  
 
Die aparte positie was een erfenis van de wijze waarop het Nederlandse koloniale bestuur haar 
gezag in de archipel gevestigd had. Het Nederlandse bestuur en de Nederlandse cultuur hadden 
op de eilanden waar de Ambonezen vandaan namelijk een lange geschiedenis. De Verenigde 
Oostindische Compagnie vestigde zich als eerst op deze eilanden, en het protestants-christelijke 
geloof had als gevolg van deze vroege Nederlandse aanwezigheid op de Molukse eilanden een 
stevige voet aan de grond gekregen.14 Daardoor waren Ambonezen in de Nederlands-Indische 
samenleving een aparte positie gaan innemen. Ze hadden, meer dan andere bevolkingsgroepen, 
een traditie van werken voor het Nederlandse bestuur en zwermden over de gehele Indonesische 
archipel uit om elders in functies als bestuurder, onderwijzer, arts, predikant, ambtenaar, maar 
ook KNIL-militair werkzaam te zijn.15 Dat alles leidde ertoe dat zij zich, zoals Steijlen stelt, ‘sterk 
identificeerden met de Nederlandse bevolkingsgroep’, wat hen (ondanks het feit dat het 

                                                 
12 De collectief naar Nederland overgebrachte ex-KNIL-militairen en hun gezinnen werden nadrukkelijk niet tot de 
gerepatrieerden gerekend, de Molukkers die individueel naar Nederland kwamen wel, Kraak 1958, p. 19. 
13 Omwille van de leesbaarheid beperk ik het gebruik van de aanhalingstekens bij deze term in de nu volgende tekst. 
14 Van Amersfoort 1973a, p. 112; Van Baardewijk e.a. 1998, p. 75-77. 
15 Van Amersfoort 1973a, p. 112; Steijlen 1996, p. 35. 
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merendeel van hen in juridisch opzicht ‘Inheemse Nederlands onderdaan niet-Nederlander’ was) 
de bijnaam Belanda Hitam, zwarte Nederlander, opleverde.16  
 
Het feit dat Ambonezen, ‘in hoge mate deel uitmaakten van het koloniale bestel en dat zij 
daardoor in zekere mate los stonden van de gewone bevolking’, zoals Van Amersfoort het 
uitdrukt, ging tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië (1942-1945) en de roerige jaren 
direct daarna zijn tol eisen, zoals we reeds hebben gezien.17 De Japanners bezagen de 
geïnterneerde Ambonese KNIL-militairen met groot wantrouwen, en na de capitulatie liet men 
‘inlandse’ KNIL-militairen vrij, met uitzondering van de Ambonezen onder hen.18 De 
oorlogsomstandigheden en de daaropvolgende polarisatie tussen Nederland en de Indonesische 
nationalisten vergrootten de sociale afstand tussen Ambonezen en de Indonesische samenleving 
nog meer. In het conflict dat na de Japanse capitulatie tussen Indonesische nationalisten en 
Nederland uitbrak vocht een groot deel van de Ambonese KNIL-militairen (een naar verhouding 
groot deel van de bevolking van de eilanden) voor herstel van het Nederlandse gezag.19 Met name 
tijdens de bersiap-periode (september 1945-november 194620) was de wederzijdse vijandigheid 
tussen de Ambonese KNIL-militairen en de Indonesische nationalisten groot. Ambonezen, die 
vanwege hun grotendeels christelijke geloofsovertuiging sowieso toch al een aparte positie in de 
archipel innamen, stonden nu tevens de aspiraties van de Indonesische nationalisten in de weg.21 
Dat ze daarbij voor de Nederlandse troepen op Java een voorhoederol vervulden22 en dat voorts 
een aanzienlijk aantal inwoners van de Molukken zich aanmeldden voor het KNIL23 zette de 
verhoudingen tussen de Ambonezen en de Indonesische nationalisten uiteraard onder nog 
grotere druk. De verschrikkingen als gevolg van de oorlog veroorzaakten een diep wederzijds 
wantrouwen tussen enerzijds de Indonesische regering en de Indonesische bevolking (op Java24) 
en anderzijds de Ambonezen. Een wantrouwen dat ook na de onafhankelijkheid nog groot zou 
zijn.25 Overigens kende het Indonesische nationalisme in de periode 1945-1950 ook onder de 
Ambonese bevolking sympathisanten en medestanders.26 Vooral de verhouding tussen 

                                                 
16 Steijlen 1996, p. 35. Belanda Hitam was in de koloniale Indische samenleving overigens een meerduidige term. 
Naast de Molukkers werden destijds ook Ghanese (KNIL) militairen (en hun ‘gemengde’ nazaten) aangeduid als 
Belanda Hitam, aldus Van Kessel 2005; vgl. Mastenbroek 1934, p. 65. Tegenwoordig staan met name de nazaten van 
deze laatste categorie in de Nederlandse samenleving bekend als Belanda Hitam, terwijl dat van de nazaten van de 
Molukse KNIL militairen niet gezegd kan worden. Ook Surinaamse KNIL-militairen konden in Indonesië als Belanda 
Hitam worden aangeduid. 
17 Van Amersfoort 1973a, p. 113.  
18 Steijlen 1996, p. 35. 
19 Somers 2005, p. 251, stelt dat veel Ambonese mannen in dienst waren in het KNIL en zichzelf als Nederlands 
onderdaan beschouwden. 
20 Bussemaker 2005, p. 11; Meijer 2004, p. 247. 
21 Bussemaker 2005, p. 16. 
22 Bussemaker 2005; Steijlen 1996, p. 36; Meijer 2004, p. 249. 
23 Steijlen 1996, p. 36. 
24 Van Amersfoort 1973a, p. 115.  
25 Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de Ambonese KNIL-militairen niet in door republikeinen gecontroleerd 
gebied gedemobiliseerd wilden worden, maar terug wilden naar de geproclameerde ‘republiek der Zuid-Molukken’, 
en uit het feit dat de Indonesische regering een ‘loyaliteitsverklaring’ of ‘spijtbetuiging’ eiste van Molukkers in 
Nederland als voorwaarden voor eventuele vestiging in Indonesië. 
26 Waaldijk & Bosscher, p. 42-45. De auteurs stellen dat rechtstreeks met het KNIL verbonden ‘Ambonezen’ 
inderdaad ‘trouw’ waren aan Nederland, maar dat dit niet noodzakelijk representatief is voor de Ambonese houding 
inzake het nationalisme. Het Indonesisch nationalisme vond volgens de auteurs in de periode 1945-1950 ook onder 
veel Molukkers, vooral onder intellectuelen, weerklank. De aanhankelijkheid aan Nederland op Ambon was volgens 
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Ambonezen die gelieerd waren aan het Nederlandse koloniale regime (waarbij KNIL-militairen 
een belangrijke plaats innamen) en Indonesische nationalisten was direct voor en na de 
onafhankelijkheid verstoord. In dit hoofdstuk staan de lotgevallen van deze groep centraal.  
 
Zo kon het dus gebeuren dat de Ambonese ‘Inheemse Nederlandse onderdanen niet-
Nederlanders’ tijdens de roerige jaren van dekolonisatie door de Indonesische samenleving in 
toenemende mate als ‘de vijand’ werden beschouwd en behandeld. In hoofdstuk 3 is uiteengezet 
dat de (zeer op Nederland georiënteerde) Ambonezen, op basis van indeling in deze categorie, in 
grote meerderheid het Indonesische staatsburgerschap kregen. Hoe gingen regering en Tweede 
Kamer, op de drempel van de soevereiniteitsoverdracht, om met de discrepantie tussen deze 
status en hun feitelijk onhoudbare positie in de Indonesische samenleving als gevolg van het 
traumatisch verlopen dekolonisatieproces? Erkende men dat er een spanningsveld bestond?  
 
3. Het contrast tussen ‘sprekende’ symboliek en ‘zwijgende’ nationaliteitpolitiek (1949) 
In het jaar 1949 zou zich in het kader van het politieke debat over de soevereiniteitswet een 
opvallend contrast voordoen tussen de symbolische constructies over de Ambonese identiteit, die 
samenhingen met de teloorgang van het Nederlandse imperium, en anderzijds het politieke debat 
over de nationaliteitsrechtelijke positie van Ambonese ‘loyalisten’ na de soevereiniteitsoverdracht. 
Dat contrast illustreert een gelaagde tegenstrijdigheid in de politieke vertogen over het nationale 
toebehoren van Ambonezen op de drempel van de soevereiniteitsoverdracht en verdient daarom 
nadere aandacht.  
 
3.1 Ambonezen als verwante en loyale Nederlanders in het debat over het zelfbeschikking 
in december 1949 
In de emotioneel beladen politieke debatten tussen Tweede Kamer en regering over de 
soevereiniteitswet van 1949 kwamen (naast een groot aantal andere zaken) ook het 
zelfbeschikkingsrecht van ‘deelstaten’ in de archipel en de nationaliteitstoedeling aan de orde. In 
de ontwerpwet waren de resultaten van de Ronde Tafel Conferentie tussen Nederland en 
Indonesië, die als inzet de onafhankelijkheid van Indonesië had, verwerkt. De regering diende het 
‘Ontwerp van wet betreffende de Overdracht van souvereiniteit over Indonesië’, zoals de soevereiniteitswet 
officieel heet, per 21 november 1949 in bij de Tweede Kamer. Het symbolisch en emotioneel 
zeer beladen debat over de wet vond plaats op 6, 7 en 8 december 1949.  
Ambonese leiders waren een zelfbeschikkingsrecht voor de achterban vlak voor de 
soevereiniteitsoverdracht gaan beschouwen als een bestaansvoorwaarde in de Indonesische 
archipel na de onafhankelijkheid. De problematische relatie met de nieuwe Indonesische staat 
speelde daarbij een rol. Zij stonden hierin niet alleen. Ook de Nederlandse regering had voor de 
onafhankelijkheid van Indonesië op het zelfbeschikkingsrecht voor onder andere Ambonezen 
aangedrongen bij de leiders van het Indonesische nationalisme. Als resultaat daarvan was in de 
overeenkomsten van Linggadjati en Renville weliswaar bepaald dat de minderheden, waartoe de 
                                                                                                                                                         
de auteurs dan ook minder ‘algemeen’ dan men lange tijd dacht. Ook Steijlen 1996, p. 36 e.v., benadrukt dat er 
enerzijds een stroming bestond die enige affiniteit had met het Indonesische nationalisme en anderzijds een stroming 
die voorstander was van ‘afscheiding’ van Indonesië en herstel van de band met Nederland. Deze laatste stroming 
had, aldus Steijlen, veel aanhang onder de KNIL-militairen. Steijlen stelt verder dat de separatisten ‘aanhang kregen 
van hun meerderen.’ 
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Ambonezen behoorden, dit zogenaamde externe zelfbeschikkingsrecht (het recht op secessie) 
zouden krijgen,27 maar uiteindelijk werd dit recht niet geëffectueerd.28 Daarbij valt op dat 
Nederlandse politici in het debat over het zelfbeschikkingsrecht op uitgebreide wijze uiting gaven 
aan opvattingen over de symbolische band van Ambonezen met Nederland. Die constructies 
vormden een legitimering voor het zelfbeschikkingsrecht, waarbij Nederlandse politici 
tegelijkertijd hun zorgen uitspraken over de soepele opname van Ambonezen in de Indonesische 
samenleving.  
 
Een geschonden natie met overzeese loyalisten 
Voordat die debatten zelf aan de orde komen is het goed te beseffen welke attitude politici 
hadden ten aanzien van de op handen zijnde Indonesische onafhankelijkheid. De meeste 
Nederlandse politici beschouwden die als een schending van de nationale eer, en het pleidooi van 
zelfbeschikkingsrecht voor ‘aan Nederland loyale minderheden’ dient in dat licht te worden 
beschouwd. 
 
Nederlandse politici hadden grote moeite met het aanvaarden van de soevereiniteitsoverdracht 
aan Indonesië (zie hoofdstuk 3). En toen ook de Nederlands-Indonesische Unie (een soort 
hervormd Koninkrijk) weinig substantie bleek te krijgen zette men, ‘als doekje voor het bloeden’, 
zwaar in op het behoud van de Nederlandse soevereiniteit over Nieuw-Guinea. De politieke 
debatten onderstrepen, zoals Captain het stelt, dat Nederland ‘krampachtig wilde vasthouden aan 
haar status als koloniale mogendheid.’29 Juist nu een groot deel van ‘Indië’ was ‘verloren’ waren 
politici van oordeel dat het gebied gekoloniseerd diende te worden, door middel van het voeren 
van een Christelijke beschavingspolitiek vanuit Nederland. In dit verband is vooral van belang dat 
men bij de kolonisatie van het gebied een sleutelrol zag weggelegd voor Indische Nederlanders 
(zie hoofdstuk 5). Nederlandse politici representeerden Indische Nederlanders als ‘overzeese 
loyalisten’ die konden worden ingezet voor gebiedsbehoud in het restant van de archipel.30 In 
hetzelfde register kunnen we het debat over het zelfbeschikkingsrecht van Ambonezen en andere 

                                                 
27 Somers 2005, p. 251. Dit extern zelfbeschikkingsrecht, waardoor ‘Ambonezen’ rechtstreeks banden met Nederland 
zouden kunnen onderhouden, was minderheden krachtens de overeenkomsten van Linggadjati en Renville beloofd. 
Maar die wens bleek bij de soevereiniteitsoverdracht verder weg dan ooit. Indonesië had in haar grondwet namelijk 
alleen ruimte gelaten voor intern zelfbeschikkingsrecht. Maar in de uiteindelijke tekst van de overgangsovereenkomst 
ging Indonesië wel akkoord met een extern zelfbeschikkingsrecht, al was de rol van de republiek van de Verenigde 
Staten van Indonesië in de procedure die aan het extern zelfbeschikkingsrecht vooraf moest gaan doorslaggevend.  
28 Waar het bij een extern zelfbeschikkingsrecht gaat om het recht om secessie (afscheiding) van een staatkundig 
geheel, regelt het interne zelfbeschikkingsrecht het ‘recht op een autonome status binnen een staatkundig geheel’, 
Stevens 1994, p. 121.  
29 Captain 2002b, p. 168. 
30 Zelfs bij de plenaire vergadering over de begrotingsbehandeling voor 1956 hielden sommige Kamerleden nog 
rekening met het scenario, dat Nieuw-Guinea, via een zelfbeschikkingsrecht, weer een ‘staatsrechtelijke band’ met 
Nederland zou gaan onderhouden. Zo stelde het Tweede Kamerlid De Graaf (KVP) het volgende: ‘ […] mijn visie 
op het tijdstip, waarop Nieuw-Guinea zijn beschikkingsrecht zal uitoefenen, [staat] uiteraard geheel los van de vraag, 
waartoe die uitoefening van dat recht zal leiden, dus […] van de vraag, welke beslissing dan zal vallen aangaande de 
staatkundige verhouding tot Nederland of enig ander land’, Handelingen II 1955/56, p. 432. Het koloniseren van het 
gebied door middel van (christelijke) beschavingspolitiek en (Indo-Europese) immigratie was het devies. Het mes 
zou dan aan twee kanten snijden: Nederland ‘behield’ Nieuw-Guinea. En het ‘vraagstuk’ van Indische Nederlanders, 
die zich zeer tegen de zin van Kamer en regering in toenemende mate in Nederland gingen vestigen, was opgelost. 
Het zou nog tot 1962 duren voordat de staatkundige status van Nieuw-Guinea veranderde: niet als permanent deel 
van het Koninkrijk der Nederlanden, maar als onderdeel van Indonesië. 
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minderheden plaatsen. Zij symboliseerden de band die Nederland nog met het grotendeels 
‘verloren’ Indië zou kunnen hebben. 
 
De inhoud van het zelfbeschikkingsdebat: aan Nederland verwante ‘Ambonezen’ 
De Nederlandse regering had zich in de onderhandelingen met Indonesië die vooraf gingen aan 
de soevereiniteitsoverdracht hard gemaakt voor het zelfbeschikkingsrecht van ‘minderheden.’ 
Daarmee werden de inwoners van de Minahassa, Ambon en Timor bedoeld. Men achtte het van 
levensbelang dat deze groepen het zelfbeschikkingsrecht zouden kunnen uitoefenen. De posities 
van Nederland en de Indonesische delegatie liepen sterk uiteen. 
 
Nederland wilde dat het zelfbeschikkingrecht vóór de overdracht van de 
soevereiniteitsoverdracht zou worden uitgeoefend, Indonesië daarna. Nederland was voorstander 
van zowel een intern als een extern zelfbeschikkingsrecht (zowel autonomie als de mogelijkheid 
dat deelstaten zich zouden afscheiden van Indonesië).31 Indonesië wilde niet verder gaan dan 
autonomie.32 Nadat de Indonesische delegatie het interne en externe zelfbeschikkingsrecht had 
erkend diende het volgende geschilpunt zich aan. Nederland was voorstander van een extern 
zelfbeschikkingsrecht zowel voor ‘deelstaten’ als voor bevolkingen van gebieden die geen 
deelstaat waren, waarbij men de inwoners van de Minahassa, Ambon en Timor op het oog had. 
In de uiteindelijke regeling kwam er zowel een in- als extern zelfbeschikkingsrecht uit de bus. De 
uitoefening van die rechten zou na de onafhankelijkheid zijn beslag moeten krijgen. En wat het 
laatstgenoemde geschilpunt betreft was een ‘getrapt’ zelfbeschikkingrecht als compromis uit de 
bus. Alleen deelstaten hadden recht op extern zelfbeschikkingsrecht, maar ‘bevolkingen van 
gebieden’ (lees: minderheden) konden zich na een plebisciet omvormen tot deelstaten. Op 
voorwaarde dat de Indonesische regering, na advies van de VN, hiervoor toestemming gaf. In 
artikel 2 van de overgangsovereenkomst staat het als volgt geformuleerd : 
 

1. De indeling van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië in deelstaten zal uiteindelijk worden 
bepaald door de Constituante in overeenstemming met de bepalingen van de voorlopige Constitutie van de 
Republiek der Verenigde staten van Indonesië, met dien verstande, dat door de bevolkingen van gebieden, 
die door de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië op aanbeveling van de 
Commissie der Verenigde Naties voor Indonesië of een ander orgaan van de Verenigde Naties worden 
aangewezen, een plebisciet onder toezicht van de Commissie der Verenigde Naties voor Indonesië of 
bedoeld ander orgaan zal worden gehouden over de vraag, of zij zich tot een afzonderlijke deelstaat zullen 
vormen. 

2. Elke deelstaat zal in de gelegenheid worden gesteld de definitieve Constitutie te aanvaarden. Ingeval een 
deelstaat deze niet aanvaardt, zal hij de bevoegdheid hebben te onderhandelen omtrent een speciale 
verhouding tot de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië en het Koninkrijk der Nederlanden.33 

 
In het tweede lid was het externe zelfbeschikkingsrecht geregeld. Bij nadere beschouwing is de 
gekozen formulering opvallend. Want van een echt extern zelfbeschikkingsrecht (hetgeen 

                                                 
31 Bosscher en Waaldijk 1985, p. 38. 
32 Bosscher en Waaldijk 1985, p. 38. 
33 Secretariaat van de Rondetafelconferentie 1949a, p.44. Vgl. Secretariaat van de Rondetafelconferentie 1949b, p. 43-
57. Voor de toelichting van de regering op het zelfbeschikkingsrecht zie Kamerstukken II 1949/50, 1478, nr. 6, p.16. 
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minister Van Maarseveen overigens de ‘uiterste consequentie’34 noemde), van werkelijke staatkundige 
onafhankelijkheid, zou in de geest van deze formulering geen sprake zijn. Deelstaten die zich 
wilden afscheiden werden immers geacht te onderhandelen over een speciale verhouding tot de 
Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden. In theorie, en dat is hier vooral van belang, 
konden minderheden zich dus in staatkundig opzicht , via een ‘getrapt’ zelfbeschikkingrecht, weer 
‘aansluiten bij Nederland.’ Vooral die laatste optie was niet alleen letter van wet maar ook punt 
van debat tussen Kamer en regering. Dat was het scenario waar diverse Kamerleden rekening 
mee hielden en ook bij de regering op aandrongen. Men vroeg garanties voor het 
zelfbeschikkingsrecht, waarbij men verwees naar ‘banden met Nederland’, zoals nog naar voren 
zal komen.  
 
Hoewel de regering, bij monde van minister Van Maarseveen van Overzeese Gebiedsdelen, het 
voorwaardelijke karakter van het zelfbeschikkingrecht én het feit dat de Minahassa, Ambon en 
Timor niet vóór de soevereiniteitsoverdracht de mogelijkheid hadden gehad zich uit te spreken 
over het externe zelfbeschikkingsrecht betreurde,35 vond zij de regeling voldoende. Het concept 
van de soevereiniteitswet, waarin het zelfbeschikkingsrecht was geregeld, werd uiteindelijk met 71 
van de 100 stemmen goedgekeurd.36 Maar niet nadat de Tweede Kamer, van links tot rechts, felle 
kritiek hierop had geuit. De bedenkingen van de regering – een geconditioneerd 
zelfbeschikkingsrecht na de soevereiniteitsoverdracht – waren in de ogen van Kamerleden grote 
tekortkomingen. Daardoor was aan de belangen van de minderheden, waaronder Ambonezen, 
geen recht gedaan, zo luidde het oordeel. Kamerlid Romme van de regeringsfractie KVP, in 
vergelijking met de oppositie nog gematigd in zijn toon, verwoordde het als volgt: 
 
“Maar in één opzicht meen ik, dat er een oprechte ontroering door ons volk vaart, dat men zich in vele kringen 
gekrenkt en beschaamd gevoelt omdat beloften, aan wat men wat oneigenaardig de ‘minderheden’ is gaan noemen, 
niet worden ingelost. Dat betreft de regeling van het zelfbeschikkingsrecht […]In brede kringen van ons volk is 
met de kwestie van het zelfbeschikkingsrecht een gevoelige snaar aangeraakt, die doortrilt; […] Elders heb ik 
mijnerzijds de regeling van het zelfbeschikkingsrecht ‘de zwarte bladzijde’ van de conferentie genoemd, en ik 
herhaal hier dat woord mede namens al mijn politieke vrienden. Want hoe men de zaken nu ook keert of wendt, 
aan het zelfbeschikkingsrecht is ter Rondetafelconferentie te kort gedaan.”37  
 
Bijzondere banden tussen Nederland en Ambonezen waren voor Tweede Kamerleden 
belangrijke redenen waarom zij de totstandgekomen regeling van zelfbeschikkingsrecht 
veroordeelden. Ambonezen, zo luidde de teneur van de reacties in de Tweede Kamer, hadden als 
KNIL-militair gevochten voor het Nederlandse gezag, hadden een christelijke verwantschap met 
Nederland, en verdienden dus beter. Zowel in het voorlopig verslag als in het plenaire debat over 
de concept soevereiniteitswet gaven Tweede Kamerleden in allerlei variaties uiting aan deze 

                                                 
34 Handelingen II 1949/50, p. 888. 
35 Handelingen II 1949/50, p. 888, 891. 
36 Aan het debat deden namens de regeringsfracties de volgende leden mee: Romme (voorzitter KVP-fractie), De 
Graaf (KVP), Van der Goes van Naters, Shermerhorn (PvdA), Tilanus, Van de Wetering, Schmal (CHU), Oud 
(VVD). De regeringsfractie bezat 76 van de 100 zetels, een tweederde meerderheid. Namens de oppositie namen aan 
het debat deel: Schouten, Gerbrandy, Meijerink (ARP), De Groot, Wagenaar (CPN), Welter (Lijst Welter; Welter was 
oud-minister van Koloniën voor de KVP en was bij verkiezingen in 1948 met een eigen lijst de verkiezingen in 
gegaan wegens de in zijn ogen te progressieve koers van de KVP) en Zandt (SGP).  
37 Handelingen II 1949/50, p. 807. 
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opvatting. Zo waren Kamerleden (in het voorlopig verslag) over Ambonezen (en ander 
minderheden) van oordeel dat ze vanwege hun christelijke geloofsovertuiging ‘veel dichter bij de 
Nederlanders dan bij vele andere volken van Indonesië, die voor een groot deel Mohammedaans 
zijn’38staan. Volgens deze Kamerleden moest de regering daarom ‘een weg vinden, opdat deze 
Nederlanders, die voortreffelijke Nederlanders zijn en smeken te mogen blijven, niet worden 
afgestoten uit het Nederlandse volk.’39 Op het eerste gezicht lijkt deze oproep op een appèl tot 
behoud van de Nederlandse nationaliteit voor Ambonezen te duiden. Maar de context geeft aan 
dat het de Tweede Kamerleden om het zelfbeschikkingsrecht te doen was. Direct daarna volgt 
namelijk de volgende passage: ‘Er zal een regeling van het zelfbeschikkingsrecht moeten komen, 
die inderdaad wat betekent.’40 Ook het plenaire debat tussen regering en de Tweede Kamer 
kenmerkte zich door dergelijke constructies van overeenkomst tussen Ambonezen en 
Nederlanders in het kader van het debat over het zelfbeschikkingsrecht van minderheden.41 
Kamerlid Welter, oud-minister van Koloniën, gaf als volgt uitdrukking aan de kamerbreed 
levende gevoelens ten aanzien van Ambonezen: 
 
“De Ambonezen […] hebben in de loop van tientallen jaren duizenden van hun beste mensen geofferd voor de 
zaak van Nederland. Het grote werk, dat wij in Indië gedaan hebben, de bouw van dat prachtige monument, het 
scheppen van de rechtstaat, zou niet mogelijk zijn geweest zonder de offers van bloed en leven van deze mensen; dat 
ware volstrekt uitgesloten geweest. Deze mensen zijn het ook, die tijdens de occupatie van Japan – een occupatie 
waarmee de Duitsers nog maar kinderen in boosheid waren – bij honderden met hun leven geboet hebben voor de 
trouw, die zij betoonden aan ons land en onze Koningin. […] Zorg ervoor dat deze volken ons geen 
ondankbaarheid kunnen verwijten, want die hebben zij niet aan ons verdiend, zij, die bovendien, doordat zij 
Christenen zijn, nauwer met ons verbonden zijn dan vele andere van die volken. […] De Regering moet er zeker 
van zijn, dat het zelfbeschikkingsrecht van deze volken volkomen tot zijn recht komt en dat het onder alle 
omstandigheden gewaarborgd wordt.”42  
 
Ironisch genoeg deden leden van de Tweede Kamer uiteindelijk een appèl op de ‘Nederlandse’ 
deugden van de Ambonezen om desalniettemin het zelfbeschikkingsrecht, zoals het geregeld was 
in de soevereiniteitswet, te accepteren. Bij het ‘christenvolk in Nederland’ mocht, met het 
gebrekkige zelfbeschikkingsrecht voor christelijke Ambonezen, dan wel een ‘uiterst gevoelige 
snaar’ zijn geraakt, zoals Tilanus van regeringsfractie CHU het uitdrukte, desalniettemin hadden 

                                                 
38 Kamerstukken II 1949/50, 1478, nr. 10, p. 34.  
39 Kamerstukken II 1949/50, 1478, nr. 10, p. 34.  
40 Kamerstukken II 1949/50, 1478, nr. 10, p. 34.  
41 Handelingen II 1949/50, p. 802, 837, 824. 
42 Handelingen II 1949/50, p. 815. De Kamerleden zeiden het niet met zoveel woorden, maar de loftuitingen over 
betoonde trouw en offervaardigheid hadden betrekking op mannen. Zij, de mannelijke ‘Ambonezen’, hadden immers 
als KNIL-militairen gevochten voor het Nederlandse gezag. Het zelfbeschikkingsdebat was dus voor een belangrijk 
deel een gendered debat. Het verwees naar de rol die mannen in politieke conflicten tussen naties geacht worden in 
te nemen. Ambonese mannen hadden zich in dat opzicht, door hun bereidheid tot strijd en sterven, voortreffelijke 
Nederlandse onderdanen betoond. De Kamerleden reflecteerden niet over de rol en positie van Ambonese vrouwen 
in de politieke ontwikkelingen vlak voor de soevereiniteitsoverdracht. De vraag hoe zij hun eventuele band met 
Nederland tot uitdrukking brachten, hoe ze stonden tegenover de strijdvaardigheid van de mannen, en hoe de strijd 
– waar ze niet direct aan deelnamen – hun positie in de Indonesische samenleving beïnvloedde kwam niet aan de 
orde. Bij veel gewapende conflicten is niet alleen de rolverdeling in het conflict genderspecifiek. De effecten van zo’n 
conflict zijn dat vaak ook. Zo zijn de seksuele misdrijven die in conflictsituaties worden gepleegd en als doel hebben 
de vijand te vernederen vooral gericht op vrouwen. Ook in Indonesië zijn deze misdrijven tijdens de bersiap-periode 
(1945-1946), toen de oorlog in Indonesië nog volop gaande was, voorgekomen, Bussemaker 2005, p. 138. 
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Ambonezen in de nieuwe Indonesische staat een schone taak te vervullen. Tilanus verwoordde 
het argument als volgt: 
 
“De vraag zou echter ook kunnen worden gesteld, of het verstandig is van de vertegenwoordigers van […] Ambon 
[…] om deze afwijkende houding aan te nemen, juist omdat zij door hun ontwikkeling en geestesgesteldheid zulk 
een belangrijke plaats in het openbare en maatschappelijke leven hebben ingenomen en zouden kunnen innemen. 
Men zou zelfs de vraag kunnen stellen of het Christelijk verantwoord is deze afwijzende houding aan te nemen.”43 
 
De houding van Kamerlid Meijerink van de ARP (oppositie) is in dit verband interessant. Het lid 
verenigde, explicieter dan andere Kamerleden, twee uitersten in zich. Enerzijds was Meijerink een 
voorstander van het zelfbeschikkingsrecht voor Ambonezen en andere minderheden, maar aan 
de andere kant was hij ondubbelzinnig van oordeel dat Ambonezen ‘als Indonesiërs tot de 
Indonesische volkerengemeenschap behoren’ en onder meer uit hoofde hiervan hun bijdrage aan 
de opbouw van Indonesië dienden te leveren.44 Een betekenisvolle stelling die haaks leek te staan 
op de houding van overige Kamerleden in die context. 
 
De Tweede Kamer was, kortom, dubbelzinnig in haar houding ten aanzien van Ambonezen. Aan 
de ene kant construeerde men een verregaande verwantschap tussen Ambonezen en Nederland. 
Die verwantschap rechtvaardigde het uitoefenen van zelfbeschikkingsrecht door Ambonezen na 
de onafhankelijkheid. Aan de andere kant deed men bij de Ambonezen een beroep op diezelfde 
verwantschap om de nieuwe orde in Indonesië, waarin het zelfbeschikkingsrecht twijfelachtig zou 
zijn, te accepteren. Deze houding hing samen met de grotere belangen die met een vlotte 
soevereiniteitsoverdracht gemoeid waren. Regering (minister Van Maarseveen van Overzeese 
Gebiedsdelen) en coalitiefracties betreurden de regeling van het zelfbeschikkingsrecht, maar 
waren – in tegenstelling tot de oppositie – van oordeel dat verder uitstel van de 
soevereiniteitsoverdracht niet paste in de tijdgeest (er werd op de Nederlandse regering grote 
internationale druk uitgeoefend), tot ‘chaos’ in Indonesië zou leiden (hetgeen het internationaal 
communisme de wind in de zeilen zou geven), de pril verworven Nederlands-Indonesische relatie 
zou ondermijnen, en de toekomstige relatie met Indonesië in de Nederlands-Indonesische Unie 
ernstig in de weg zou staan.45 De coalitiepartijen wilden om deze redenen de 

                                                 
43 Handelingen II 1949/50, p. 824. 
Kamerlid Van der Goes van Naters van de PvdA stelde het als volgt: ‘Ik zou een beroep willen doen eigenlijk op 
ieder, die het aangaat, en zeker ook op de bevolkingen zelf, die het hier betreft, om de uitoefening van het externe 
zelfbeschikkingsrecht zeer ernstig te overwegen in verband met haar eigen taak, ook met haar eigen culturele en 
godsdienstige taak. Ik meen, dat deze juist in dit grote gebeuren eigenlijk de functie hebben om als ferment te 
dienen.’ Handelingen II 1949-1950, p. 828 en 829. 
44 Handelingen II 1949/50, p. 866. Lidmaatschap van een ‘volkerengemeenschap’ was voor Meijerink kennelijk een 
objectief gegeven, geen subjectieve keuze.  
45 De handelingen leveren het volgende beeld op. Ten eerste de PvdA. Die wilde, bij monde van Van der Goes van 
Naters, haast maken met de soevereiniteit van Indonesië. Handelingen II 1949/50, p. 826-833. Van der Goes van 
Naters: ‘Een oplossing nu van de Indonesische kwestie zou ons ook hier van een nachtmerrie verlossen.’(p. 826). 
Ook voor Tilanus (CHU) was het streven naar zelfbeschikkingsrecht ondergeschikt aan het grotere belang van 
stabilisatie van de verhoudingen in Indonesië, en tussen Indonesië en Nederland, Handelingen II 1949/50, p. 825. Van 
de fractie van de VVD hing veel af, aangezien de CHU verdeeld was, Stevens 1994, p. 120 . Oud (VVD) was 
uiteindelijk van oordeel dat het niet instemmen met de soevereiniteitswet omwille van meer garantie voor het 
zelfbeschikkingsrecht voor ‘minderheden’ onverantwoord was. Verwerping van de soevereiniteitswet zou volgens 
Oud in Indonesië tot ‘volstrekte chaos’ leiden, de ‘destructieve krachten van het communisme’ doen toenemen en 
voorts internationaal slecht vallen, Handelingen II 1949/50, p. 838. 
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soevereiniteitsoverdracht waar ‘hun’ regering op aanstuurde niet frustreren omwille van grotere 
garanties voor het zelfbeschikkingsrecht voor Ambonezen en andere minderheden. Niettemin 
woog het zelfbeschikkingsrecht van Ambonezen zwaar voor regering en Tweede Kamer. Hoewel 
men de soevereiniteitsoverdracht niet wilde uitstellen omwille hiervan steunde de Tweede Kamer 
op de valreep het amendement van Kamerlid Oud (VVD) dat als strekking had dat de 
Nederlandse de regering in overleg zou treden met de Indonesische regering om het 
zelfbeschikkingsrecht van minderheden na de onafhankelijkheid tot zijn recht te laten komen. De 
regering zegde dit toe.46 De concept soevereiniteitswet werd, inclusief de regeling omtrent het 
zelfbeschikkingsrecht, met 71 tegen 29 stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Op 21 
december 1949 volgde goedkeuring door de Eerste Kamer, met 34 tegen 15 stemmen.47 Hiermee 
was aan de formele eisen van de soevereiniteitsoverdracht, die plaatsvond op 27 december 1949, 
voldaan.48  
 
Het zelfbeschikkingsdebat drukte dus de band tussen Nederland en haar Ambonese onderdanen 
uit, maar markeerde tegelijkertijd een grens in politieke reflecties hierover. De politieke debatten 
beperkten zich tot de constructie van een symbolische band tussen Ambonezen en Nederland. 
Daarbij hoopte men op het scenario dat, via het verkrijgen van extern zelfbeschikkingsrecht na de 
onafhankelijkheid, mogelijk ook een staatsrechtelijke band tussen een ‘Ambonese republiek’ en 
Nederland op termijn gerealiseerd kon worden. Maar niet tot elke prijs, aangezien men nog hoop 
koesterde op herstel van de betrekkingen met Indonesië. Met een eventuele sociale band tussen 
Ambonezen en Nederland hielden Kamer en regering geen rekening, ondanks de problematische 
relatie tussen Ambonezen en het Indonesische gezag. Een eventuele vestiging van Ambonezen in 
Nederland, als uitweg uit hun vertrouwenscrisis met de Indonesische samenleving, was tijdens de 
politieke debatten in 1949 een non-issue.49 Hoewel de opvatting dat Ambonezen ‘tot de 
Indonesische volkerengemeenschap behoren’ in de politiek debatten tussen regering en Tweede 
Kamer nagenoeg niet te beluisteren viel, zou dit wel de implicatie zijn van de 
nationaliteitstoedeling.  
 
3.2 Bij Indonesië ingedeeld: de Indonesische nationaliteit stilzwijgend toegekend  
3.2.1 Het zwijgen van de Tweede Kamer over nationaliteitskwestie 
De afwikkeling van de nationaliteitsrechtelijke positie van Ambonezen is tegen de achtergrond 
van politieke constructies over hun verwantschap met Nederland wel heel opvallend te noemen. 
Temeer als men bedenkt dat beide debatten in het kader van hetzelfde wetsontwerp (de 
soevereiniteitswet) plaatsvonden. Molukkers kregen, in tegenstelling tot de Indische 
Nederlanders, na de onafhankelijkheid van Indonesië de status van Indonesisch staatsburger 

                                                 
46 Handelingen II 1949/50, p. 929, 930. 
47 Handelingen I 1949/50, p. 107; Westers, 1988, p. 145. 
48 Westers, 1988, p. 145. 
49 Slechts een Kamerlid (Zandt van de oppositiepartij SGP) verwees en passant naar de mogelijkheid van vestiging van 
minderheden in Nederland, waarbij Zandt overigens doelde op de Indische Nederlander, Handelingen II 1949/1950, 
p. 879. Zandt (SGP, oppositie) zei hierover: ‘Het vormt tenslotte voor ons een zeer ernstig bezwaar, dat de rechten 
der minderheden in het contract van de Rondetafelconferentie niet gewaarborgd zijn. Dit geldt onder meer voor de 
Indische Nederlanders. Wat staat hen na de overdracht van de souvereiniteit te wachten? Wat wonder, dat zij 
proberen onder de dictatuur van Soekarno weg te komen en dat zij, wanneer dit maar enigermate mogelijk is, naar 
Nederland uitwijken. Daar is alle reden voor.’  
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toegewezen. Het verschil in besluitvormingsproces waarlangs dit was verlopen springt daarbij in 
het oog: waar de nationaliteitsrechtelijke positie van Indische Nederlanders tijdens de Ronde 
Tafel Conferentie inzet was geweest van een uitgebreid debat, ontbrak eenzelfde debat bij 
Molukkers. Verbondenheid met een natie was, om in herinnering te roepen, het abstracte 
criterium waarop de nationaliteitstoedeling in de toescheidingsovereenkomst gebaseerd zou 
worden. Dat criterium was vertaald in de (koloniale en geracialiseerde) nationaliteitsstatus die 
men voor de onafhankelijkheid bezat. Droeg men de status van Nederlander, dan werd men 
geacht meer verbonden met de Nederlandse natie te zijn en behield men de Nederlandse 
nationaliteit. Was men ‘Nederlands onderdaan niet-Nederlander’ dan werd men geacht meer 
verbonden met ‘de Indonesische natie’ te zijn, en kreeg men het Indonesisch staatsburgerschap. 
Ambonezen bezaten voor de onafhankelijkheid in meerderheid de status van Nederlands 
onderdaan niet-Nederlander. Toepassing van de hoofdregel impliceerde dus dat ook zij de 
Indonesische nationaliteit toegewezen kregen. Als syllogisme ziet het er als volgt uit: 
 
‘Nederlandse onderdanen niet-Nederlanders’ zijn meer verbonden met Indonesië dan Nederland  
Ambonezen zijn ‘Nederlandse onderdanen niet-Nederlanders’ 
Ambonezen zijn meer verbonden met Indonesië50  
 
Tegen de achtergrond van nadrukkelijke politieke constructies van verwantschap tussen 
Ambonezen en Nederland én in de wetenschap van hun problematische relatie met de 
Indonesische samenleving valt het op dat de Tweede Kamer geen vraagtekens zette bij de 
juistheid van de premisse van de verbondenheid met Indonesië. Men twijfelde er geen moment 
aan of de toepassing van de hoofdregel op Ambonezen wel voor de hand lag. Integendeel, 
Kamerleden waren van oordeel dat de regering in de afwikkeling van de nationaliteitskwestie51 
alle lof toekwam. In het voorlopig verslag bij de soevereiniteitswet staat het als volgt geformuleerd: 
 
“Zeer vele leden verklaarden voor deze ontwerpovereenkomst (de Ontwerpovereenkomst betreffende de toescheiding 
van Staatsburgers, G.J.) veel waardering te hebben […] Dat voor al deze groepen een nationaliteitsregeling is 
ontworpen, die berust op de band met een bepaalde bevolkingsgroep, met geboorteplaats en milieu, achtten de hier 
aan het woord zijnde leden juist, aangezien de vraag tot welke volksgemeenschap men wenst te behoren grotendeels 
een sentimentkwestie is.”52 
 
De voorgestelde nationaliteitstoedeling congrueerde volgens de Tweede Kamer dus met 
sentimenten van de groepen waar ze op was gericht. Impliciet vond men dat dit dus ook voor 
Ambonezen gold. Opmerkingen over de problematische band van Molukkers met de nieuwe 
Indonesische staat wezen in de politieke debatten zonder uitzondering in de richting van het 
zelfbeschikkingsrecht als ‘oplossing.’ Geen moment bracht de christelijke identiteit, de positie in 
het koloniale bestel, de onhoudbare positie in de Indonesische samenleving, en de militaire strijd 
van Molukkers voor het Koninkrijk de leden van de Tweede Kamer op het idee om de 
consequentie van de nationaliteitstoedeling voor Molukkers, het Indonesische staatsburgerschap, 

                                                 
50 In dit syllogisme is de eerste uitspraak de majorpremisse, de tweede de minorpremisse en de laatste de conclusie. 
51 In tegenstelling tot de financiële afwikkeling, de Unie, de kwestie Nieuw-Guinea en het zelfbeschikkingsrecht, 
waarover men zeer kritisch was. 
52 Kamerstukken II 1949/50, 1478, nr. 13, p. 56.  
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te problematiseren. Ook passages die in de richting van een Nederlands staatsburgerschap voor 
Ambonezen na de onafhankelijkheid van Indonesië hadden kunnen wijzen, zoals de 
opmerkingen van Kamerleden in het voorlopig verslag op de soevereiniteitswet om ‘die 
voortreffelijke Nederlanders niet af te stoten uit het Nederlandse volk’ brachten geen 
gedachtenvorming op gang. Waar het ging om de nationaliteitsrechtelijke positie van Ambonezen 
na de onafhankelijkheid was het in de Tweede Kamer, kortom, oorverdovend stil.  
 
3.2.2 De kritische vragen van de Eerste Kamer  
Pas toen de concept toescheidingsovereenkomst, als onderdeel van de soevereiniteitswet, bij de 
Eerste Kamer belandde stelden enkele leden van dit college kritische vragen aan de Nederlandse 
regering over de nationaliteitsrechtelijke positie van Ambonezen na de onafhankelijkheid.53 Voor 
het eerst werd gewezen op de discrepantie tussen de nationaliteitsrechtelijke status die 
Ambonezen na de onafhankelijkheid zouden krijgen (het Indonesisch staatsburgerschap) en hun 
problematische verhouding met de Indonesische samenleving. Eerste Kamerleden wilden van de 
regering weten waarom zij zich niet had ingezet voor mensen ‘die graag Nederlands onderdaan 
hadden willen blijven.’ In het voorlopig verslag staat de houding van Eerste Kamerleden als volgt 
geformuleerd: 
 
“Zij betreurden, dat de Regering dus blijkbaar niet is tegemoet gekomen aan die Indonesiërs, die uitdrukkelijk 
verklaarden, prijs te stellen op behoud van hun Nederlandse nationaliteit. Zij maakten deze opmerking zonder 
thans in te gaan op de vraag naar de wenselijkheid, dat Indonesiërs van zodanig recht tot optie zouden gebruik 
maken.”54 
 
Naar aanleiding van dit citaat komt de jurist Eric Heijs uit andere, niet-parlementaire bron – het 
persoonlijke archief van M. Bot – te weten dat Kamerleden hiermee met name ‘gekerstende 
groepen zoals Ambonezen’55 op het oog had. Maar ook uit de uitlatingen van de Eerste 
Kamerleden zelf is dat op te maken. Direct aansluitend op bovenstaand citaat treft men namelijk 
de volgende passage aan: 
 
“Huns inziens is hiervoor [voor het behoud van de Nederlandse nationaliteit, G.J.] evenzeer plaats, als voor het 
bepleiten van de mogelijkheid van uitoefening van het externe zelfbeschikkingsrecht zonder het gebruik maken 
daarvan aan te bevelen.”56 
 
Dit citaat onderstreept dat de Eerste Kamerleden het behoud van het Nederlanderschap van 
Ambonezen (en andere minderheden) op het oog hadden. In tegenstelling tot de Tweede Kamer 
problematiseerden zij dus wel het verlies van het Nederlands staatsburgerschap van deze 
categorie. Ze pleitten, zij het onder een ruimere noemer, voor een grotere keuzevrijheid van 
Ambonezen: niet alleen op het gebied van hun staatkundige toekomst, maar ook voor wat betreft 
de nationaliteit van hun keuze. Deze Eerste Kamerleden leken daarmee impliciet te reageren op 
de stilte die in het debat tussen hun collega volksvertegenwoordigers van de Tweede Kamer en 

                                                 
53 Ik ben het enigszins afwijkende vertoog van de Eerste Kamer op het spoor gekomen door Heijs 1991, p. 27.  
54 Kamerstukken I 1949/50, 1478, p. 17.  
55 Heijs 1991, p. 27.  
56 Kamerstukken I 1949/50, 1478, p. 17.  
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de regering aangaande de nationaliteitsrechtelijke positie van Ambonezen was gevallen. In het 
plenaire debat vroeg Eerste Kamerlid Jonkman nogmaals waarom de regering ‘niet krachtiger 
voor een recht van optie voor Indonesiërs is opgekomen, nu het zelfbeschikkingrecht minder 
bevredigend moest blijven.’57 Minister Van Maarseveen reageerde niet op de vraag van Jonkman. 
Van Maarseveen beperkte zich in zijn reactie op het Kamerlid tot de opmerking dat het 
zelfbeschikkingsrecht niet was geworden wat de regering gehoopt had, zonder op de 
nadrukkelijke vraag van Jonkman, waarom de regering zich ter compensatie niet had hard 
gemaakt voor een optierecht voor het Nederlanderschap, in te gaan.58 Een optierecht voor 
Ambonezen is vermoedelijk dus nooit ter sprake gebracht bij de Indonesische regering. Heijs59 
stelt dat de Nederlandse regering weinig voelde voor het toekennen van een optierecht (voor het 
Nederlanderschap) aan de ‘Inheemse Nederlandse onderdanen’ na de onafhankelijkheid. 
Migratiepolitieke motieven speelden daarbij een rol. Optierecht voor deze categorie was alleen 
bespreekbaar als ook ‘de emigratie van de betrokkenen aan de orde zou worden gesteld.’ 
Kennelijk wilde de regering ook voor de Ambonezen onder hen geen uitzondering maken.  
 
Maar daarmee was de kous niet af. Eerder genoemde Eerste Kamerleden drongen er bij de 
regering op aan om het ongewenste bezit van de Indonesische nationaliteit door ‘minderheden’ te 
repareren door een versoepelde naturalisatie voor deze groepen: 
 
“De aan het woord zijnde leden vroegen, of de Regering bereid is, den gang van zaken te dezen zo goed mogelijk te 
volgen en eventueel, na overleg met de Republiek der Verenigde staten van Indonesië, een vereenvoudigde 
naturalisatie van gewezen Nederlandse onderdanen tot Nederlanders te bevorderen.”60 
 
De regering deed op 19 december 1949 de toezegging dit voorstel te bestuderen. Omdat ze een 
‘open oog’ had voor ‘de wensen van die Indonesiërs, die prijs stellen op het behoud van de 
Nederlandse nationaliteit’, waarmee ze met name Ambonezen op het oog had, had ze een 
wetsontwerp ‘in overweging’ dat ertoe strekte de naturalisatie van ‘deze groep personen’ 
gedurende ‘een bepaalde tijd’ te vergemakkelijken.61 Deze passage suggereert dus dat de regering 
ervan op de hoogte was dat (een deel van de) Ambonezen zich niet kon verenigen met de 
Indonesische nationaliteit, en dat daar de schoen dus wrong. Ontwikkelingen na de 
onafhankelijkheid zouden dit onderstrepen. Van het versoepelen van de naturalisatie kwam 
uiteindelijk overigens weinig terecht,62 wel van de uiteindelijke toelating van ‘Ambonese 
Indonesiërs’ tot Nederland na de onafhankelijkheid, zoals we nog zullen zien. Het lijkt er dus op 
dat de afwijzende houding van Ambonezen jegens de Indonesische nationaliteit en hun wens 
voor het behoud van het Nederlanderschap in het debat tussen Tweede Kamer en regering 
nagenoeg is doodgezwegen. Alleen enkele Eerste Kamerleden stelden er vragen over. Dat heeft 
het besluitvormingsproces aangaande hun nationaliteit in elk geval niet beïnvloed. 
 

                                                 
57 Handelingen I 1949/50, p. 63. 
58 Handelingen I 1949/50, p. 91. 
59 Heijs 1991, p. 27. 
60 Kamerstukken I 1949/50, 1478, p. 17. 
61 Kamerstukken I 1949/50, 1478, p. 20.  
62 Heijs 1991, p. 31. 
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3.3 Zelfbeschikking en nationaliteit: een ‘breuk’ in het vertoog over ‘Ambonezen’  
Er zijn nagenoeg geen auteurs te vinden die bij de automatische toewijzing van de Indonesische 
nationaliteit aan Ambonezen bij de soevereiniteitsoverdracht onder de loep nemen. Heijs is de 
enige auteur die kort signaleert dat de aan Ambonezen toebedeelde Indonesische nationaliteit op 
gespannen voet stond met de door hen zelf gewenste status.63 Ook op basis van een vergelijking 
van het zelfbeschikkingsdebat over Ambonezen met het debat over nationaliteit is deze gang van 
zaken opmerkelijk te noemen. Kamerleden en regering waren zich er terdege van bewust dat de 
positie van Ambonezen die in de voorhoede van het KNIL voor het herstel van het Nederlandse 
gezag hadden gevochten en daarbij (het werd vaak benadrukt) ook nog christenen waren in 
Indonesië onhoudbaar zou zijn. Men benadrukte, in het kader van het zelfbeschikkingsdebat, de 
loyaliteit aan en de christelijke verwantschap met Nederland van deze ‘voortreffelijke 
Nederlanders.’ De symbolische betekenis van deze constructies van ‘overeenkomst’ moet men 
niet onderschatten. Nederland was destijds een nog niet-geseculariseerde, christelijke natie. De 
Tweede Wereldoorlog had hier niets aan veranderd. In de jaren na de oorlog was (verzuild) 
christelijk kerklidmaatschap nog steeds zeer wijd verspreid. De zondag was voor het overgrote 
deel van de Nederlandse gezinnen gestructureerd rond het vanzelfsprekende ritueel van het 
kerkbezoek. ‘Buitenkerkelijkheid’ was de afwijking van de norm.64 Verwijzingen naar de 
christelijke identiteit van Ambonezen, en de contrastvergelijking met de ‘Mohammedaanse’ 
samenleving waarin ze leefden zal in die context een krachtig appèl gedaan hebben aan gevoelens 
van verwantschap onder de Noordzee-Nederlanders. Temeer daar Molukkers daarnaast ook nog 
bereid waren geweest voor Nederland te sterven. De oorverdovende stilte waarmee de toewijzing 
van het Indonesisch staatsburgerschap aan hen gepaard ging (een stilzwijgende uitsluiting uit het 
Nederlanderschap) kunnen we dan ook beschouwen als een breuk in het vertoog. Men 
beschouwde Molukkers vooral als Nederlandse onderdanen, overzee in dienst van het Koninkrijk. 
Op de drempel van de onafhankelijkheid had men hen kennelijk niet als Nederlandse burgers 
gedacht. Dat zou na de onafhankelijkheid zijn tol eisen. 
 
4. De voortgaande vervreemding van de Indonesische samenleving (1950-1951) 
4.1 Het federalisme maakt plaats voor de eenheidsstaat 
Direct na de onafhankelijkheid van Indonesië verslechterde de positie van Ambonezen die voor 
de onafhankelijkheid aan de zijde van Nederland hadden gevochten verder. De belangen van 
deze Molukkers, die inmiddels allemaal de Indonesische nationaliteit hadden gekregen, bleken 
moeilijk verenigbaar met de belangen van de jonge Indonesische staat. Het betrof hier de 
tegenstelling rondom het zelfbeschikkingsrecht die zich al voor de onafhankelijkheid had 
afgetekend. De Indonesische nationalisten hadden zich, zoals we hebben gezien, geen warm 
voorstander betoond van het zelfbeschikkingsrecht voor minderheden. Binnen de Indonesische 
regering zou een krachtige centralistische stroming uiteindelijk de overhand krijgen. De 
eenheidsstaat Indonesië was het devies, een federale structuur beschouwde men als een potentiële 
verbrokkeling van Indonesië en als een koloniale erfenis.65 De Nederlandse regering en de 

                                                 
63 Heijs 1991, p. 27. 
64 Righart 1995, p. 32-45.  
65 Captain 2002b, p. 168; Bosscher & Waaldijk 1985; Steijlen 1996, p. 38.  
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Tweede Kamer zagen deze ontwikkeling met lede ogen aan, maar wilden hierom de fragiele 
relatie met Indonesië niet op het spel zetten.66  
 
Door een opeenvolging van gebeurtenissen verdiepte het conflict tussen de op Nederland 
georiënteerde Molukkers (destijds sprak men in Nederland overigens nog over Ambonezen) en 
de Indonesische regering zich kort na de onafhankelijkheid. Het federalisme, dat in VN-kring 
werd beschouwd als ‘Nederlandse verdeel- en heerspolitiek’,67 verloor nog meer terrein aan het 
centralisme door de affaire Westerling. Voormalig reserve KNIL-kapitein Westerling – een 
rabiate koloniaal – probeerde in januari 1950 de steden Bandung en Jakarta te bezetten om te 
voorkomen dat de deelstaat Pasundan onder gezag van de Republiek Indonesië geplaatst zou 
worden. Westerling, en dat is in dit kader vooral van belang, werd bij zijn actie ondersteund door 
Molukse ex-commando’s.68 De actie mislukte, maar gaf het Indonesische streven naar een 
eenheidsstaat een ‘krachtige impuls.’69 Toen duidelijk was geworden dat de Indonesische regering 
ook de deelstaat Oost-Indonesië wilde opheffen was het wederom een ex-KNIL-militair, 
luitenant Andi Azis, die dit probeerde te verijdelen door met een compagnie enkele strategische 
punten en de haven in Makassar, de hoofdstad van Oost-Indonesië, te bezetten. De actie 
mislukte, Andi Azis werd in 1950 gearresteerd en de deelstaat Oost-Indonesië werd opgeheven. 
 
Voorstanders van het federalisme op Ambon – dat in ‘Zuid-Moluks’ verband onderdeel was van 
de deelstaat Oost-Indonesië – zagen hierdoor het zelfbeschikkingsrecht in rook opgaan. De 
beweging – met Ambon als zenuwcentrum – werd vooral gesteund door het christelijke deel van 
de bevolking. Daaronder bevonden zich ex-KNIL-militairen. Maar ook een deel van de 
Islamitische inwoners van het eiland steunde de beweging. Ir. J.A. Manusama, die in 1948 namens 
de Zuid-Molukken vertegenwoordiger was in het voorlopige parlement van de deelstaat Oost-
Indonesië was de leider van de beweging. Een andere prominent was mr. dr. Soumokil. Soumokil 
was minister van Justitie in de regering van Oost-Indonesië, betrokkene bij de Affaire Azis en 
gevlucht naar Ambon. Manusama en Soumokil, ondersteund door een deel van de bevolking en 
door de KNIL-militairen, zetten de Zuid-Molukkenraad, onder voorzitterschap van Manuhutu, 
ertoe aan om de Republiek der Zuid-Molukken te proclameren. Op 24 april 1950 werd de 
Republik Maluku Selatan (RMS) door voorzitter Manuhutu van de Zuid-Molukkenraad 
geproclameerd. Ook een aanzienlijk aantal Molukkers buiten de Molukken (op Java en in 
Nederlands Nieuw-Guinea) steunden de RMS, al waren er tevens Molukkers die een afwachtende 
houding aannamen. In reactie hierop gaf de Indonesische regering het leger de opdracht het 
gebied weer onder controle te brengen, wat ongeveer eind 1950 een feit was. De RMS beweging 
zette haar guerrilla vanaf 1951 voort vanaf het eiland Ceram.70  
 
De RMS kon overigens ontstaan vanwege de specifieke positie die Ambonezen, als ‘zwarte 
Hollanders’, historisch in de archipel hadden ingenomen. Anderson stelt dat RMS de enige 
beweging was die, vanwege onzekerheid over de toekomstige positie in Indonesië, separatistisch 
                                                 
66 Kamerstukken II 1949/50, 1657 nrs. 1- 2; Kamerstukken II 1949/50, 1654 (XIIIA en XIIIB), nr. 10, 12.  
67 Kamerstukken II 1949/50, 1654 (XIIIA en XIIIB), nr. 10, p. 3; Zie ook Anderson 1991, p. 132. 
68 Steijlen 1996, p. 38. 
69 Bosscher & Waaldijk 1985, p. 44. 
70 Steijlen 1996, p. 39-41, 44; Bosscher & Waaldijk 1985, p. 44. 
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van karakter was. De Indonesische samenleving kenmerkte zich door interne spanningen, maar 
de leden van overige bevolkingsgroepen waren zichzelf onder invloed van onderwijs, bureaucratie 
en als erfenis van de Nederlandse cultuurpolitiek (de aanwezigheid van een inter-eilandelijke 
lingua franca het dienstmaleisch) al gaan zien als leden van één verbeelde gemeenschap. De 
christelijke, op Nederland georiënteerde Ambonezen beschouwden zichzelf niet als onderdeel 
van die verbeelde gemeenschap. Het Koninkrijk der Nederlanden sprak bij hen veel meer tot de 
verbeelding.71 De RMS was dus tevens een krachtig symbool van het problematische burgerschap 
van Ambonezen in de Indonesische samenleving .  
 
Voor deze Molukse identificaties hadden de politici in Nederland maar in beperkte mate begrip. 
De Nederlandse regering en de regeringsfracties veroordeelden de RMS-proclamatie en de acties 
zoals die van Westerling, hoewel men bezwaar had tegen de opheffing van de deelstaten. Dat was 
tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Unieaangelegenheden en Overzeese 
Gebiedsdelen in juni 1950. Men wilde de relatie met de Indonesische regering niet op het spel 
zetten en was er voorstander van om in overleg met die regering het zelfbeschikkingsrecht te 
bepleiten.72 De oppositieleden (en een deel van de coalitie) daarentegen waren, zich beroepende 
op de RTC afspraken, van mening dat het zelfbeschikkingsrecht niet een uitsluitend intern 
Indonesische aangelegenheid was. Ze waren van oordeel dat een extern zelfbeschikkingsrecht 
mogelijk moest blijven.73 De Indonesische regering bekeek de Molukkers, waarmee de relatie toch 
al moeizaam was, ondertussen met toenemend wantrouwen. En in de nabijheid van Molukse 
‘legerplaatsen’ nam het wantrouwen tussen Molukkers en Indonesiërs toe.74  
 
4.2 Het twistpunt over demobilisatie  
Op Java verbleven destijds nog 12500 ‘Ambonese’ ex-KNIL-militairen met hun gezinnen in 
tijdelijke kampen. Als onderdeel van een overeenkomst met Indonesië zou het KNIL per mei 
1951 worden opgeheven. Uit de soevereiniteitswet vloeide voor Indonesische KNIL-militairen, 
waartoe deze Ambonezen na 1949 dus formeel gerekend werden, twee opties voort: 1. of men 
nam dienst in het Indonesische leger (TNI) 2. of men vloeide af in de Indonesische archipel. De 
eerste optie viel voor de meeste Molukse militairen af. Ze hadden immers kort daarvoor de 
republikeinse troepen bestreden. Tegen de achtergrond van de RMS-crisis werd ook de tweede 
                                                 
71 Anderson 1991, p. 132-133. Over de specifieke positie van Molukkers stelt Anderson 1991, p. 132, in een 
voetnoot: ‘Christian Ambonese had long been heavily recruited for the repressive colonial army. Many fought under 
Van Mook against the new-born revolutionary Republic; after Holland’s recognition of Indonesian independence in 
1950, they had some reason to expect an unpleasant future.’ 
72 Kamerstukken II 1949/50, 1654 (XIIIA en XIIIB), nr. 10, p. 4; Kamerstukken II 1949/50, 1654 (XIIIA en XIIIB), nr. 
12, p. 22. 
73 Kamerstukken II 1949/50, 1654 (XIIIA en XIIIB), nr. 10, p. 4. Overigens benadrukte het lid Gerbrandy (ARP) een 
paar jaar later nog dat Nederland tegenover het ‘trouwe volk van de Zuid-Molukken’ een ‘bloedschuld’ had en dat 
een ‘neerbuigende houding’ naar de RMS (die zich had teruggetrokken op Ceram) niet gepast was – aanleiding was 
de overtocht van een aantal kopstukken van de RMS van Nieuw-Guinea naar Nederland, Handelingen II 1953/54, p. 
436-437. De regering, minister Kernkamp, Handelingen II 1953/54, p. 455-456, reageerde door te onderstrepen dat ze 
de RMS niet erkende, en dat de naar Nederland uitgeweken ‘‘Ambonezen’’ wat haar betreft vreemdelingen waren. 
Gerbrandy laakte in de plenaire vergadering, Handelingen II 1953/54, p. 456, tevens impliciet de uitsluiting van 
‘Ambonezen’ uit de Nederlandse nationaliteit: ‘[…] In welke verhouding het Nederlandse volk thans ook staat tot 
‘Ambonezen’, die nu op Ceram zo moedig vechten voor hun vrijheid en zelfstandigheid, dat verder de Regering zich 
toch moet realiseren, wat de daad, die de Staat der Nederlanden heeft verricht, door deze mensen tegen hun wil over 
te doen aan de Republiek Indonesië, betekent. Wij hebben zeker wel wat goed te maken.’ 
74 Steijlen 1996, p. 46. 
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optie problematisch. Aanvankelijk wilden de militairen alleen op de Molukken afvloeien. Men 
vreesde op de overige Indonesische eilanden gemarginaliseerd te worden.75 Na de RMS-
proclamatie luidde de houding van deze ex-KNIL-militairen, die vanaf juni 1950 om praktische 
redenen een tijdelijke status als militair bij de Koninklijke Landmacht hadden gekregen, als 
volgt.76 Voordat de Indonesische regering het RMS-gebied had heroverd wilden de militairen, 
onder leiding van Aponno, afvloeien op Ambon, de bakermat van de RMS. Nadat het 
Indonesische leger het grootste deel van de eilanden – inclusief Ambon – weer onder controle 
van de republiek had gebracht was dit geen aanvaardbare optie meer voor de Ambonezen en hun 
gezinnen in de kampen. Afvloeiing op Ceram – waar de restanten van de RMS een guerrilla 
voerden tegen het Indonesische leger – of Nieuw-Guinea, dat nog onder Nederlands gezag 
stond, waren voor hen nog de enige aanvaardbare opties. Men weigerde afvloeiing op een gebied 
dat onder controle van de Indonesische regering stond.77 In de Tweede Kamer was er begrip 
voor deze houding (de Kamer was tegen gedwongen demobilisatie van Ambonezen op door de 
Indonesische regering gecontroleerd gebied), maar voor de Nederlandse en de Indonesische 
regering waren de eisen van de Ambonezen onaanvaardbaar. Er ontstond een impasse, waarna de 
leiders van de Ambonezen met succes een proces aanspanden tegen de Nederlandse staat. Ook in 
hoger beroep werden zij in het gelijk gesteld. Daarna besloot de Nederlandse regering om de 
optie van toelating tot Nederland voor Ambonezen open te stellen. De regering dacht aan een 
‘tijdelijke opzending naar Nederland.’ 
 
5. Een tijdelijke band met Nederland: het toelating- en integratievertoog (1951-1970) 
De politieke vertogen over 12.500 ‘Ambonese’ ex-KNIL-militairen en hun gezinnen tussen 1951 
en ongeveer 1970 kunnen we aanduiden als ‘de constructie van een tijdelijke band met 
Nederland.’ Dat wordt gemarkeerd door de geconditioneerde toelating tot Nederland (na een 
slepend geschil) en betekenissen die in politieke debatten hierover aan dit onderwerp zijn 
gehecht. Maar ook door de wijze waarop de Nederlandse politiek Ambonezen, eenmaal in 
Nederland in strikt afgebakende relatie met de Nederlandse samenleving dacht te brengen, door 
politieke vertogen over hun burgerschap in de Nederlandse samenleving. 
 
5. 1 De toelating van ‘Ambonezen’ tot Nederland : ‘de slechtst denkbare oplossing’ 
De toelating van de 12.500 Ambonese ex-KNIL-militairen en hun gezinnen tot Nederland ging 
niet zonder slag of stoot. Er ging een intensief debat tussen Tweede Kamer en regering aan 
vooraf. Pas nadat rechters de Ambonezen in het gelijk hadden gesteld en andere mogelijkheden 
uitgeput waren, opende de regering, onder strikte voorwaarden, de poorten van de Nederlandse 
natiestaat voor hen. Dat proces wordt nu beschreven. 
 
5.1.1 De strijd om de demobilisatie en de toelating tot Nederland 
‘Opzending naar Nederland’ buiten blikveld van regering en Tweede Kamer 
Gedurende de impasse over de plaats van demobilisatie van Ambonezen gold Nederland voor 
politici niet als een voor de hand liggende optie. ‘Opzending van Ambonezen naar Nederland’ 

                                                 
75 Bosscher & Waaldijk 1985, p. 54. 
76 Kamerstukken II 1973/74, 12839, nr. 3, p. 3. 
77 Steijlen 1996, p. 49, 52; Van Baardewijk e.a. 1998, p. 144. 
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bevond zich lange tijd buiten het blikveld van de regering. Pas nadat andere opties uitgeput waren 
besloot ze hiertoe. Smeets stelt dat de regering eerst liet onderzoeken of overbrenging van 
Ambonezen naar Nieuw-Guinea of Suriname mogelijk was. 78 Daarin vertoonde de reactie van de 
regering parallellen met die ten aanzien van de Indische Nederlanders, waarvoor ook naar 
vestigingsmogelijkheden in de resterende delen van het Koninkrijk buiten Nederland was 
gezocht. Vestiging in een van deze gebieden bleek om allerlei redenen niet haalbaar. De 
Indonesische regering had in september 1950 de Nederlandse regering het voorstel gedaan om de 
Molukse militairen en hun gezinnen tijdelijk naar Nederland over te brengen,79 maar de 
Nederlandse regering, bij monde van minister Van Maarseveen, wees dit voorstel af. Ze wees ook 
het Indonesische voorstel om 100 felle Molukse tegenstanders van de Republiek Indonesia 
tijdelijk naar Nederland over te brengen van de hand.80 Economische omstandigheden in 
Nederland en de vrees dat de Ambonezen in Nederland ‘displaced persons’ zouden worden 
speelden hierbij onder meer een rol.81  
 
Demobilisatie van de Ambonese militairen en hun gezinnen in Indonesië bleef het standpunt van 
de Nederlandse regering. Tijdens de behandeling van het wetsontwerp Wet tot uitzending 
dienstplichtigen82 stelde minister s’Jacob van Oorlog en Marine (op 14 december 1950) ‘vol goede 
moed’ te zijn dat de Ambonese ex-KNIL-militairen en hun gezinnen die in de kampen op Java 
verbleven in december 1950 en januari en februari 1951 naar Ambon af te voeren waren. (De 
wet, behandeld en aangenomen op 14 december 1950, beoogde Nederlandse militairen naar 
Indonesië te zenden opdat de afvloeiing van Ambonezen veilig kon plaatsvinden). De minister 
had ‘de indruk dat het op Ambon steeds rustiger en veiliger wordt.’ De minister verwoordde het 
standpunt van de regering als volgt:  
 
“[…] Is het dan verantwoord om die lieden te zenden naar het eiland Ambon, waar gevechtshandelingen nog 
gaande zijn tussen Ambonezen en troepen van de republiek Indonesia? Ik heb hieromtrent inlichtingen ingewonnen 
van lieden, die daar zijn geweest, en ik heb nu voor mij zelf de overtuiging, dat dat verantwoord is. Ware het niet 
zo, dan had ik het niet gedaan. Momenteel zie ik er dus geen gevaar in, dat men die mensen daarheen stuurt en 
hen daar laat debarkeren. Zij zijn dan burger. Formeel heb ik dan geen bemoeienis met hen, maar zedelijk […] 
zou ik het niet mogen doen, wanneer ik wist, dat ik ze een zekere dood in stuurde.”83 
 
Voor de houding van de Ambonese leiders, die zoals we hebben gezien tegen demobilisatie op 
Ambon waren, had de regering weinig begrip.84 Men trok in twijfel of de Molukse delegatie onder 
leiding van Aponno de visie van de Ambonezen op Java representeerde.85 Een deel van Tweede 
Kamer toonde veel meer begrip voor het standpunt van de Ambonese delegatie. Men was van 

                                                 
78 Smeets 1991, p. 9, 13; Bosscher & Waaldijk 1985, p. 56. 
79 Smeets 1991, p. 9. 
80 Smeets 1991, p. 9.  
81 Bosscher & Waaldijk 1985, p. 56. 
82 Kamerstukken II 1950/51, 2021, nr. 1-6. 
83 Handelingen II 1950/51, p. 910. 
84 Handelingen II 1950/51, p. 872. ’s Jacob had Aponno en Sahepatty – die in Nederland waren om de zaak van de 
‘Ambonezen’ te bepleiten – via generaal Mojet de opdracht gegeven om zich via Jakarta naar Ambon, dat onder 
Indonesische controle stond, te begeven. Zij negeerden het bevel waarna zij de Staat der Nederlanden dagvaardden. 
De Nederlandse regering trok het bevel in en Aponno en Sahepatty mochten in Nederland blijven. 
85 Handelingen II 1950/51, p. 1008. 
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oordeel dat de veiligheid van de Ambonezen niet in gevaar mocht komen. Kamerlid Welter 
(oppositie) formuleerde het als volgt: 
 
“Erkent de minister zijn verantwoordelijkheid voor het lot van Ambonese militairen op Ambon? Ik meen dat er 
aanleiding is die vraag met bijzondere klem aan de Regering voor te leggen, omdat op mijn zeer voor de hand 
liggende vraag van 16 augustus jl, of de regering bereid is de verzekering te geven, dat de afvoer, de evacuatie van de 
Amboneze militairen […] zodanig zal geschieden, dat naar menselijke berekening hun leven niet in gevaar komt, 
na vier maanden de Regering nog niet het antwoord heeft gegeven.”86  
 
Het lid Gerbrandy van de ARP (oppositie) verwoordde in een interpellatie op 21 december de 
zorg van veel Kamerleden als volgt: 
 
“De kern van het probleem, dat ontelbare Nederlanders zo fel beroert, is: Is men bezig met de middelen, die 
toepassing hebben gevonden en die in de laatste dagen nog toepassing vinden, oud-getrouwe K.N.I.L.-Ambonezen 
en hun families, gelijk het in het aanhangige proces is uitgedrukt, ‘in de dood te jagen’ door hen te zenden naar het 
door APRI (het Indonesische leger, G.J.) bezette deel van Ambon, waar reeds zo ontstellend is gemoord en 
geplunderd? 87 […] Zorg, geachte bewindsman, dat deze mensen worden gevoerd naar een plek, waarvan alle 
honderd mensen in deze zaal weten, dat zij in elk geval is zonder het risico, waarover de president (van de 
rechtbank in Den Haag, oordeel geveld op dezelfde ochtend van interpellatie, G.J.) spreekt.”88  
 
Gerbrandy verwees naar een proces dat Ambonese leiders ondertussen hadden aangespannen 
tegen de Nederlandse staat. Dat proces had als inzet om gedwongen demobilisatie naar Ambon 
te voorkomen. De rechtbank had op 21 december 1950, de dag van de interpellatie van 
Gerbrandy, de Ambonezen in het gelijk gesteld. De Nederlandse regering kreeg een verbod 
opgelegd op afvloeiing en wegvoering van Ambonezen vanuit de kampen in Java naar Ambon en 
andere door het Indonesische leger gecontroleerde gebieden zonder hun uitdrukkelijke 
toestemming op straffe van een dwangsom van een miljoen gulden per schip.89 Dat Gerbrandy 
toch interpelleerde had er onder meer mee te maken dat een eerdere uitspraak in kort geding op 
16 december 1950, waarna de afvloeiing opgeschort was, niet door was gegeven aan de 
Nederlandse commandant in Indonesië. Daardoor was toch een eerste schip met aan boord 
Ambonezen richting Ambon vertrokken.90 De regering schortte als gevolg van het vonnis van de 
rechtbank haar plannen deze keer wel op. De Ambonezen bleven op de kampen in Java en het 
afvoerschema was voorlopig van de baan. Maar demobilisatie van Ambonezen in Indonesië 
(meer specifiek Ambon) was voor haar nog niet van de baan, want ze ging in hoger beroep bij het 
gerechtshof.  
 
Overigens betekende de oproep van Kamerleden om de Ambonezen niet gedwongen af te 
vloeien niet dat zij een groot voorstander van demobilisatie van Ambonezen en hun gezinnen in 
Nederland waren. Het zwaartepunt lag voor de Kamer op wat de regering zou moeten nalaten: de 
Ambonezen onder druk zetten om in gebieden in Indonesië, waar ze niet naartoe wilden en waar 

                                                 
86 Handelingen II 1950/51, p. 908.  
87 Handelingen II 1950/51, p. 1006.  
88 Handelingen II 1950/51, p. 1007.  
89 Handelingen II 1950/51, p. 1007. 
90 Handelingen II 1950/51, p. 1010.  
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hun veiligheid niet gegarandeerd was, af te vloeien.91 Dat wil niet zeggen dat de optie van een 
collectieve overtocht van Ambonezen naar Nederland nooit genoemd is. Kamerlid Roosjen van 
de oppositiepartij ARP wilde tijdens de behandeling van het wetsontwerp Uitzending van 
dienstplichtigen weten wat de regering zou doen als demobilisatie in Indonesië van ‘onze 
Ambonese vrienden’ niet mogelijk was. Het Kamerlid verwees op 14 december 1950 naar de 
positie die hij drie maanden daarvoor had ingenomen:  
 
“[…] Ik heb erop aangedrongen, dat, mocht het nodig zijn, de Regering deze mannen naar Nederland zou laten 
vervoeren om hun leven veilig te stellen. Ik had verklaard: ‘Wij zullen de gang van zaken ten aanzien van deze 
mannen met de grootst mogelijke nauwkeurigheid volgen en wij verwachten dat, mocht dit nodig zijn, de Regering 
deze mannen naar Nederland zal laten vervoeren om hun leven veilig te stellen.”92 
 
Het bleef nagenoeg stil rondom Roosjens voorstel. Alleen Kamerlid Fens van de KVP (coalitie) 
ondersteunde impliciet dit idee.93 De regering, van haar kant, liet twee weken later, tijdens de 
interpellatie van Gerbrandy, doorschemeren in laatste instantie afvloeiing ‘naar elders’ te 
overwegen,94 zonder daarbij overigens Nederland als optie te noemen.  
 
De regering ‘gaat om’ na rechterlijke uitspraken in hoger beroep en cassatie 
De regering, die de uitspraak van de rechtbank op 21 december 1950 in hoger beroep had 
aangevochten, ‘ging om’ nadat de het gerechtshof (de hoger beroepsrechter in casu) op 22 januari 
1951 vonnis had geveld.95 Het gerechtshof handhaafde de uitspraak van de rechtbank niet alleen, 
ze breidde die zelfs uit. Het gerechtshof verbood de Nederlandse staat: 
 
“Wegvoering, afvloeiing, of demobilisatie zonder hun toestemming, van alle op Java in kampen verblijvende oud-
KNIL-militairen en de bij hen behorende gezinnen naar op of binnen door APRI-troepen, dus door de regering der 
Republiek Indonesië bezet of beheerst gebied.”96 
 
Het vonnis kwam erop neer, dat de regering de Ambonezen nu ook niet tegen hun zin op Java, 
waar ze zich op dat moment bevonden, mocht afvloeien. De uitspraak betekende dat Indonesië 
als gebied waar Ambonezen konden afvloeien geen optie meer was, en impliceerde dus een 
validatie van het Ambonese standpunt. De regering ging tegen de uitspraak van het gerechtshof 
in cassatie bij de Hoge Raad. Maar de uitspraak van het gerechtshof had wel de condities 
gecreëerd, waarin de Nederlandse regering de toelating en overbrenging tot Nederland als enige 
overgebleven mogelijkheid ging beschouwen. Daarbij speelde ook een rol dat de Nederlandse 
militaire aanwezigheid, volgens een overeenkomst met Indonesië, tot 1 april 1951 toegestaan was. 
Na die tijd moesten de restanten van het Nederlandse leger uit Indonesië weg zijn, en kon men 

                                                 
91 Ter illustratie van de verhouding tussen het nalaten van verplichte afvloeiing en een eventuele overkomst naar 
Nederland kan men de volgende kamerstukken raadplegen: Handelingen II 1950/51, p. 872; Handelingen II 1950/51, p. 
907-911; Handelingen I 1950/51, p. 1006-1016.  
92 Handelingen II 1950/51, p. 907-908. 
93 Fens drukte zich als volgt uit: ‘Voorts wil ik mij gaarne aansluiten bij hetgeen de heer Roosjen te berde heeft 
gebracht met betrekking tot de afvoer van de Ambonezen.’ Handelingen II 1950/51, p. 908.  
94 Handelingen II 1950/51, p. 1009 (interpellatie van de heer Gerbrandy over de wijze en afvloeiing ex-KNIL-
militairen, met name ‘Ambonezen’).  
95 21 december 1950, Nederlandse Jurisprudentie, nr. 70. 
96 Kamerstukken II 1950/51, 1900 (XIIIB), nr. 9, p. 9. 
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dus ook geen bescherming meer bieden aan de Ambonese militairen en hun gezinnen in de 
tijdelijke kampen op Java.  
 
Kort na de uitspraak van het gerechtshof liet de regering de Kamer weten dat ze de ‘mogelijkheid 
van afvoer naar Nederland voor betrokkenen [had] opengesteld.’97 De regering deed op 17 
februari 1951 een exploit (gerechtelijke aanzegging) de Ambonezen toekomen ‘overeenkomstig 
het arrest van het gerechtshof wederom op basis van vrijwilligheid’, waarbij ze hen de volgende 
keuzes voorlegde: 1. Demobilisatie ter plaatse (op Java, G.J.) 2. Afvloeiing naar de Zuid-
Molukken of 3. Overbrenging naar Nederland (de nieuwe optie). Indien de Ambonezen geen 
keuze maakten uit deze drie opties zouden ze een dienstbevel ontvangen om naar Nederland te 
gaan. Weigerden zij dit dienstbevel dan zou ontslag uit militaire dienst volgen. In dat geval zou 
dan ook de verantwoordelijkheid van de Nederlandse regering voor het lot van de Ambonese 
militairen en hun gezinnen komen te vervallen.98 De Ambonezen kozen voor de optie Nederland, 
waarna de Nederlandse regering de overtocht van 12.500 individuen organiseerde. De overkomst 
vond plaats vanaf 20 februari 1951 tot en met 25 mei 1951.99 Ondertussen had de Hoge Raad, op 
2 maart 1951, in cassatie, het oordeel van het hof bevestigd.100 De eis van Ambonese leiders, dat 
die Ambonezen die niet in Nederland wensten te verblijven het recht zouden krijgen om naar 
Nieuw-Guinea af te vloeien verwierp de Hoge Raad overigens, omdat ze van oordeel was dat een 
besluit hierover tot de competentie van de regering behoorde. De rechterlijke uitspraken 
verboden de regering om iets te doen: gedwongen demobilisatie in Indonesië. Ze geboden de 
regering niet tot overbrengen en toelaten van Ambonezen naar/tot Nederland, al was dat wel de 
enige logische consequentie die de regering uiteindelijk trekken kon. 
 
De formele afhandeling met de Indonesische regering 
Voor de Indonesische regering vormde het Indonesische staatsburgerschap van Ambonezen 
overigens geen enkel obstakel om in te stemmen met hun collectieve migratie naar Nederland, in 
tegendeel. De Indonesische regering leek zich te realiseren dat er een discrepantie bestond tussen 
de formeel nationaliteitsrechtelijke positie van Ambonezen (het Indonesische staatsburgerschap) 
en hun politieke oriëntatie. De toestemming die de Nederlandse regering aan de Indonesische 
vroeg om een collectief aan Indonesische staatsburgers binnen de Nederlandse grenzen te halen 
was dan ook een puur formele kwestie. Minister Peters formuleerde het op 21 mei 1951 als volgt: 
 
“In dit verband is van belang er op te wijzen, dat de Regering van de Republiek Indonesië, die met een tijdelijke 
overbrenging der Ambonezen naar Nederland instemde, welke instemming gevorderd was, daar de maatregel betrof 
een aantal personen, die het Indonesische staatsburgerschap bezitten, zich tevens verbond, degenen der Ambonezen, 
die na hun vertrek uit Indonesië, willen terugkeren, wederom terstond in Indonesië te zullen toelaten.”101 
 
De Nederlandse regering hoefde de Indonesische regering dus niet ‘over te halen’ om haar 
Ambonese onderdanen te laten gaan, maar kennelijk wel om hen weer ‘terstond in Indonesië toe 

                                                 
97 Kamerstukken II 1950/51, 1900 (XIIIB), nr. 9, p. 10.  
98 Kamerstukken II 1950/51, 1900 (XIIIB), nr. 12. 
99 Steijlen 1996, p. 53; Kamerstukken II 1973/74, 12839, nr. 3, p. 4. 
100 2 maart 1951, Nederlandse Jurisprudentie, nr. 217. 
101 Kamerstukken II 1950/51, 1900 ( XIIIB), nr. 9, p. 11.  
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te laten’ als zij dat zouden wensen. Want Indonesië was de Ambonezen, zoals we al zagen, liever 
kwijt dan rijk. Terugname van de Ambonese onderdanen was voor haar geen 
vanzelfsprekendheid. Smeets heeft laten zien dat de Indonesische regering de eventuele terugkeer 
van Ambonezen aan voorwaarden verbond. Ze mochten niet via Nederland naar Nieuw-Guinea 
afreizen en bij terugkeer in Indonesië mochten ze nooit meer een operationele functie 
vervullen.102 Indonesië nodigde hen destijds, tegen de achtergrond van de geschetste 
vertrouwensbreuk, dus zeker niet uit tot een volwaardig burgerschap van de Indonesische 
samenleving. Omgekeerd beschouwde moederland Nederland de toelating van Ambonezen tot 
Nederland als een tijdelijke oplossing. Vanuit het oogpunt van nationaal toebehoren moet dit 
voor de Ambonezen in kwestie een hachelijke situatie zijn geweest, ze waren immers noch in hun 
formele vaderland, noch in het moederland dat ze hadden gediend en waar ze altijd sterke 
gevoelens voor hadden gekoesterd welkom.  
 
De ‘slechtst denkbare oplossing’: de problematisering van Molukse identiteit 
Op 21 mei 1951, toen de overkomst van de 12.500 Ambonezen en hun gezinnen naar Nederland 
een feit was, maakte het nieuw aangetreden kabinet (een beleidsmatige continuering van de vorige 
regering) duidelijk waarom ze zo terughoudend had gereageerd op de komst van ‘Ambonezen’ 
naar Nederland.103 Ze beschouwde de toelating van ‘Ambonezen’ tot Nederland als de ‘slechtst 
denkbare oplossing.’104 Minister Peters van Uniezaken en Overzeese Gebiedsdelen formuleerde 
het als volgt: 
 
“Hoewel derhalve afvoer der Ambonezen naar Nederland tot de slechtst denkbare oplossingen moet worden 
gerekend, heeft de Regering – waar afvloeiing naar Nieuw-Guinea onmogelijk was – deze richting met grote 
bezorgdheid voor de gevolgen zowel voor de betrokkenen zelf als voor Nederland noodgedwongen moeten inslaan, 
daar het arrest van het Gerechtshof, dat elke afvloeiing naar, op of binnen het door de Republiek Indonesië beheerst 
gebied zonder toestemming der Ambonezen uitsloot, haar geen andere uitweg liet. […] Op grond van deze 
omstandigheden heeft de Regering de mogelijkheid van afvoer naar Nederland voor betrokkenen opengesteld en in 
het begin van Februari de Ambonese ex-KNIL-militairen overeenkomstig het arrest van het Gerechtshof wederom 
op basis van vrijwilligheid, andermaal voor de keuze gesteld tussen demobilisatie ter plaatse, waar zij zich 
bevonden, afvloeiing naar de Zuid-Molukken of overbrenging naar Nederland.”105 
 
De regering liet bij deze gelegenheid weten waarom ze de toelating van Ambonezen tot 
Nederland als de ‘slechts denkbare oplossing’ rekende. Enerzijds speelden overwegingen die te 
maken hadden met economische omstandigheden in Nederland daarbij een rol: 
 
“De stroom repatrieërenden uit Indonesië is dermate groot, dat het uiterste moeite kost hen allen in Nederland een 
redelijk verlijf te doe doen vinden. Reeds het probleem van de woongelegenheid voor de Ambonese militairen met 
hun vrouwen en kinderen zou bijna onoverkomelijke moeilijkheden scheppen.Voor de huisvesting van de uit 
Indonesië gerepatrieerde Nederlanders is een speciale wet nodig geweest, die de gemeentelijke autonomie inperkt. 
Voor de inrichting van kampen zijn materialen en arbeidskrachten benodigd, die aan andere objecten moeten 

                                                 
102 Smeets 1991, p. 13. 
103 Het kabinet Drees 1 was op 24 januari 1951 demissionair, waarna Koningin Juliana het kabinet op 15 maart 1951 
ontslag verleende. Bron: www.parlement.com Het nieuwe kabinet, Drees 2, trad aan op 15 maart 1951. Het steunde 
in de Kamer op dezelfde partijen. Op sommige departementen verschenen nieuwe gezichten. www.parlement.com. 
104 Kamerstukken II 1950/51, 1900 (XIIIB), nr. 9, p. 10.  
105 Kamerstukken II 1950/51, 1900 (XIIIB), nr. 9, p. 10. 
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worden onttrokken. Het onderbrengen van de nieuw te vormen Nederlandse divisies stelt aan het Ministerie van 
Oorlog grote problemen. De huisvesting van een groep van circa 13.000 Ambonezen zou dit alles in hoge mate 
bemoeilijken.” 106 
 
Daarnaast was minister Peters van oordeel dat de identiteit van Ambonezen een blijvende 
opname in de Nederlandse samenleving onmogelijk maakte: 
 
“Daarbij komt, dat men deze mensen zou overbrengen in een klimaat en in een maatschappij, waaraan zij niet 
gewend zijn, waardoor zij zowel voor zichzelf als voor de Nederlanders de bestaande moeilijkheden slechts zouden 
vergroten. Het grootste deel van deze groep Ambonezen verstaat de Nederlandse taal niet, assimilatie met de 
bevolking is niet te verwachten, hun verdere bestaan en geschiktheid tot arbeid hier te lande doen vragen rijzen, 
waarop het antwoord slechts lijkt te zijn, dat betrokkenen ‘displaced persons’ zullen blijven.”107 
 
Opvattingen over identiteitsverschillen en het uitgangspunt, dat het verblijf van Ambonezen in 
Nederland tijdelijk zou zijn hingen nauw samen: 
 
“Uit hetgeen hierboven […] is medegedeeld, volgt, dat de thans aanvaarde oplossing slechts een voorlopig karakter 
kan dragen. Dit standpunt komt […] in hoofdzaak met dat van betrokkenen zelf overeen. […] De Regering 
meent, dat de levensgewoonten en maatschappelijke opvattingen van deze groep Ambonezen, hun lichamelijke 
gesteldheid en de klimatologische omstandigheden, waarin zij zullen komen te verkeren, hen niet disponeren voor 
een blijvende opname in een hun vreemde en onbekende Nederlandse gemeenschap. De Ambonese voormannen 
stellen, dat de Ambonezen hunnerzijds zo spoedig mogelijk afvloeiing wensen naar een tropisch gebied, nl. Nieuw-
Guinea. De Regering heeft dan ook van de aanvang af een eventueel verblijf der Ambonezen in Nederland als 
tijdelijk beschouwd en heeft dit standpunt ter kennis van de Ambonese voormannen gebracht.”108 
 
Deze ideeën over de mentale en fysieke predisposities van de ‘Ambonezen’ in het jaar 1951 
markeerden een verandering in het discours over hun identiteit. Waar voor de 
soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië noties over de loyaliteit en christelijke verwantschap van 
Ambonezen de politieke vertogen bepaalden, construeerden regering en de meerderheid van de 
Kamer de Ambonezen na hun vestiging in Nederland als een etnische groep die onassimileerbaar 
was in Nederland. Er had, in de politieke vertogen over Ambonese identiteit, een herijking 
plaatsgevonden. De nadruk op overeenkomsten in politieke oriëntatie en levensbeschouwing 
tussen ‘Ambonezen’ en ‘Noordzee-Nederlanders’ had plaatsgemaakt voor constructies van 
verschil tussen Ambonezen en de Nederlandse gemeenschap. Direct na aankomst in Nederland 
werden Ambonezen, met andere woorden, geracialiseerd:109 geherdefinieerd als een groep met 
primordiale, onoverkomelijke kenmerken die als een sta in de weg voor een succesvolle integratie 
werden gepresenteerd. De politieke vertogen over Ambonezen vertoonden wat dit betreft 
overeenkomsten met die ten aanzien van Indische Nederlanders. We zullen nog zien dat 
geracialiseerde opvattingen over Indische identiteit in het debat tussen regering en Tweede 
Kamer zeker tot 1956 de overhand hadden. Er leek dus sprake te zijn van een samenhangend en 
breder vertoog over de identiteit van gekleurde burgers uit de voormalige koloniën, dat 

                                                 
106 Kamerstukken II 1950/51, 1900 (XIIIB), nr. 9, p. 10.  
107 Kamerstukken II 1950/51, 1900 (XIIIB), nr. 9, p. 10.  
108 Kamerstukken II 1950/51, 1900 (XIIIB), nr. 9, p. 11. Het idee was voorts dat de ‘Ambonezen’ na een na een 
‘afkoelingsperiode’ (6 maanden is een termijn die genoemd wordt) weer opgenomen zouden worden in de 
Indonesische samenleving, zie Steijlen 1996, p. 56; Smeets 1991, p. 13. 
109 Bolaffi e.a, 2003, p. 273 e.v.  
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geactiveerd werd op die momenten dat ze de weg naar Nederland hadden gevonden. Met een 
belangrijk verschil dat Ambonezen in de hoedanigheid van Indonesische staatsburgers kwamen, 
terwijl Indische Nederlanders in overgrote meerderheid het Nederlands staatsburgerschap 
bezaten.  
 
Hoe moet men de afwerende politieke houding tegenover Ambonezen, waarin de regering de 
Kamer overigens voorging, nu verklaren? Lag het primaat bij de diepverankerde koloniale 
vertogen over rasverschil of werd die afwerende houding vooral ingegeven door de economische 
nood in het Nederland van die jaren? Was de afwerende houding jegens Ambonezen, met andere 
woorden, een kwestie van ras of werd deze houding vooral ingegeven door schaarste? Beide. Er 
was sprake van een articulatie van economische argumenten met verhalen over identiteit. De 
regering koppelde de economische omstandigheden en de opvattingen over etnisch verschil aan 
elkaar om een afwerende houding jegens Ambonezen te legitimeren. 110 Daarnaast kan een rol 
gespeeld hebben dat de verhouding tussen de Nederlandse regering en Ambonezen, als gevolg 
van hun politieke lobby en de uitspraken van de rechter, inmiddels verstoord was. Dat de 
politieke opvattingen over etnisch verschil tussen Ambonezen en Nederland, ook toen de 
Nederlandse economie ‘booming’ was, nog steeds gangbaar waren geeft echter aan hoe taai deze 
ook op zichzelf waren: ze hadden niet noodzakelijk een economische crisis nodig om in leven te 
blijven. Hoe het ook zij, permanente vestiging van Ambonezen in Nederland was voor politici in 
1951 kennelijk een brug te ver. De regering creëerde de condities, waardoor uitzetting uit 
Nederland van eenmaal toegelaten Ambonezen in theorie mogelijk bleef.  
 
5.1.2 Non-ratificatie van het vluchtelingenverdrag: mogelijkheid tot uitzetting van 
‘Ambonezen’ 
In de Tweede Kamer: links en regering speculeren over een mogelijke uitzetting (1951) 
De Molukkers en hun gezinnen waren maar net in Nederland gearriveerd, toen regering en 
Tweede Kamer van gedachten gingen wisselen over de mogelijkheid om hen uit te zetten. De 
politieke oriëntatie van de Molukkers, die krachtig werd ondersteund door bepaalde 
belangengroepen in de Nederlandse samenleving, speelde daarbij een rol. Het interpellatiedebat 
aangevraagd door Kamerlid Goedhart (PvdA) en gehouden op 20 juli 1951 is een van de kaders 
waarbinnen dit debat is gevoerd. 
 
Het debat kende een bredere maatschappelijke dimensie. In die dagen roerde de stichting Door 
de Eeuwen Trouw zich in Nederland. Van Amersfoort maakte over de stichting de volgende 
opmerking: ‘De loop der gebeurtenissen in Indonesië [had] ook vele Nederlanders gefrustreerd, 
zij boden zich aan als bondgenoten aan de Molukkers om zich gezamenlijk te weer te stellen. De 
stichting Door de Eeuwen Trouw kanaliseerde met name deze gevoelens en had in het 
Nederland van die dagen veel invloed m.n. in orthodox-protestantse kring.’111 Maar de regering 
en coalitie, aangevoerd door de PvdA, veroordeelden de activiteiten van de stichting in scherpe 
bewoordingen, zo komt uit interpellatiedebat naar voren. Tijdens het debat raakten antikoloniale 
argumenten verknoopt met een afwerende houding jegens Ambonezen in Nederland, die in 
                                                 
110 Dit kunnen we ook wel een neomarxistische middenweg noemen, zie bijvoorbeeld Hall 1991, p. 31; Rath, p. 71. 
111 Van Amersfoort 1973a, p. 117. 
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toenemende mate als bedreiging voor Nederlands-Indonesische relaties werden gezien.112 De 
positie van Ambonezen kwam tijdens het debat aan de orde als onderdeel van een ruimer debat 
over activiteiten die Goedhart het ‘Ambon-complot’ noemde. Ambonezen zouden volgens 
Goedhart ‘stromannen van Nederlandse geldgevers en adviseurs’ zijn. Hij doelde onder meer op 
eerdergenoemde stichting Door de Eeuwen Trouw én op ex-KNIL-officier Westerling. Deze 
partijen zouden volgens Goedhart doende zijn om ‘aanslagen op een bevriende mogendheid’ 
(Indonesië, G.J.) voor te bereiden.113 Dat zou in de ogen van het Kamerlid de verhoudingen met 
Indonesië schaden en voorts de terugkeer van Ambonezen naar Indonesië onmogelijk maken: 
  
“Men bedient zich van deze ongelukkige mensen eenvoudig om hier te lande een voortdurende agitatie tegen de 
Regering en tegen Indonesië op gang te kunnen houden en men deinst er klaarblijkelijk niet voor terug, de 
Ambonezen – die zo spoedig mogelijk naar hun eigen land teruggebracht zouden moeten worden – in 
samenzweringen en illegale knoeierijen te betrekken, waardoor de terugkeer van deze mensen steeds moeilijker 
gemaakt dreigt te worden en zij zelfs in het ongeluk gestort kunnen worden.”114 
 
Het interpellatiedebat stond in het teken van het verkennen van (juridische) maatregelen tegen 
Ambonezen en tegen individuen (Sweerts en Westerling) en organisaties zoals eerdergenoemde 
stichting Door de Eeuwen Trouw. Vice-ministerpresident Teulings stelde, in navolging van 
minister van Justitie Mulderije,115 dat ‘buitenlanders’ – waarmee de minister ‘Ambonezen’ 
bedoelde – ‘onder bepaalde omstandigheden’ kunnen worden uitgewezen.116 Een suggestie die 
door Goedhart met instemming werd begroet.117  
 
In de beslotenheid: regering stelt ratificatie van vluchtelingenverdrag uit 
De regering gaf aan reflecties over uitzetting van Ambonezen een vervolg in het kader van 
besloten vergaderingen van de ministerraad over het vluchtelingenverdrag. Minister Peters had 
daarvoor, bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Uniezaken en Overzeese 
Gebiedsdelen voor 1951, de opmerking gemaakt dat toelating van Ambonezen tot Nederland ‘het 
karakter draagt van een Asyl.’118 Dat is wat curieus geformuleerd, als men bedenkt dat de 
Nederlandse regering de Ambonezen na hun overkomst naar Nederland niet als vluchtelingen 

                                                 
112 Handelingen II 1950/51, p. 2561-2570. 
113 Handelingen II 1950/51, p. 2565. 
114 Handelingen II 1950/51, p. 2565. 
115 Minister van Justitie Mulderije: ‘Eerst nadat in Indonesië rond de kwestie Ambon de moeilijkheden zich 
toespitsten, ontstond een activiteit van bedoelde personen (Ambonese voormannen, G.J.), die zich toen 
vertegenwoordigers noemden van de RMS. Toen die activiteit zich ontwikkelde, is van de zijde der Regering te 
kennen gegeven, dat zij die kwaliteit niet erkende en geen enkel contact met deze z.g. vertegenwoordigers wenste te 
onderhouden. Zodra laatstelijk gebleken is, dat de RMS gemengd was in de affaire Sweerts, heeft de Regering 
terstond maatregelen genomen. Tenslotte zullen deze kunnen resulteren in de maatregel, dat aan de betrokkenen 
verder verblijf in Nederland zou worden ontzegd, zo zij met de gewraakte actie doorgaan,’ Handelingen II 1950/51, p. 
2566. 
116 Handelingen II 1950/51, p. 2567. 
117 ‘Ik heb met voldoening kennis genomen van ’s ministers verklaring, dat deze personen, indien zij zich niet rustig 
houden, uitgezet kunnen worden. Mijn politieke vrienden en ik hebben in het geheel geen behoefte aan, dat gebruik 
gemaakt wordt van de zwakke positie van buitenlanders – helaas een tamelijk rechteloze positie in Nederland - zodat 
zij al te gemakkelijk het land worden uitgezet. Wanneer echter blijkt, dat vreemdelingen zich niet als gasten, maar 
onbehoorlijk gedragen, dan is het inderdaad op zijn plaats, dat men deze lieden uitwijst. Men is hier namelijk gast en 
als gast moet men zich overeenkomstig die positie gedragen,’ Handelingen II 1950/51, p. 2569. 
118 Kamerstukken II 1950/51, 1900 (XIIIB), nr. 9, p. 11. 
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wilde erkennen. Berghuis119 heeft (op basis van een analyse van verslagen van de ministerraad 
vanaf 1952 tot en met 1954) laten zien dat het uitstel van de Nederlandse regering om het 
vluchtelingenverdrag te ratificeren samenhing met de Ambonese kwestie. Ratificatie zou 
betekenen dat de Ambonezen, die reeds in Nederland waren tegen de zin van de Nederlandse 
regering een vluchtelingenstatus zouden kunnen krijgen.120 Collectieve uitzetting van Ambonezen 
door de regering zou in dat geval onuitvoerbaar zijn.121 En de regering wilde die mogelijkheid wel 
open houden. Luns en Beyen (resp. minister zonder portefeuille en minister van Buitenlandse 
Zaken) stelden daarom voor bij ratificatie ‘uitdrukkelijk mee te delen, dat het verdrag niet van 
toepassing is op de in het verband met de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië naar 
Nederland overgebrachte Ambonezen.’ Minister-president Drees wilde het probleem oplossen 
door Europese, in plaats van universele toepassing van het vluchtelingenverdrag te ratificeren, 
maar uiteindelijk besloot de ministerraad op 17 mei 1954 om vast te houden aan Universele 
toepassing, en ‘gewoon niet meer over de status van in Nederland woonachtige Ambonezen te 
spreken.’122 De Nederlandse regering wilde, kortom, door ratificatie uit te stellen de 
beleidsvrijheid houden om de Ambonezen zonder al te veel juridische hordes eventueel uit te 
kunnen zetten. Hoewel het nimmer tot een uitzetting van Ambonezen kwam is deze episode 
tekenend voor de sterk gewijzigde verhouding tussen de regering en Ambonezen na de 
overkomst naar Nederland. 
 
We zien dus dat de Indonesische nationaliteit van Ambonezen, voor henzelf een ongewenste 
status, voor de Nederlandse regering en de PvdA geenszins een ‘formele’ kwestie was toen ze 
goed en wel in Nederland waren. De regering en de PvdA beschouwden die status, na hun 
overkomst naar Nederland, niet als een anachronisme: ze beschouwden de Ambonezen in de 
eerste helft van de jaren vijftig ook feitelijk niet als deel van het personensubstraat van de 
Nederlandse natiestaat, zoals uit het uitzettingsdebat blijkt.  
 
Het betrekkelijke belang van nationaliteit voor toelating 
Dat de nationaliteit van Ambonezen na hun vestiging in Nederland in het debat over ‘uitzetting’ 
aan kracht had gewonnen als uitsluitingsmechanisme laat onverlet dat met de toelating van 
Ambonezen tot Nederland in de periode daarvoor een collectief van Indonesische staatsburgers 
binnen de Nederlandse grenzen was gekomen. De betekenis van nationaliteit voor in- of 
uitsluiting in/uit Nederland is ten aanzien van postkoloniale burgers uit de archipel zeer 
dynamisch gebleken. Bezit van het Nederlandse staatsburgerschap garandeert geen 
ongeconditioneerde, vrije toelating tot Nederland, zoals in het volgende hoofdstuk naar voren zal 

                                                 
119 Berghuis 1999, p. 152-156. De auteur analyseerde hiertoe verslagen van vergaderingen van de ministerraad en een 
geheime justitiële nota. 
120 De regering was van oordeel dat ‘Ambonezen’ niet aan de definitie van vluchtelingen voldeden, omdat: 1. Ze 
Militair waren toen ze Indonesië verlieten. 2. De Indonesische regering geen bezwaar had tegen hun terugkeer. 3. De 
Indonesische regering hun het leven alleen moeilijk zou maken, indien ze zich ‘gewapenderhand tegen de gevestigde 
orde zouden keren’, Berghuis 1999, p. 154. Overigens was in ieder geval het tweede punt, zoals Smeets heeft laten 
zien, twijfelachtig. De Indonesische regering zag de ‘Ambonezen’ liever gaan dan komen. Een eventuele terugkeer 
van ‘Ambonezen’ naar Indonesië verbond ze aan strikte condities. 
121 Daarbij speelde onder meer een rol dat het vluchtelingenverdrag bezwaar mogelijk maakte tegen een door de 
regering genomen besluit, Berghuis 1999, p. 154. 
122 Berghuis 1999, p. 154. 
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komen. Maar aan de andere kant hoeft het verlies van het Nederlands staatsburgerschap een 
collectieve, niet aan individuele toetsen verbonden, toelating niet in de weg te staan, zoals uit de 
groepsgewijze toelating van Ambonezen tot Nederland blijkt. Onder bepaalde historische, 
politieke, sociale en juridische omstandigheden kunnen regeringen de normale regels inzake 
toelating loslaten. De historische gegroeide ambivalentie tussen de Indonesische regering en 
Ambonezen, de wens van die regering om de Ambonezen af te staan aan Nederland, de 
weigering van Ambonezen om in Indonesië af te vloeien en de rechterlijke uitspraken vormden 
de context waarin Nederland hun toelating als onontkoombaar ging beschouwen. Deze gang van 
zaken illustreert, kortom, dat actoren, omstandigheden en bijzondere historische banden de regels 
omtrent nationaliteit en toelating van betekenis kunnen doen veranderen. Vreemdelingen 
waarmee Nederland een geschiedenis deelde, zoals de postkoloniale Ambonese burgers, werden 
als gevolg hiervan collectief toegelaten tot het Nederlandse grondgebied. Al kreeg hun juridische 
vreemdelingenschap opmerkelijk genoeg juist binnen de Nederlandse grenzen weer meer 
betekenis.  
 
Steijlen stelt dat het ‘massale transport van Molukkers naar Nederland’ in 1951 ‘geen 
gemakkelijke oplossing’ was, ‘niet in de laatste plaats omdat de Molukkers, volgens de rondetafel 
overeenkomsten van 1949, Indonesische staatsburgers zijn.’ 123 Men kan echter ook stellen dat de 
collectieve toewijzing van het Indonesische, in plaats van het Nederlandse staatsburgerschap aan 
Ambonezen tegen de achtergrond van positie van Ambonezen in de Indonesische samenleving 
geen voor de hand liggende oplossing is geweest. Een ‘onnatuurlijke’, zo men wil. Na de 
onafhankelijkheid bleef de Indonesische nationaliteit voor het overgrote deel van hen niet 
acceptabel, en dat begon in toenemende mate ook voor het Nederlanderschap te gelden. Die 
latere afwijzing van de Nederlandse nationaliteit hoeven we niet te beschouwen als een 
‘autonome’, interne, keuze van Ambonezen. Die ontwikkeling kan begrepen worden in de 
context van politieke vertogen na 1949. In deze politieke vertogen werden zij vervreemd van het 
moederland dat zij zo trouw gediend hadden (en waarmee zij zich hadden geïdentificeerd), maar 
dat hen na 1949 afwees.  
 
5.2 De band met de Nederlandse samenleving: het tegenbeeld van assimilatie (1951-1970)  
Toen de ‘Ambonezen’ eenmaal de overtocht hadden gemaakt diende de vraag naar hun 
verhouding met de Nederlandse samenleving zich aan. Hun startpositie was anno 1951 uiterst 
onvoordelig, want na hun aankomst in Nederland ontsloeg de Nederlandse regering de Molukse 
militairen, in tegenstelling tot 8.000 Nederlandse wapenbroeders die in de Koninklijke 
Landmacht ingelijfd werden.124 Ze vochten dit ontslag met juridische middelen aan maar verloren 
het proces, zo laten Belserang en Manuhutu zien. Deze auteurs stellen de belangwekkende vraag 
of ‘de geschiedenis van de Molukse gemeenschap in Nederland’ niet heel anders zou zijn gelopen 
als de oud-militairen hun status als militair hadden behouden.125 Het collectieve ontslag staat 
symbool voor de verhouding die de Nederlandse regering lange tijd via het integratievertoog over 
de relatie tussen Ambonezen en Nederland uitdrukte: het omgekeerde van assimilatie. De 

                                                 
123 Steijlen 1996, p. 53. 
124 Captain 2002b, p. 170. 
125 Belserang & Manuhutu 1991, p. 88-100.  
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volgende aspecten zijn daaraan te onderscheiden: 1. Politieke vertogen over de rechtspositie en 
de duur van het verblijf in Nederland. 2. De huisvestings- en arbeidsmarktpolitiek als middel tot 
behoud van Molukse identiteit. 
 
5.2.1 Politieke vertogen over rechtspositie en de duur van verblijf in Nederland 
Dat regering en Tweede Kamer Ambonezen die naar Nederland waren gekomen geen 
repatrianten noemde, zoals Indische Nederlanders, was niet slechts een formele uitdrukking van 
hun nationaliteitsrechtelijke status (Indonesische staatsburgers). Het was de Nederlandse regering 
er veel aan gelegen dat Nederland ook in de toekomst niet het vaderland, de patria, van 
Ambonezen zou worden. Het politieke denken over de duur van hun verblijf en rechtspositie in 
Nederland is daar een uitdrukking van. De rechtse oppositie, die de ‘Ambonese’ loyaliteit aan 
Nederland vóór de onafhankelijkheid van Indonesië niet vergeten was, nam in die politieke 
debatten aanvankelijk een afwijkende positie in. Rechts pleitte voor insluiting, in tegenstelling tot 
regering en coalitiefracties. 
 
Rechts pleit voor insluiting (1951) 
Constructies over ‘Ambonezen’ en hun band met Nederland waren met name direct na hun 
overkomst naar Nederland gevarieerd. Met name Kamerleden van de rechtse oppositie hielden in 
november 1951 vast aan delen van het oude vertoog over Ambonezen. Tijdens de behandeling 
van de rijksbegroting van het ministerie van Unieaangelegenheden en Overzeese Rijksdelen voor 
het dienstjaar 1952 (gehouden op 29 en 30 november 1951) hekelden vooral deze Kamerleden de 
druk die de regering op Ambonezen uitoefende om terug te keren naar Indonesië.126 Men 
benadrukte dat loyaliteit van de Ambonezen tegenover Nederland in het verleden hen - eenmaal 
in Nederland – het recht gaf permanent verblijf in Nederland te overwegen. Sommige van deze 
Kamerleden uitten in dat verband tevens kritiek op het collectieve ontslag van Ambonezen uit 
het Nederlandse leger.127 Men schreef de fricties tussen Ambonezen en de Nederlandse regering 
toe aan de afwerende Nederlandse houding128 en oordeelde dat het realistischer en moreel 
verantwoord was om uit te gaan van een permanent verblijf van Ambonezen in Nederland.129 
Kamerlid Welter, ex-minister van Koloniën, verwoordde de opinie die onder de rechtse oppositie 
leefde als volgt: 
 

                                                 
126 Meijerink (ARP), Zandt (SGP), Welter (Lijst Welter) en Vonk (VVD) (Vonk was van de coalitie). 
127 Zandt, SGP: ‘Wij bepleiten bij de Regering met alle klem, dat de betrokken ‘Ambonezen’ alsnog weder in hun 
rechten hersteld zullen worden en weder in dienst van onze landmacht zullen opgenomen worden. […] Het 
argument, dat de Regering voor het ontslag dezer ‘Ambonezen’ heeft aangevoerd, kunnen wij allerminst aanvaarden. 
Het kan daarom niet door ons aanvaard worden, omdat het standpunt der Regering, dat de gewezen Ambonese 
militairen slechts tijdelijk hier te lande vertoeven, niet houdbaar is, omdat het inbreuk maakt op de vrijheid der 
‘Ambonezen’ desgewenst voor onbepaalde tijd hier te lande te verblijven. […] Met alle beslistheid moeten wij ons er 
tegen verzetten, dat op de ‘Ambonezen’ ook maar enige aandrang wordt uitgeoefend, dat zij naar Indonesië zullen 
terugkeren. […] Zij hebben er recht op, gezien hun verleden, dat zij hier in Nederland naar beste behoren behandeld 
zullen worden.’ Handelingen II 1951/52, p.751. 
128 Kamerlid Meijerink (oppositie, ARP): ‘Zij (de Nederlandse regering, G. J.) heeft niet nagelaten, telkens weer de 
indruk te vestigen, dat de Ambonezen hier ongewenste gasten zijn, die zo spoedig mogelijk naar Indonesië moeten 
terugkeren. Geen wonder dat de verhouding tussen de Regering en de Ambonezen wat moeilijk ligt.’ Handelingen II 
1951/52, p. 733.  
129 Meijerink (ARP), Zandt (SGP), Welter (Lijst Welter) en Vonk (VVD) (coalitie). 
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“Ik geloof echter ook, dat de moeilijkheden aanmerkelijk zouden kunnen worden vereenvoudigd, indien de 
Regering er toe zou kunnen overgaan om de Ambonezen, oorspronkelijk soldaten, voor zover ze willen, op te 
nemen in het Nederlandse leger en daardoor een basis te geven aan hun bestaan, dat thans zonder basis is. De 
Regering heeft daartegenover gezegd: Ik wil hebben, dat de Ambonezen zo spoedig mogelijk naar Indonesië 
teruggaan. Ik vraag: Wat voor recht heeft de Regering om dat van hen te verlangen, als ze dat niet willen? Men 
kan hen toch niet op een schip zetten en wegsturen? Dat de Regering, wil, dat zij teruggaan, kan en mag dus geen 
argument zijn om hen te beletten dienst te nemen in de koninklijke landmacht.”130 
 
Anders dan de regering en (de meerderheid van de) coalitie hielden rechtse Kamerleden van de 
oppositie, hoewel sommigen ambivalent waren,131 dus reeds in november 1951 rekening met een 
toekomstig substantieel burgerschap van Ambonezen in de Nederlandse samenleving.132 Het 
illustreert dat de rolverdeling tussen rechts en links inzake migratiepolitiek geen dichotome 
structuur kent (links: ‘ruimhartig’ versus rechts: ‘restrictief’) maar afhankelijk is van de historische 
context. Voor links was de houding van Ambonezen in Nederland ten opzichte van Indonesië 
een sta in de weg voor een succesvolle terugkeerpolitiek en voorts een bedreiging voor de 
Indonesisch-Nederlandse relaties. De Ambonezen zouden, zo vond links, geen gevaar lopen bij 
terugkeer naar Indonesië. Zodoende onderstreepte men tevens de legitimiteit van de 
Indonesische staat. Uitsluiting van Ambonezen uit de Nederlandse natie (feitelijk een etno-
nationale opstelling) en een ‘pro-Indonesische’, antikoloniale, attitude gingen in het linkse 
politieke denken dus hand in hand. Rechtse politici zagen een terugkeer van Ambonezen als 
praktisch onuitvoerbaar en moreel ongewenst, waarbij men wees op de rol die Ambonezen voor 
Nederland hadden gespeeld in de strijd voor de handhaving van de koloniale orde. Een rol die 
Ambonese eisen volgens rechts legitiem maakte. Voor rechts woog niet het formele Indonesische 
staatsburgerschap van Ambonezen maar hun loyaliteit aan Nederland in de vroegere Nederlands-
Indische verhoudingen zwaar. Rechtse Kamerleden bewerkstelligden in 1951 geen breuk in het 
vertoog over Ambonezen. Want hoewel het verblijf van Ambonezen in Nederland (in 
overeenstemming met de rechtse verwachting) duurzaam zou blijken, bleef de terugkeerideologie 
nog jaren het denken over en beleid van de regering ten aanzien van Ambonezen bepalen.  
 
De uitgangspunten van de integratiepolitiek: tijdelijk verblijf en terugkeer  
In de jaren daarna bleven de regering en de meerderheid van de Tweede Kamer vasthouden aan 
een ‘tijdelijk verblijf’ van Ambonezen in de Nederlandse samenleving. Met het perspectief op 
terugkeer naar Indonesië. Ook toen duidelijk was dat een onafhankelijke Molukse republiek er 
niet zou komen bleven Tweede Kamer en regering van oordeel dat de toekomst van Ambonezen 
                                                 
130 Handelingen II 1951/52, p.754.  
131 Kamerlid Meijerink (Oppositie, ARP): ‘Voor de Ambonezen zie ik voorhands geen uitwijkmogelijkheid. Ik ben 
het eens met al degenen, die zeggen, dat de uiteindelijke plaats van de Ambonezen weer Indonesië is, maar er is op 
het ogenblik geen uitwijkmogelijkheid, noch naar Indonesië, noch naar elders. […] Nederland zal zich moeten 
instellen op een langer verblijf dan aanvankelijk wellicht door sommigen gedacht is. Ik hoop en verwacht, dat 
Regering en volk deze mensen verder zullen tegemoet treden op een wijze, die in overeenstemming is met de 
verplichting, welke Nederland heeft tegenover deze oud-militairen, die met de inzet van hun leven de Nederlandse 
zaak hebben gediend.’ Handelingen II 1951/52, p.733, 734; Zie ook reactie De Graaf (KVP), Handelingen II 1951/52, p. 
733, 734; Zie ook Vonk (VVD), Handelingen II 1951/52, p. 748. 
132 De regering wees de suggesties tot insluiting af: spoedige terugkeer naar Indonesië was in haar ogen een 
levensbehoefte voor ‘Ambonezen’, en tegen de nietigverklaring van het ontslag van de ‘Ambonese’ militairen was ze 
in beroep gegaan, Handelingen II 1951/52, p. 842, 843. Welter reageerde hierop door de vraag te stellen ‘of het niet 
beter zou zijn , als de regering de beoordeling van het levensgeluk van die mensen in de eerste plaats aan henzelf 
overliet,’ Handelingen II 1951/52, p.855. 
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in Indonesië lag. Ambonezen hoorden thuis in de Indonesische archipel, eigen republiek of niet. 
Zo benadrukten vele Tweede Kamerleden, tijdens begrotingsbehandeling van rijksbegroting van 
het ministerie van Unieaangelegenheden voor het jaar 1952, dat de regering de terugkeer van 
Ambonezen serieus ter hand moest nemen. In het voorlopig verslag staat het zo: 
 
“De Nederlandse regering, zo vulden vele andere leden aan, dient de Ambonezen duidelijk te maken, dat zij in de 
Indonesische samenleving thuishoren en daar dezelfde kansen hebben als andere loyale Indonesische staatsburgers. 
Daarom vroegen deze leden of de Nederlandse regering met de R.I. zich heeft vergewist over de mogelijkheid van de 
terugkeer van de Ambonezen; of deze in concreto aanwezig is, en, zo ja, dan dient de politiek der Regering op 
terugkeer als enige oplossing te zijn ingesteld.”133 
 
Daarmee waren overigens ook de uitgangspunten van het ministerie van Maatschappelijk Werk, 
dat verantwoordelijk was voor integratie, geformuleerd. Maatschappelijk werk ging in de jaren 
vijftig consequent uit van ‘de tijdelijke overbrenging naar Nederland.’134 Bij de 
begrotingsbehandeling voor het jaar 1956 drukte minister Van Thiel (KVP, in dezelfde periode 
ook verantwoordelijk was voor de ontmoedigingspolitiek jegens Indische Nederlanders, zie 
hoofdstuk 5) het uitgangspunt van de regering over het verblijf van Ambonezen in Nederland als 
volgt uit:  
 
“Bij het opstellen van de Memorie van toelichting op de ontwerpbegroting 1956 werd de doestelling voor het 
Ambonezenbeleid gehandhaafd, dat de oplossing van het vraagstuk der in Nederland verblijvende Ambonezen 
uiteindelijk gezocht moest worden in een vertrek uit Nederland en vestiging in Indonesië of elders. De 
ondergetekende gaf daarmee uitdrukking aan zijn overtuiging, dat het levensgeluk van de Ambonezen op die wijze 
het beste wordt gediend.”135 
 
In dat kader reageerde de regering afwijzend op het voorstel van Tweede Kamerlid Scheps 
(PvdA) tot ‘opname van Ambonezen in de Nederlandse volksgemeenschap’, een voorstel dat 
door de overige Kamerleden met zwijgen werd beantwoord.136 Overigens zou de regering haar 
inzet voor terugkeer in toenemende mate legitimeren door terugkeer naar Indonesië als een 
Moluks streven te presenteren.137  
 
De terugkeerideologie mondde overigens nimmer uit in een substantieel terugkeerbeleid, de wens 
van de Nederlandse regering ten spijt.138 Dat hing samen met het feit dat de relatie tussen 

                                                 
133 Kamerstukken II 1951/52, 2300 (XIIIA), nr. 5, p. 5.  
134 Kamerstukken II 1955/56, 4100 (XIIA), nr. 10, p. 17. 
135 Kamerstukken II 1955/56, 4100 (XIIA), nr. 10, p. 17. De regering voerde daar tijdens dezelfde 
begrotingsbehandeling, paradoxaal genoeg, aan toe ‘dat de terugkeer een vrijwillige daad van betrokkenen moet zijn, 
waarop door de regering geen invloed zal worden uitgeoefend,’ Kamerstukken II 1955/56, 4100 (XIIA), nr. 10, p. 18. 
136 Kamerstukken II 1955/56, 4100 (XIIA), nr. 10, p. 18. 
137 Zo reageerde de Minister van Maatschappelijk Werk in 1960 als volgt op Kamervragen over de duur van het 
verblijf van ‘‘Ambonezen’ in Nederland’: ‘[…]De eigen toekomstverwachtingen van de ‘Ambonezen’ (tijdelijk verblijf 
en terugkeer naar Ambon als ideaal) dienen te worden gerespecteerd.[…]De regering hoopt, dat de ‘Ambonezen’ nog 
eens de gelegenheid zullen krijgen om naar hun eigen land terug te keren.’ Kamerstukken II 1959/60, 5700 (XIIA), nr. 
10, p. 26. 
138 Aangezien de regering de terugkeerideologie niet in praktijk kon brengen stelde ze op 24 september 1957 een 
commissie onder voorzitterschap van H. Verwey-Jonker in die ‘tot taak had advies uit te brengen over de wijze 
waarop – wanneer het verblijf van de Ambonezen hier te lande mocht voortduren – de daarmede verband houdende 
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Ambonezen en de Indonesische regering verstoord bleef. De faciliteiten die de regering voor 
terugkeer had bestemd, bijvoorbeeld de toezegging om de kosten voor overtocht van 
Ambonezen naar Indonesië te financieren, hadden daardoor niet het gewenste effect.139 
Ambonezen bleven vasthouden aan het ideaal van een eigen republiek, terwijl de Indonesische 
regering voor terugkeer, kennelijk bevreesd voor een aantasting van de eenheidsstaat, een 
loyaliteitsverklaring of een spijtbetuiging van de Ambonezen eiste.140 Tegen die achtergrond ging 
de Nederlandse regering het vertrek van Ambonezen uit Nederland in de jaren zestig niet langer 
als ‘de enige oplossing’ maar als een mogelijke optie beschouwen.141  
 
5.2. 2 Huisvestings- en arbeidsmarktpolitiek: afzondering van Nederlandse samenleving  
Parallel aan het uitgangspunt van terugkeer had de regering een politiek gevoerd die neerkwam op 
segregatie van Ambonezen. Dat komt naar voren in de huisvestings- en arbeidsmarktpolitiek. De 
huisvestings- en arbeidsmarktpolitiek van de Nederlandse regering ten aanzien van Ambonezen 
hing samen met het uitgangspunt dat het verblijf van Ambonezen tijdelijk zou zijn. Uitgangspunt 
en beleid waren, om met Foucault te spreken, onderdeel van dezelfde discursieve formatie. Ook 
het Nederlandse beleid ten aanzien van deze onderwerpen drukte uit dat Ambonezen geen 
Nederlanders moesten worden.  
 
Huisvesting: aparte woonoorden en woonwijken voor Ambonezen 
Molukkers werden meteen na hun aankomst gehuisvest in geïsoleerd liggende kampen, ook wel 
Molukse woonoorden genoemd.142 De Nederlandse overheid, in de hoedanigheid van het 
Commissariaat Ambonezenzorg, nam de volledige zorg van de Ambonezen – voeding, kleding, 
zakgeld – voor haar rekening.143 Uitgangspunt van de woonoorden was dat het ‘specifieke opvang 
van korte duur’ betrof, met het oog op terugkeer.144 Het ging om ‘samenbundeling in grote, 
besloten gemeenschappen, die in staat gesteld worden hun eigen bestaan voort te zetten.’ Sociale 
segregatie was dus het devies, daar viel voor de regering niet aan te tornen. De optie van 
individuele huisvesting van Ambonezen met medewerking van en tussen de Nederlanders, zoals 
bepleit door de stichting Door de Eeuwen Trouw werd nadrukkelijk van de hand gewezen omdat 
dit tot assimilatie in de Nederlandse samenleving zou kunnen leiden en zodoende de terugkeer 
onmogelijk zou kunnen maken.145 Kort na het verschijnen van het rapport van de commissie 
Verwey-Jonker in april 1959, waarin aan de regering diverse voorstellen voor de 
positieverbetering van Ambonezen werden voorgelegd, werd het huisvestingsbeleid iets 
gewijzigd: voortaan zouden Molukkers gevestigd worden in Molukse woonwijken, in debatten 

                                                                                                                                                         
maatschappelijke vraagstukken tot oplossing moeten worden gebracht,’ Kamerstukken II 1959/60, 5700 (XIIA), nr. 2, 
p. 8. De commissie bracht haar rapport in april 1959 uit, aldus Van Amersfoort 1973a, p. 119. 
139 Kamerstukken II 1955/56, 4100 (XIIA), nr. 10, p. 18. In de jaren vijftig en zestig vestigden zich wel een klein aantal 
Molukkers in Indonesië. Zij hadden kennelijk aan de Indonesische eisen voldaan, Kamerstukken II 1963/64, 7400 
(XVI), nr. 2, p. 13. 
140 Kamerstukken II 1955/56, 4100(XIIA), nr. 10, p. 18. 
141 Kamerstukken II 1963/64, 7400 (XVI), nr. 13, p. 15 
142 Van Praag 1975, p. 342; Van Amersfoort 1973a, p. 119.  
143 Van Praag 1975, p. 342; Van Amersfoort 1973a, p. 119.  
144 Van Amersfoort 1973a, p. 119.  
145 Manuhutu & Smeets 1991, p. 20. 
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tussen Tweede Kamer en regering ook wel ‘Ambonezenwijken’ genoemd.146 Het politieke besef 
dat het verblijf van Molukkers in Nederland wel eens langer zou gaan duren dan verwacht én 
verkrotting van de woonoorden waren belangrijke redenen voor deze beleidswijziging.147 De 
woonwijken droegen, aldus Van Praag ‘een meer permanent, maar niet minder gesegregeerd 
karakter.’148 Niettemin lag het huisvestingsbeleid van de Molukkers nog steeds ver af van dat ten 
aanzien van Indische Nederlanders, die – met het oog op assimilatie – zoveel mogelijk verspreid 
tussen de overige Nederlanders werden gehuisvest.149 Evenals in 1951 ten aanzien van de 
terugkeerideologie, legitimeerde de regering eind jaren vijftig en begin jaren zestig het 
huisvestingsbeleid door te wijzen op het ‘anders zijn’ van Ambonezen. Zo maakte de minister 
van Maatschappelijk Werk, Klompé, in 1959, bij behandeling van het voorstel tot stichten van de 
‘Ambonezenwijken’, over hen de opmerking dat ‘hun collectiviteitsbewustzijn nou eenmaal sterk 
is, en dat daarmede rekening moet worden gehouden.’150 Deze wijken bleken later overigens een 
goede basis voor de organisatie van het Molukse nationalisme, waarover straks meer. 
 
De arbeidsmarkt voor ‘Ambonezen’ afgeschermd 
Ook de arbeidsmarktpolitiek is illustratief voor de politieke onwil tot opname van ‘Ambonezen’ 
in de Nederlandse samenleving. Kort na hun aankomst in Nederland ontsloeg de regering de 
Ambonese ex-KNIL-militairen collectief uit militaire dienst, zoals al naar voren kwam.151 
Achteraf mag gesteld worden dat de oproep van rechtse Kamerleden aan de regering in 1951 om 
deze maatregel ongedaan te maken weinig gewicht in de schaal heeft gelegd. Want in de jaren die 
volgden werd de maatregel niet ongedaan gemaakt. Overigens hadden deze Tweede Kamerleden 
in 1951, met hun opmerkingen dat het maatschappelijke bestaan van Ambonezen door het 
ontslag fundamenteel was aangetast en dat dit de verhoudingen tussen de Nederlandse regering 
en Ambonezen zou schaden, niet alleen accuraat beschreven wat zich destijds tussen Ambonezen 
en Nederland aan het aftekenen was. Ze spraken ook profetische woorden. Diverse auteurs zijn 
het erover eens, dat het collectieve ontslag de verhoudingen tussen ‘Ambonezen’/Molukkers en 
Nederland ook in de jaren daarna zeer negatief heeft beïnvloed.152 Ze werden, zoals Captain153 het 
formuleert, ‘daarmee beroofd van de enige identiteit die hen in staat zou hebben gesteld om een 
nieuwe maatschappelijke positie op te bouwen.’154 Juridisch gezien kreeg de regering van de 
rechter gelijk, zoals reeds naar voren is gekomen. Maar sociaal-psychologisch had het ontslag een 
                                                 
146 Van Amersfoort 1973a, p. 119. Het ging om 34 woonwijken, van Almelo tot Zwollekerpsel, Kamerstukken II 
1959/60, 5700 (XIIA), nr. 10, p. 26-27. 
147 Van Praag 1975, p. 342; Van Amersfoort 1973a, p. 119. 
148 Van Praag 1975, p. 342. 
149 Bosma, Raben & Willems 2006, p. 48.  
150 Kamerstukken II 1959/60, 5700 (XIIA), nr. 10, p. 27. De uitlatingen van de minister waren een reactie op vragen 
van Kamerleden die wilden weten of de huisvesting van Ambonezen in aparte woonwijken gelegen was in een 
gebrek aan ‘aanpassingsvermogen’ van ‘Ambonezen’ om ‘normale huizen op een behoorlijke wijze’ te bewonen. 
‘Waarom worden voor de huisvesting van Ambonezen geen normale woningwetwoningen gebruikt, maar worden 
speciale Ambonezenwijken gebouwd? Zullen de Ambonezen zich, naar het oordeel van de Minister, gewennen aan 
de bewoning van normale huizen, zullen zij het nodige aanpassingsvermogen kunnen opbrengen en zullen voldoende 
voorzorgen en waarborgen worden getroffen, dat de te bouwen woningen op behoorlijke wijze worden bewoond, 
evenredig aan de grote investeringen, welke ermee gemoeid zijn?’ Kamerstukken II 1959/60, 5700(XIIA), nr. 10, p. 26. 
151 Van Praag 1975, p. 342; Van Amersfoort 1973a, p. 117; Captain 2002, p. 170; Steijlen 1994. 
152 Captain 2002b, p. 170; Van Praag 1975, p. 342; Schumacher 1981, p. 16 e.v.; Van Amersfoort 1973a, p. 117, 118. 
153 Captain 2002b, p. 170. 
154 Van Praag 1975, p. 342, merkt hierover treffend op dat ‘met hun ontslag niet alleen hun bestaansbron, maar ook 
hun gehele maatschappelijke heroriëntatie werd aangetast.’  
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enorme impact.155 Het was niet minder dan een traumatische ervaring, die tot wrok van KNIL-
militairen en hun kinderen jegens de Nederlandse overheid heeft geleid.156 Daar kwam nog bij dat 
het Ambonezen in woonoorden verboden om was werk te zoeken.157 Het verbod paste overigens 
niet alleen in de eigen beleidslijn van de regering om Ambonezen af te schermen van de 
Nederlandse samenleving, maar beantwoordde ook aan de wensen van de vakbonden die van de 
regering hadden geëist dat de Ambonezen ‘niet als concurrenten op de arbeidsmarkt zouden 
verschijnen in het toen economisch zwakke, met werkloosheid kampende, Nederland.’158 Het 
aantrekken van de economie in combinatie met initiatieven van individuele Molukkers, die 
ondanks het arbeidsverbod toch naar werk waren gaan zoeken, leidde uiteindelijk tot het loslaten 
van het arbeidsverbod in 1956.159 De twijfel van de regering over ‘geschiktheid tot arbeid’ van 
Ambonezen, geuit in 1951 direct na hun overkomst, werd als het ware ingehaald door deze 
ontwikkelingen. Vanaf 1956 ging de overheid het principe van ‘zelfzorg’, dat inhield dat 
Molukkers in de woonwijken voortaan zelf in kosten van levensonderhoud moesten voorzien, 
hanteren, aanvankelijk gedeeltelijk. 160 Dat impliceerde tevens de eerste stap naar integratie in de 
Nederlandse arbeidsmarkt en dus ook de Nederlandse samenleving.  
 
Samenvattend kunnen we stellen dat ideeën over loyaliteit aan en christelijke verwantschap met 
Nederland op basis waarvan van enkele rechtse Kamerleden in 1951 insluiting van ‘Ambonezen’ 
in Nederland bepleitten, het integratievertoog (en de daarmee samenhangende normatieve en 
participatieve dimensie van burgerschap) in de twee decennia daarna niet hebben bepaald. Het 
beleid van de regering was erop gericht dat Ambonezen ‘uitgeburgerd’ bleven. Onder invloed van 
een steeds langduriger verblijf, macro-economische ontwikkelingen en eigen initiatieven van 
Ambonezen gingen de scherpe kantjes langzaam maar zeker van het segregatiebeleid af. In de 
jaren zestig was het beleid tweezijdig: het idee van terugkeer van Ambonezen naar Indonesië 
bestond naast het beleid om ruimte te laten voor ‘aanpassing van Ambonezen aan het 
Nederlandse leven.’161 Achteraf zou blijken dat het beleid in de jaren vijftig en zestig een goede 
voedingsbodem was geweest voor het Molukse nationalisme van de tweede generatie. 
 
6. Naar een substantiëler burgerschap in de Nederlandse samenleving (1970-2000) 
De jaren zeventig en de decennia daarna brachten een breuk in de politieke vertogen ten aanzien 
van Ambonezen in de Nederlandse samenleving. Ambonezen zouden in deze periode door 
politici worden aangeduid met de term Molukkers. Die verandering in terminologie betekende 
tevens een verandering in het politieke denken over hun integratie in (en hun relatie met) de 
Nederlandse samenleving. Het was tevens tijd dat Molukkers als etnische minderheid werden 
heruitgevonden. Dat markeerde een beleidswijziging en een belangrijke verandering in hun 
juridische positie. Met name in de Wet betreffende de positie van Molukkers (1976) en de regeringsnota 
de problematiek van de Molukse minderheid in Nederland (1978) kreeg de politieke koerswijziging zijn 

                                                 
155 Schumacher 1981, p. 16. 
156 Schumacher 1981, p. 16 e.v.; Van Praag 1975, p. 342; Van Amersfoort 1973a, p. 118. 
157 Schumacher 1981, p. 17; Van Amersfoort 1973a p. 117; Van Praag 1975, p. 342; Steijlen 1994. 
158 Van Amersfoort 1973a p. 117; zie ook Schumacher 1981, p. 17. 
159 Van Amersfoort 1973a p. 120. 
160 Schumacher 1981, p. 17; Van Praag 1975, p. 342; Van Amersfoort 1973a p. 120. 
161 Kamerstukken II 1963/64, 7400 (XVI), nr. 2, p. 13; Kamerstukken II 1964/65, 7800 (XVI), nr. 2, p. 16. 
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beslag. Ze vond plaats tegen achtergrond van sterk gewijzigde maatschappelijke verhoudingen in 
Nederland en de escalatie van het Molukse nationalisme onder de tweede generatie. 
 
6.1 Radicalisering van de Molukse jongeren in de verhoudingen van de jaren zeventig 
Bij de escalatie van het Molukse nationalisme zouden twee mogelijkheidsvoorwaarden een 
belangrijke rol spelen en op elkaar ingrijpen. Ten eerste, de ontwikkelingen in Nederland aan het 
eind van de jaren zestig toen de Nederlandse samenleving grote maatschappelijke veranderingen 
doormaakte. Oude verhoudingen en zekerheden kwamen in die periode onder druk te staan. Het 
ging om de verhouding tussen de seksen en mensen van verschillende seksuele geaardheid, de 
omgang met seksualiteit, de verhouding tussen ‘het Westen’ en ‘de derde wereld.’ De progressieve 
krachten waren aan zet. De tweede feministische golf, de homobeweging en de 
derdewereldbeweging bestreden, op mondige en activistische wijze, vrouw-man ongelijkheid, 
homofobie, een repressieve seksuele moraal en ongelijke politieke en economische verhoudingen 
tussen de eerste en derde wereld.162  
 
Een tweede belangrijke mogelijkheidsvoorwaarde betrof de dramatische ontwikkelingen in 
Indonesië rondom de RMS. In Indonesië was in 1965 (na het communistische regime van 
Soekarno) de pro-Westerse, door de Verenigde Staten ondersteunde regering van generaal 
Soeharto aan de macht gekomen.163 Op 12 april 1966 executeerden de Indonesische autoriteiten 
mr. dr. Chr. Soumokil, president van de RMS en leider van de guerrilla die nog vanuit het 
Molukse eiland Ceram gevoerd was.164 De daad was naast een persoonlijke tragedie ook zeer 
beladen omdat Soumokil hét symbool van de hoop op een onafhankelijke Molukse republiek 
belichaamde. De Nederlandse regering zou later over de executie opmerken dat het ‘begrijpelijk, 
bij de in ons land verblijvende Molukkers grote emoties losmaakte.’ 165 
 
Tegen die achtergronden gingen Molukse jongeren vanaf 1970 een nieuwe en fanatieke invulling 
geven aan het RMS-ideaal.166 De jongeren herarticuleerden het streven naar een onafhankelijke 
Molukse republiek als een anti-imperialistisch en activistisch project waarin de bevrijding van een 
onderdrukt volk centraal stond. Steijlen laat zien hoezeer de houding van de jongeren verschilde 
met die van de ouderen. Volgens de jongeren was de oudere generatie paternalistisch bejegend 
door de Nederlandse politiek en voorts ‘slachtoffer van de Nederlandse koloniale verdeel- en 
heersstrategie.’ Hun eigen strijd, van iedere gezagstrouw ontdaan, beschouwden zij daarentegen 
als een anti-imperialistische strijd tegen het ‘fascistische regime van Soeharto.’167 In tegenstelling 
tot hun vaders, wier loyaliteit jegens Nederland vlak voor de soevereiniteitsoverdracht in lyrische 
bewoordingen door regering en Tweede Kamer was geroemd, zouden hun acties een aantasting 

                                                 
162 Captain 2002b, p. 214-217; Rigthart 1995. 
163 Steijlen 1994, p. 108, 109. 
164 Kamerstukken II 1977/78, 14915, nr. 2, p. 24. Soukimil, de leider van de RMS op de Molukken, werd in 1966 in 
opdracht van de Nederlandse regering geëxecuteerd, waarna het Molukse nationalisme in Nederland een stevige 
impuls kreeg. Zie ook Steijlen 1994, p. 108-109.  
165 Kamerstukken II 1977/78, 14915, nr. 2, p. 24.  
166 Zie Steijlen 1996 voor een uitgebreide bespreking van het Molukse nationalisme. 
167 Steijlen 1996, p. 127, 144, 242. 
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van de Nederlandse rechtsorde betekenen. De regering was er in de jaren zeventig volkomen 
door verrast.168  
 
Tussen 1970 en 1977 zou de Nederlandse samenleving opgeschrikt worden door een bezetting, 
treinkapingen en gijzelingen met als inzet de RMS. Een reconstructie op basis van Steijlen, die 
deze ‘uitbarstingen van het radicaliseringsproces’ geanalyseerd heeft, levert het volgende beeld op. 
In 1970 werd de ambtswoning van de Indonesische ambassadeur bezet. Op 2 december 1975 
kaapten Molukse jongeren – na teleurstellende mededelingen van minister Van Doorn van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, die, terug uit Indonesië, het RMS-ideaal niet reëel 
had genoemd – bij Wijster een intercity. De machinist en twee gijzelaars vonden daarbij de dood. 
De jongeren eisten van de Nederlandse regering dat het Molukse zelfbeschikkingsrecht terug op 
de internationale agenda kwam. De wijdere Molukse samenleving veroordeelde de acties, maar 
was het wel eens met de eisen. Onder verwijzing naar de Surinaamse onafhankelijkheid in 1975 
zette men deze eisen kracht bij: waarom wel een zelfbeschikkingsrecht voor Suriname en niet 
voor de Molukkers? De opties die de Nederlandse regering de jongeren bood, zich aanpassen of 
zich vestigen op Indonesisch grondgebied, waren voor hen onacceptabel: terug naar Indonesië 
konden ze niet, vanwege de ‘fascistische dictatuur van Soeharto’ en zich aanpassen aan de 
Nederlandse omstandigheden tastte in hun ogen de waardigheid aan. Strijd vanuit Nederland 
voor de realisering van een Molukse republiek was in hun ogen de enige optie. Twee dagen 
daarna overvielen Molukse jongeren het Indonesische consulaat, waarbij een dode viel. Uit 
onvrede over de wijze waarop de Nederlandse regering op de eisen reageerde gijzelden de 
Molukse jongeren vervolgens op 23 mei 1977 een school in Bovensmilde, terwijl een andere 
groep een trein bij het dorp De Punt kaapte. De onderhandelingen raakten in een impasse, 
waarna de Nederlandse regering het besluit nam om met een militaire actie een eind te maken aan 
de kaping. Daarbij vielen acht doden: twee gijzelaars en zes kapers.169  
 
6.2 De regeringsnota uit 1978 en de Wet betreffende de positie van Molukkers 1976 
Parallel aan en voor een belangrijk deel geïnspireerd door de acties van de jongeren besloot de 
regering de politiek ten aanzien van Molukkers rigoureus om te gooien. De Wet betreffende de positie 
van Molukkers uit 1976 en de nota de problematiek van de Molukse minderheid in Nederland uit 1978 zijn 
daarvan de belangrijkste uitdrukkingen. Hoewel de Wet dus aan de nota vooraf ging komt nu 
eerst de nota aan de orde, aangezien de regering daarin een uitgewerkte visie op de positie van 
Molukkers in Nederland uiteenzette. De wet uit 1976, het voorlopige eindpunt van de juridische 
positieverbetering van Molukkers, kan men tegen de achtergrond van de nota beter begrijpen. De 
nota kan men als het ware beschouwen als een uitgebreide memorie van toelichting op de wet, 
waarin, achteraf, de ideologische legitimatie voor het veranderde beleid nog eens uitgebreid uit de 
doeken gedaan werd. 
 
6.2.1 De nota 1978 
Na de acties van de Molukse jongeren ervoer de regering een groot ongemak met de ‘Molukse 
minderheid’ in Nederland. De acties markeerden ‘het einde van betrekkelijke ontspannenheid in 
                                                 
168 Kamerstukken II 1977/78, 14915, nr. 2, p. 24. 
169 Steijlen 1996, p. 154-169. 
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de relaties tussen Nederlanders en Molukkers’, zoals vice-ministerpresident/minister van 
Binnenlandse Zaken Wiegel het in 1978 stelde.170 De regering gaf in de ‘nota 1978’ de visie op de 
RMS en de grenzen van de rechtstaat aan, maar benutte haar vooral om het beleid van haar 
voorgangers kritisch tegen het licht te houden en een beleid van sociaal-economische integratie 
met behoud van eigen identiteit te legitimeren en aan te kondigen.  
 
De formele afwijzing van het RMS-ideaal in de context van deëscalatie en normalisatie 
Voor de regering viel over een onafhankelijke Zuid-Molukse republiek niet te praten, zo blijkt uit 
de nota. Het uitroepen van de RMS in de jaren vijftig achtte de regering in strijd met de RTC-
overgangsovereenkomst. De regering gaf aan niet de intentie te hebben de RMS in VN-verband 
te gaan bepleiten, noch wilde zij een uitspraak over dit streven doen. Dat beschouwde ze als een 
‘schending van de interne staatkundige orde van de Soevereine staat Indonesië’ wat in haar ogen 
‘volkenrechtelijk ontoelaatbaar’ was.171 Het bepleiten van de RMS mocht plaatsvinden, aldus de 
regering, ‘binnen de ruim getrokken grenzen die de Nederlandse rechtsorde aan de beleving van 
de politieke overtuiging […] stelt.’172 De regering sprak in de 68 pagina’s tellende nota, opvallend 
genoeg, slechts één keer over de terreuracties. Ze had het voorts ook niet over 
terrorismebestrijding. In de nota bakende ze de grenzen van de rechtsorde af, maar tegelijkertijd 
stond de nota in het teken van deëscalatie en normalisatie van de betrekkingen tussen Nederland 
en wat inmiddels ‘de Molukse minderheid’ was gaan heten.  
 
Kritiek op het beleid van de voorgangers 
De regering had in de nota vooral oog voor wat ze beschouwde als de voedingsbodem van de 
radicalisering van de RMS beweging onder jongeren. Deze uiteenzetting is interessant, omdat ze 
een breuk in de politieke vertogen over de relatie tussen de Molukkers en Nederland behelsde. 
De regering plaatste de radicalisering onder Molukse jongeren in de context van de slechte 
sociaal-economische positie van Molukkers, het isolement van de Molukkers in de Nederlandse 
samenleving en het beleid van de Nederlandse regering in het verleden. Anno 1978 nam de 
regering afstand van het beleid van regering in de jaren vijftig, waarover ze als volgt oordeelde: 
 
“De uitzonderlijke positie van deze groep immigranten is er door geaccentueerd ook toen het duidelijk had moeten 
zijn dat de Molukkers een minderheidsgroep in de Nederlandse samenleving vormden die al zodanig aanspraak op 
erkenning konden laten gelden.”173 
 
De terugkeerideologie, het collectieve ontslag, de afwikkeling van de pensioenen en het 
maatschappelijke isolement hadden de verhoudingen tussen Molukkers en Nederland geen goed 
gedaan, zo oordeelde de regering. De terugkeerideologie had een erkenning als minderheidsgroep 
en de daarbij behorende rechten in de weg gestaan. En het collectieve ontslag van de Ambonese 
militairen beschouwde de regering als juridisch correct, maar sociaal psychologisch onwenselijk, 
omdat de ‘door de gebeurtenissen in Indonesië toch al gedesoriënteerde Molukse militairen’ zich 
nu ook nog eens ‘op ruwe wijze door de Nederlandse regering aan de kant geschoven’ voelden. 

                                                 
170 Kamerstukken II 1977/78, 14915, nr. 2, p. 24.  
171 Kamerstukken II 1977/78, 14915, nr. 2, p. 23-24, p. 29.  
172 Kamerstukken II 1977/78, 14915, nr. 2, p. 34.  
173 Kamerstukken II 1977/78, 14915, nr. 2, p. 13.  
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De regering beschouwde het als zeer waarschijnlijk dat het collectieve ontslag de verbondenheid 
met de RMS sterk had aangewakkerd, waarbij ze verwees naar het radicaliseringsproces onder de 
jongeren.174 Ook de wijze waarop voorgaande regeringen de pensioenvervangende uitkering van 
de ontslagen Molukse militairen hadden afgewikkeld had volgens de regering het ongenoegen 
onder de Molukkers versterkt: de regering vond die uitkering, die in 1964 tot stand kwam, te 
weinig en te laat, en stelde in 1978 een royalere regeling in het vooruitzicht.175 Deze factoren, 
gevoegd bij de ongunstige maatschappelijke positie van de jongeren en het maatschappelijke 
isolement in de woonoorden en de woonwijken hadden volgens de regering mede de 
voorwaarden gecreëerd voor ‘de overdracht van het RMS-ideaal.’ 176  
 
Ruime ‘maatschappelijke mogelijkheden’  
Geheel in deze lijn zette de regering in de nota een beleidswijziging ten aanzien van Molukkers 
uiteen. In de nota stelde de regering vooral de sociaal-economische dimensies van een door de 
Nederlandse regering gewenst burgerschap aan de orde. Molukkers (volgens de regering een 
accurater term dan ‘Ambonezen’, omdat de bedoelde groep niet alleen uit Ambon afkomstig was) 
waren voor de regering een ‘etnische minderheid’ geworden, wat consequenties voor hun 
maatschappelijke positie diende te hebben. 177 Voor het toekomstige beleid richtte zij zich vooral 
op de jongere Molukkers. De regering ging uit van een langdurig verblijf van de meerderheid van 
de Molukkers in Nederland en wilde daarom ‘de maatschappelijke mogelijkheden voor vooral de 
jongere Molukkers zo ruim mogelijk houden, opdat zij op de langere termijn geen 
onoverbrugbare achterstanden in welvaart en welzijn oplopen.’ Ook al zagen Molukse jongeren, 
aldus de regering, hun verblijf in Nederland wel als van ‘tijdelijke aard’, waarmee ze doelde op het 
streven van de jongere generatie om ‘terug te keren’ naar een onafhankelijke Molukse staat.178 
Want in tegenstelling tot haar voorgangers zag de regering er in 1978 vanaf de repatriëring actief 
aan te moedigen, aangezien ze dat niet als een realistisch scenario beschouwde.179  

                                                 
174 Kamerstukken II 1977/78, 14915, nr. 2, p. 21.  
175 Kamerstukken II 1977/78, 14915, nr. 2, p. 22 en 23. De KNIL pensioenen golden niet voor Molukkers. De 
regering zei hierover in 1978: ‘Zij bezaten op grond van overeenkomst van de toescheiding van staatsburgers in 
overgrote meerderheid de, door hen niet erkende, Indonesische nationaliteit. Zij waren derhalve voor de financiële 
gevolgen van het hun verleende ontslag volledig afhankelijk van Indonesië, waarmee zij zich in oorlog achtten.’ Dat 
standpunt sloot volgens de regering aan bij idee van spoedige terugkeer, maar ‘moest wel stuiten op groot onbegrip.’ 
Volgens de regering was het standpunt van haar voorganger ‘minder vanzelfsprekend’ toen bleek dat Indonesië ‘niet 
reageerde op betaalbaarstelling van pensioenen’ en ‘de kansen op een spoedige terugkeer door de afwijzende houding 
van Molukkers allengs verdwenen.’ De Nederlandse regering had in 1959 gereageerd op de pensioeneisen. Er kwam 
een pensioenvervangende uitkering, maar die werkte niet met terugwerkende kracht aangezien de regering zich in 
1959 op het standpunt stelde dat dit gezien de kosten voor ‘collectieve verzorging’ van Molukkers in de jaren vijftig 
niet reëel was. Uiteindelijk kwam er een pensioenvervangende uitkering met ingang van 1 januari 1964. De regering 
vond het argument van collectieve verzorging niet overtuigend, aangezien de zelfzorg al per 1956 was ingevoerd. 
Bovendien vond de regering de datum waarop de pensioenvervangende uitkering in ging te laat. 
176 Kamerstukken II 1977/78, 14915, nr. 2, p. 27. 
177 Kamerstukken II 1977/78, 14915, nr. 2, p. 25.  
178 Kamerstukken II 1977/78, 14915, nr. 2, p.8.  
179 Kamerstukken II 1977/78, 14915, nr. 2, p. 25, p. 36-38. De regering had in 1978 overigens wel het voornemen om 
meer toeristische contacten tussen ‘Molukse jongeren’ en ‘Indonesië’ te faciliteren. De regering leek deze contacten 
niet als voortraject te beschouwen voor een eventuele vestiging in Indonesië, maar eerder ter bevordering van de 
integratie in Nederland. De regering sprak namelijk de hoop uit dat dergelijke vakanties ‘ertoe kunnen bijdragen dat 
zij (de Molukse jongeren, G.R. ) zich ook tegenover de Nederlandse samenleving meer open zullen opstellen.’ Voorts 
was ze van oordeel dat ‘deze contacten de mogelijkheid scheppen tot toetsing van het realiteitsgehalte van de 
toekomstidealen in Molukse kringen in Nederland.’ 
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Met de nota construeerde de regering Nederland in 1978 als het de facto vaderland voor 
Molukkers, in de hoop daarmee de voedingsbodem voor radicalisering onder de Molukse 
jongeren weg te nemen. Ze hoopte door het creëren van ‘betere maatschappelijke vooruitzichten’ 
voor ‘de Molukse tweede generatie’ de ontwikkeling te keren, waarbij Molukse jongeren zich 
‘afzetten tegen de Nederlandse samenleving’ met als gevolg een ‘gebrek aan besef van de in iedere 
rechtsorde geldende normen.’180 Sociaal-cultureel beleid, huisvesting, onderwijs, werkgelegenheid 
en het verbeteren van de rechtspositie (waarover straks meer) waren in dit streven de 
belangrijkste instrumenten. Bij de realisering van dit beleid hechtte de regering er, geheel in de 
geest van tijd, grote waarde aan dat Molukkers via inspraakprocedures hun stem konden laten 
horen over het door haar gevoerde beleid.181 Daarmee was overigens in 1978 tevens de grens van 
het politieke burgerschap van het merendeel van ‘de Molukse minderheid’ bereikt: men had 
weliswaar inspraak, maar (nog) geen actief en passief kiesrecht. Dat recht zou niet voorbehouden 
zijn aan Molukse (en andere) ingezetenen, zoals hieronder nog naar voren zal komen, maar aan 
mensen met de Nederlandse nationaliteit.182  
 
(De grenzen van) integratie met behoud van eigen identiteit 
In het streven de positie van Molukkers in Nederland te verbeteren was behoud van ‘eigen 
identiteit’ een belangrijk principe voor de regering. Maar anders dan de regeringen in de jaren 
vijftig en zestig was ‘respect voor identiteit’ in 1978 onderdeel van een insluitend 
(burgerschaps)vertoog. Het respect voor de – volgens de regering door Molukkers sterk 
gekoesterde – ‘eigen identiteit’ zou het maatschappelijk functioneren van Molukkers in de 
Nederlandse samenleving volgens de regering ten goede komen. Het zou ‘mede dienstig kunnen 
zijn voor de verdere emancipatie van de Molukse bevolkingsgroep in de Nederlandse 
samenleving’ en de ‘ontplooiing in de Nederlandse samenleving kunnen bevorderen.’183 Met deze 
beleidslijn sloot de Nederlandse regering overigens ook aan bij een internationaal juridisch 
klimaat, waarin rechten van ‘culturele minderheden’ op toenemende erkenning konden rekenen. 
De regering had op dat moment net het ‘internationale verdrag inzake burgerrechten en politieke 
rechten’ ter goedkeuring aan de Tweede Kamer voorgelegd. Artikel 27 van dat verdrag bevatte 
waarborgen voor het recht op behoud van eigen identiteit, zoals ‘gewoonten, gebruiken, 
godsdienst en eigen taal.’184  
 
Het assimilatievertoog, dat de burgerschapspolitiek (integratie) van de zogenaamde ‘Oosters 
georiënteerde Indische Nederlanders’ had gekenmerkt (zie hoofdstuk 5) was in 1978, in de 
context van normatieve opvattingen over het Molukse burgerschap, dus van de baan. De regering 
wilde zaken als ‘culturele tradities’ en ‘godsdienstbeleving’ alle ruimte geven, maar dat gold zeker 
niet voor de politieke dimensies van het Molukse identiteitsbesef. Molukkers mochten in 

                                                 
180 Kamerstukken II 1977/78, 14915, nr. 2, p. 52. 
181 Kamerstukken II 1977/78, 14915, nr. 2, p. 52-59.  
182 Kamerstukken II 1977/78, 14915, nr. 2, p. 52. De regering had in 1978 overigens ook wetsvoorstel tot wijziging van 
de grondwet in voorbereiding, dat kiesrecht voor ‘ingezeten die geen Nederlanders zijn’ op gemeentelijk niveau 
mogelijk moest maken. Dat zou uiteindelijk in 1985 een feit worden, Jacobs 1998, p. 129. 
183 Kamerstukken II 1977/78, 14915, nr. 2, p. 29, 39.  
184 Kamerstukken II 1977/78, 14915, nr. 2, p. 39. In de geest van het verdrag was de regering van mening dat ‘de 
overheid een minderheid niet mag dwingen haar weg te zoeken in de Nederlandse samenleving.’ 
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Nederland geen ‘staat binnen een staat’ gaan vormen, omdat de regering dit in strijd achtte met 
‘de Nederlandse rechtsorde.’ De regering was niet bereid tot ‘erkenning van Moluks openbaar 
gezag over alle Molukkers, op lokaal, provinciaal of nationaal niveau.’ In de Molukse woonwijken 
mocht aldus de regering ‘geen sprake zijn van de vorming van enclaves, welke bijvoorbeeld 
beperkt toegankelijk zijn en waarbinnen een naar eigen goeddunken vastgesteld soort van orde en 
rust zou moeten heersen.’ Justitieel optreden – in de Molukse woonwijken - was voor de 
Nederlandse regering ‘niet onderhandelbaar’, omdat voor Molukkers dezelfde rechtsregels als de 
voor de rest van samenleving hoorden te gelden. In de visie van de regering dicteerde het 
vrijheidsbeginsel dat individuele Molukkers de keuzevrijheid moesten hebben om zich ‘los te 
maken’ uit ‘de Molukse gemeenschappen.’ En het gelijkheidsbeginsel bepaalde dat ‘het nationale 
recht voor iedere ingezetene gelijke werking heeft.’ Hiervan afwijken voor ‘een minderheidsgroep’ 
zou volgens de regering tot discriminatie en apartheid leiden.185 De regering voegde daar 
overigens direct aan toe dat de Wet Betreffende de Positie van Molukkers een uitzondering op deze 
hoofdregel vormde. De wet, waarover straks meer, gaf statenloze Molukkers, in tegenstelling tot 
andere vreemdelingen, alle rechten die Nederlanders ook toekwamen, behalve het kiesrecht. Ze was 
in de ogen van de regering legitiem omdat de toepassing van de vreemdelingenwet op Molukkers 
‘een onaanvaardbare belemmering voor de maatschappelijke ontplooiingskansen’ van hen zou 
opleveren. De regering vatte haar argumentatie als volgt samen: ‘Uitzonderingen als deze mogen 
slechts emancipatiebevorderend zijn, en nimmer het maatschappelijk isolement versterken.’186  
 
Een communitaristische visie op het Molukse burgerschap  
De regering huldigde, in de context van internationale erkenning van ‘culturele rechten’ van 
minderheden, een communitaristische visie op het burgerschap van Molukkers in de Nederlandse 
samenleving. Haar visie behelsde de tweezijdige boodschap dat Molukkers geaccepteerd waren als 
permanente inwoners van Nederland maar tegelijkertijd ook de ‘etnische ander’ binnen de 
grenzen van de Nederlandse natiestaat waren en bleven. Bij de regering leefde – in tegenstelling 
tot de assimilatiefilosofie ten aanzien van Indische Nederlanders - het idee dat een zekere 
inbedding van het Molukse individu in een etnisch groepsverband hen senang zou doen voelen. 
Dat zou de ontplooiing in de Nederlandse samenleving volgens de regering ten goede komen. De 
erkenning van het Molukse collectief mocht volgens de regering echter niet op gespannen voet 
staan het met het (liberale) principe van individuele vrijheid en met het gelijkheidsbeginsel, dat 
‘autonomie’ in eigen Molukse kring verbood. De regering voerde in de nota dus een principiële 
discussie over rechten van (mede door haar en vooral haar voorgangers uitgevonden) 
minderheden en de grenzen die de rechtsstaat daaraan stelt. Maar tegelijkertijd was de discussie 
een politiek beheersingsinstrument tegen de achtergrond van schokkende ervaringen met de 
treinkapingen. Het sociale isolement van de Molukkers in de woonwijken, waardoor ze jaren aan 
het oog van de Nederlandse regering en samenleving onttrokken waren, was een goede 
organisatiebasis voor deze radicale acties gebleken. Het erkennen maar tegelijkertijd begrenzen 
van de Molukse ‘culturele rechten’ vervulde een functie in het ontsluiten van de Molukse 
woonwijken met het oog op de handhaving van de openbare orde.  
 
                                                 
185 Kamerstukken II 1977/78, 14915, nr. 2, p. 50-52.  
186 Kamerstukken II 1977/78, 14915, nr. 2, p. 50.  
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6.2.2 Een behandeling ‘als Nederlander’: de Wet betreffende de positie van Molukkers 
(1976) 
De aanname van de Wet betreffende de positie van Molukkers in 1976, en de inwerkingtreding daarvan 
op 1 januari 1977, markeerde een aanzienlijke verbetering van de juridische dimensies van het 
burgerschap van Molukkers.187 Aan de macht was het kabinet Den Uyl (1973-1977), een kabinet 
dat te boek staat als ‘het meest progressieve kabinet in de Nederlandse geschiedenis.’188 Als 
gevolg van de Wet - in behandeling genomen toen de relaties tussen de Nederlandse regering en 
Molukkers onder grote spanning stonden - zou de meerderheid van de Molukkers, die in 
meerderheid geen Nederlands staatsburger was, in de meeste opzichten ‘als Nederlands 
staatsburger’ worden behandeld. Kernachtig drukte deze wet de discursieve positie van 
Molukkers in Nederland uit: de wet betekende een verregaande juridische insluiting van 
Molukkers zonder dat ze als ‘volwaardige’ Nederlandse staatsburgers werden ingesloten in het 
Nederlandse volk.  
 
Aanleiding wet: inconveniënten als gevolg van statenloosheid 
De gevolgen die de stateloze positie van de meerderheid van Molukkers met zich had 
meegebracht vormden de directe aanleiding voor de Wet. Zoals reeds naar voren is gekomen 
hadden de Molukkers bij de soevereiniteitsoverdracht van Indonesië zeer tegen hun zin de 
Indonesische nationaliteit toegewezen gekregen.189 In de toescheidingsovereenkomst was bepaald 
dat de Indonesische nationaliteit verviel, als men vijf jaar buiten Indonesië woonachtig was en 
binnen die termijn geen verlenging van het Indonesische staatsburgerschap bij de diplomatieke 
vertegenwoordiging had aangevraagd.190 Voor personen beneden de achttien jaar gold dat ze dit 
staatsburgerschap binnen vijf jaar, nadat ze de leeftijd van achttien jaar hadden bereikt, moesten 
aanvragen.191 Een groot deel van de Molukkers liet dit na en verloor als gevolg daarvan de 
Indonesische nationaliteit. Het onderstreept nogmaals dat het merendeel van de Molukkers het 
Indonesisch staatsburgerschap als een aan hen opgedrongen status ervoer. Voor het verlies van 
het Indonesische staatsburgerschap kwam in een groot aantal gevallen niet het verwerven van het 
Nederlanderschap in de plaats. De meerderheid van de Molukkers werd zodoende staatloos.192 
Van de totale Molukse bevolking van 35.000 personen was, in het begin van de jaren zeventig, 
naar schatting 27.000 staatloos.193 In 1978 zag de nationaliteitsrechtelijke positie van de 
Molukkers er als volgt uit: van de 35.000 mensen had 10% de Indonesische nationaliteit, 30% de 
Nederlandse nationaliteit, terwijl 60% staatloos was.194  
 
Het staatloos zijn was niet slechts een feitelijke omstandigheid waar de meerderheid van 
Molukkers in terecht was gekomen. Het symboliseerde, juist in de jaren zeventig, de persistentie 

                                                 
187 De Wet Betreffende de positie van Molukkers (Staatsblad 1976, nr. 468) trad op 1 januari 1977 in werking. 
188 www.parlement.com. 
189 Kamerstukken II 1973/74, 12839, nr. 3, p. 3. 
190 Met uitzondering van mensen die in dienst waren van de overheid. 
191 Kamerstukken II 1973/74, 12839, nr. 3, p. 3. 
192 De groep die geen actie had ondernomen voor behoud of verwerven van de Indonesische nationaliteit en tevens 
niet genaturaliseerd was tot Nederlander. 
193 Overgenomen uit Van Praag 1975, p. 343.  
194 Kamerstukken II 1977/78, 14915, nr. 2, p. 25.  
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van het ideaal van een onafhankelijke Zuid-Molukse republiek onder Molukkers. Zoals de 
regering het formuleerde: 
 
“Slechts een betrekkelijk kleine groep heeft door naturalisatie het Nederlanderschap verkregen; het vasthouden aan 
het politiek-maatschappelijk ideaal van een Molukse republiek heeft zeer velen ervan doen afzien het 
Nederlanderschap aan te vragen.”195 
 
We hoeven dit echter niet als een ‘oorspronkelijke’ Molukse oriëntatie te beschouwen. Hoewel 
staatloosheid en het RMS-ideaal in de jaren zeventig twee belangrijke elementen in de constructie 
van de Molukse identiteit waren geworden,196 moeten we niet over het hoofd zien dat de 
Nederlandse politieke vertogen, waarin jarenlang in woord en daad was uitgedragen dat 
Molukkers in Nederland niet thuis waren, een vruchtbare bodem voor dit etnisch identiteitsbesef 
hebben gevormd. 
 
Hoe was de regering ertoe gekomen de Wet te formuleren? Staatloosheid had, zoals de regering 
het in de memorie van toelichting bij de wet verwoordde, tot ‘inconveniënten’ voor Molukkers 
geleid: geen vaste aanstelling in dienst van de overheid, een beperkte beroepsmogelijkheid tegen 
besluiten die in het kader van de Algemene Bijstandswet genomen waren, visumplicht voor 
diverse vakantiebestemmingen (buiten België en Luxemburg) waar mensen met de Nederlandse 
nationaliteit geen visumplicht voor hadden.197 Deze inconveniënten wilde de regering door 
middel van de wet opheffen. Maar daarnaast was de wet tevens de juridische verankering van een 
beleidspraktijk die in de daaraan voorafgaande jaren gegroeid was: ‘Een zo goed mogelijke 
inpassing van Molukkers in de Nederlandse samenleving […], en het wegnemen van die 
belemmeringen die deelnemen aan de Nederlandse samenleving in de weg staan.’198 Voorts 
moeten we niet vergeten dat de Molukse jongeren door middel van radicale acties van zich 
hadden doen spreken, zoals reeds naar voren is gekomen. Tegen de achtergrond van dit alles 
vond de regering het hoog tijd om door middel van de wet een verregaande rechtspositionele 
verbetering voor staatloze Molukkers, hun kinderen en hun aanverwanten te bewerkstelligen: ze 
zouden voortaan worden behandeld ‘als Nederlander.’ 199 

                                                 
195 Kamerstukken II 1973/74, 12839, nr. 3, p. 3. 
196 Steijlen 1996. De relatie tussen het RMS-ideaal en staatloosheid zag er als volgt uit: staatloosheid drukte uit dat 
een nog te vormen ‘eigen vaderland’ nog steeds in het verschiet lag. 
197 Kamerstukken II 1973/74, 12839, nr. 3, p. 3. 
198 Kamerstukken II 1973/74, 12839, nr. 3, p. 3-4. 
199 Kamerstukken II 1973/74, 12839, nr. 1-5; Kamerstukken II 1974/75, 12839, nr. 6-7; Kamerstukken II 1975/76, 12839, 
nr. 8-11, nr. 138b. De doelgroep van de wet bestond uit de volgende categorieën: 

1. Mensen die bij inwerkingtreding van de wet niet het Nederlanderschap bezaten. 
2. Hun (in Nederland woonachtige) kinderen.  
3. ‘Niet-Nederlandse’ vrouwen die (voor of na de inwerkingtreding van de Wet) gehuwd waren met in 

Nederland woonachtige Molukkers, die in 1951 en 1952 in groepsverband naar Nederland waren gekomen 
of zouden huwen met personen (lees: mannen) van deze categorie.  

4.  Mensen die ‘banden’ hadden met de Molukkers die in 1951 en 1952 naar Nederland waren gekomen en met 
hun kinderen. De regering had hier mensen die in het kader van gezinshereniging naar Nederland waren 
gekomen en Molukkers die later vanuit Nieuw-Guinea, als Nederlands onderdaan niet-Nederlander, naar 
Nederland waren afgereisd op het oog. Voorwaarde was dat deze mensen zich voor 1 oktober 1965 in 
Nederland moesten hebben gevestigd, omdat Nederlands-onderdanen-niet Nederlanders tot die datum 
werden behandeld ‘als Nederlander’ en dus toegelaten werden tot het Nederlandse grondgebied. Ook hun 
kinderen vielen onder de wet.  
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Wel maatschappelijk, niet politiek Nederlander: het debat tussen regering en de PvdA  
Maar daarmee kregen ze ‘niet de staat van Nederlander.’200 Dat had enige verwarring in de 
Tweede Kamer tot gevolg. Wat, zo wilden diverse Kamerleden weten, was nu de positie van 
Molukkers in de Nederlandse samenleving? 
 
“Moet men Molukkers nu als vreemdelingen beschouwen of niet? Of voor de ene wet wel en voor de andere 
niet?”201  
 
De regering verduidelijkte het als volgt. De Molukkers waren, zo stelde ze, juridisch gezien 
vreemdeling noch Nederlander. Geen vreemdeling, omdat ze niet vielen onder de definitie van 
‘vreemdeling’ in de vreemdelingenwet. Daarin werd onder vreemdeling verstaan mensen die niet 
in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit en mensen die niet ‘als Nederlander’ worden 
behandeld. Meer concreet betekende dit dat het verblijfsrecht van Molukkers in Nederland 
absoluut gegarandeerd was. Ook voor alle andere Nederlandse wetten (de regering noemde nog 
specifiek de uitleveringswet) zouden Molukkers als Nederlander worden behandeld. De regering 
had daarnaast vooral positieve sociaal-economische gevolgen op het oog: Molukkers zouden 
beroepen mogen uitoefenen of ambten mogen bekleden die alleen voor Nederlanders 
toegankelijk waren.  
 
Toch waren Molukkers, zo verduidelijkte de regering verder, tevens geen Nederlander volgens de 
nationaliteitswet. Alleen volgens de rechten en plichten die in de ogen van de regering uit deze 
wet voortvloeiden zouden ze als ‘vreemdeling’ worden behandeld. De regering had de 
dubbelzinnige status met zorg gekozen, zo blijkt. Haar formule was de juridische vertaling van 
respect voor de ‘eigen identiteit’, zoals dat in de communitaristische filosofie in de nota 1978 nog 
uitgebreider uiteengezet zou worden. De regering formuleerde het in de memorie van toelichting 
als volgt:  
 
“De regeling is zodanig, dat de Molukkers zich als inwoners van Nederland verzekerd weten van een sterke 
rechtspositie die niettemin verenigbaar is met de door hen gekoesterde, te respecteren gevoelens van eigen identiteit.” 

202 
Maar tegelijkertijd betekende de wijze waarop de regering die rechten definieerde die alleen aan 
nationaliteitsdragers toekomen dat de Molukkers werden uitgesloten van politieke rechten en van 
de dienstplicht.203 Dit laatste gaf tevens de grens van het Molukse burgerschap in Nederland aan. 
De uitsluiting van het kiesrecht hing samen met het feit dat de regering dit recht nadrukkelijk 
baseerde op nationaliteit en niet op ingezetenschap. Hetzelfde gold voor de dienstplicht.204 Ook 
die ‘burgerplicht’ baseerde de regering op het volwaardige Nederlandse staatsburgerschap. 205 
 

                                                 
200 Kamerstukken II 1973/74, 12839, nr. 2. 
201 Kamerstukken II 1973/74, 12839, nr. 5. p. 2.  
202 Kamerstukken II 1973/74, 12839, nr. 3, p. 3. 
203 Kamerstukken II 1973/74, 12839, nr. 2, p. 1. 
204 Overigens konden Molukkers eveneens geen ‘vrijwillige verbintenis’ aangaan met het Nederlandse leger.  
205 Kamerstukken II 1974/75, 12839, nr. 6, p. 1. 
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Vooral aan het onthouden van het kiesrecht, de politieke dimensie van burgerschap, was een 
stevige gedachtewisseling tussen regering en de PvdA fractie voorafgegaan. In die 
gedachtewisseling was links, in tegenstelling tot de jaren vijftig, voorstander van een verdergaande 
insluiting van Molukkers. De sociaal-democratische fractie van de PvdA (coalitie) vond de Wet 
betreffende de positie van Molukkers op het punt van het kiesrecht niet ver genoeg gaan. Actief en 
passief kiesrecht zou volgens de PvdA onderdeel horen te zijn van ‘een behandeling als 
Nederlander.’ De PvdA fractie sprak in het voorlopig verslag de vrees uit dat Molukkers ‘een 
soort tweederangs Nederlanders’ zouden worden, nu hen ‘een van de meest fundamentele 
rechten, namelijk actief en passief kiesrecht’ was onthouden.206 Het kiesrecht zou, aldus de PvdA 
fractie, ‘de door de regering nagestreefde inpassing (van Molukkers) in de Nederlandse 
samenleving zeer ten goede komen’ terwijl onthouding hiervan ‘juist een belemmering zou 
vormen voor deelneming aan de Nederlandse samenleving.’ Ingezetenschap, en niet nationaliteit 
moest de basis zijn voor actief en passief kiesrecht, zo vond de PvdA kort gezegd. Ze baseerde 
zich daarbij op het oordeel van A.M. Donner, die (zich op zijn beurt baserend op de universele 
verklaring van de rechten van de mens) van oordeel was dat bestuurd worden door een nationaal 
verband tevens beïnvloeding van het besluitvormingproces van dat nationaal verband met zich 
mee diende te brengen. De PvdA citeerde Donner als volgt: 
 
“Wanneer men werkelijk ernst wil maken met de eis van artikel 21, eerste lid, Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens, volgens welke een ieder het recht heeft deel te nemen aan het bestuur van zijn land, zou het 
voor de hand liggen bij dat ‘land’ eerder te denken aan het land, waar men leeft en aan welks rechts- en 
maatschappelijke orde men onderworpen is dan aan land van herkomst.”207 
 
Donner, zo stelde de PvdA-fractie, was van oordeel dat ‘het Nederlanderschap als vereiste voor 
kiesrecht moet worden afgezwakt.’ De jurist laakte het gegeven dat ‘hier ingezetenen niet-
Nederlanders, een in ons land levende grote groep, […] in zijn behoeften en omstandigheden 
wezenlijk van het Nederlandse staats-, provinciaal- en gemeentebestuur afhankelijk is, doch […] 
van invloed daarop verstoken blijft.’208 Molukkers behoorden volgens de PvdA fractie ‘stellig ook 
tot deze groep.’ De fractie riep de regering dan ook op Molukkers het kiesrecht toe te kennen 
‘zeker nu de wetgever hen voor het overige geheel als Nederlanders gaat behandelen.’  
 
Maar de PvdA vond geen steun voor dit voorstel. Zowel een meerderheid van de Kamer als de 
regering verwierpen de suggestie om Molukkers die onder de werking van de wet zouden gaan 
vallen kiesrecht toe te kennen. De regering was, in de memorie van antwoord, van oordeel dat 
het kiesrecht voorbehouden diende te blijven aan Nederlandse staatsburgers, en niet aan 
ingezetenen. Toekenning van het kiesrecht op basis van de wet zou betekenen dat het 
onderscheid tussen ‘behandeling als Nederlander’ en ‘het Nederlands staatsburgerschap’ praktisch 
zou verdwijnen, wat volgens de regering niet de bedoeling van de wet was. Het niet toekennen 
van het kiesrecht stemde in de visie van de regering overeen met de ‘eigen identiteit’ van 
Molukkers, die er immers zelf voor gekozen hadden om niet te naturaliseren voor het Nederlands 
staatsburgerschap, dat ‘in beginsel’ voor hen openstond (en hun de weg bood naar dit recht). 

                                                 
206 Kamerstukken II 1973/74, 12839, nr. 5, p. 1. 
207 Kamerstukken II 1973/74, 12839, nr. 5, p. 3. 
208 Kamerstukken II 1973/74, 12839, nr. 5, p. 3. 



133 
 

Begeerde men niet het Nederlanderschap, vanwege de eigen oriëntatie, dan hoorde men ook geen 
kiesrecht te hebben, zo vond de regering kortom. Voorts, en dat is in dit verband opvallend, 
argumenteerde ze dat het recht op deelname aan het democratisch besluitvormingsproces 
verbonden diende te zijn aan dienstplicht, waar de Molukkers in kwestie (overigens niet op hun 
verzoek!) van uitgezonderd waren: 
 
“Het is, voorts, de vraag, of men het recht om deel te nemen aan het bestuur van ‘zijn land’ kan losmaken van de 
plicht om zich door het vervullen van de militaire dienstplicht voor te bereiden op de eventueel noodzakelijke 
verdediging van dat land […].”209 
 
Het ‘maatschappelijke, en niet het staatsrechtelijke Nederlanderschap’ was volgens de regering de 
bedoeling van de Wet en bovendien de beste oplossing voor Molukkers,210 waarmee de regering 
kennelijk uitging van een scherp onderscheid (we kunnen ook zeggen een geringe wisselwerking) 
tussen de sociaal-economische en de politieke dimensies van burgerschap.  
 
Nationaliteit, gender en uitsluiting van politieke rechten 
Doordat de regering dienstplicht koppelde aan politieke rechten sloot ze aan bij een bepaald 
discours over wat het betekent om een nationaal burger te zijn. Staatsburgerschap brengt, zo 
vond de regering impliciet, een bereidheid tot sterven voor het vaderland met zich mee, als 
ultieme vorm van loyaliteit. Die bereidheid geeft het recht om de natie, door middel van het 
uitoefenen van politieke rechten, mede in te richten. Daarmee had de uitsluitende logica van de 
regering alles te maken met gender. Nationaal (Nederlands) burgerschap, op deze wijze 
gedefinieerd, was immers een vertoog over mannelijkheid en natie. Nederlandse vrouwen werden 
immers in 1978 (er was geen dienstplicht voor vrouwen) niet geacht te sterven voor Nederland, 
maar dat betekende niet dat aan hun loyaliteit jegens de Nederlandse natie getwijfeld werd, noch 
dat ze werden uitgesloten van politieke rechten. Uitgaande van een ‘vrouwelijke’ invulling van 
nationaal burgerschap had de regering dus evengoed tot toekenning van kiesrecht aan Molukkers 
kunnen zijn gekomen. De regering nam kortom impliciet de mannelijke rol in de natie - het 
vervullen van de dienstplicht - als uitgangspunt om de gehele Molukse gemeenschap - mannen zowel 
als vrouwen - het kiesrecht te ontzeggen.  
 
Voorts lijkt de redenering van de regering van weinig historisch besef te getuigen. Molukse 
mannen hadden voor 1949, als ‘Nederlandse onderdanen niet-Nederlanders’ en in hun 
hoedanigheid als KNIL-militair, vele offers gebracht voor het Nederlandse gezag, zoals we 
hebben gezien. Reden waarom Nederlandse politici hen vlak voor de soevereiniteitsoverdracht 
aan Indonesië hadden geroemd als ‘voortreffelijke Nederlanders.’ Ook na de overkomst naar 
Nederland wilden Molukse mannen niets liever dan in dienst blijven van het Nederlandse leger, 
hetgeen hen niet gegund werd. Tegen die achtergrond oogt de uitsluiting van politieke rechten 
vanwege het argument dat Molukse mannen niet dienstplichtig waren op z’n zachtst gezegd zeer 
ongelukkig.  
 

                                                 
209 Kamerstukken II 1974/75, 12839, nr. 6, p. 1. 
210 Kamerstukken II 1974/75, 12839, nr. 6, p. 2. 
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6.2.3 Nota en Wet in de context van een meer volwaardig burgerschap  
De Nota 1978 en Wet betreffende de positie van Molukkers uit 1976 betekenden een juridische 
positieverbetering van Molukkers in de Nederlandse samenleving. Nederlandse politici waren in 
de jaren zeventig, tegen de achtergrond van de radicalisering van de Molukse jeugd, tot de 
conclusie gekomen dat de politiek van sociaal isolement met het oog op terugkeer niet langer 
opportuun was. Staatloze Molukkers transformeerden als gevolg van deze beleidswijziging in 
‘maatschappelijke Nederlanders’, zoals de regering het stelde. Hoewel de positieve trend qua 
burgerschap in de jaren zeventig onmiskenbaar was, was desondanks nog geen sprake van 
volwaardig Nederlands burgerschap van Molukkers in de Nederlandse samenleving. Een 
‘staatsrechtelijk Nederlanderschap’, zoals de regering het uitdrukte, lag in de jaren zeventig nog 
niet in het verschiet. Dat Molukkers met de Wet van 1976 weliswaar ‘denizens’ waren geworden 
maar nog geen volwaardige ‘citizens’ hing samen met het feit dat staatsburgerschap, en niet – 
zoals de PvdA wenste – het ingezetenschap het criterium bleef voor de uitoefening van politieke 
rechten.211 Van een volledig ‘postnationaal burgerschap’, zoals getheoretiseerd door Soysal was in 
het geval van Molukkers, met andere woorden, geen sprake.212 Jacobs beschouwt dit type 
burgerschap als ‘burgerschap dat niet langer gelegitimeerd wordt door de contouren van de 
natiestaat (het staatsburgerschap, G.J.), maar haar legitimiteit ontleent aan het narratief van 
universele mensenrechten dat gecodificeerd is in allerlei internationale verdragen.’ 213 De PvdA 
fractie had dit narratief in navolging van Donner ingeroepen om naast alle andere rechten, ook de 
politieke rechten voor Molukkers te bepleiten. Maar het idee van volwaardig burgerschap op 
basis van ingezetenschap had niet het laatste woord, zoals we hebben gezien. Niettemin was de 
Wet bijzonder in die zin dat ze een ‘maatschappelijk Nederlanderschap’ van Molukkers in de 
Nederlandse samenleving mogelijk maakte zonder dat de Nederlandse nationaliteit vereist was. 
 
Het ging bij de toekenning van dit substantiële burgerschap aan deze juridische vreemdelingen 
dus niet om willekeurige vreemdelingen, maar om de verwerking van een menselijke erfenis uit 
het koloniale verleden: om voormalige Nederlandse onderdanen. Vanuit een historisch 
perspectief bezien kunnen we de politieke inzet om de positie van Molukkers te verbeteren ook 
beschouwen als een ‘reparatie’ van een achteraf gezien weinig billijke toedeling van de – door 
Molukkers verworpen - Indonesische nationaliteit aan Molukkers. Die voorgeschiedenis leverde 
uiteindelijk, staatloosheid, de reparatie daarvan en, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Indische 
Nederlanders, een status als etnische minderheid in Nederland op. Dat impliceerde dat 
Molukkers weliswaar juridisch zouden worden behandeld ‘als Nederlander’ maar betekende 
tevens dat ze in de politieke vertogen nog geen lid waren van de imaginaire Nederlandse 
gemeenschap, van het Nederlandse volk. In de politieke vertogen transformeerden deze 
postkoloniale burgers van overzeese loyale en verwante onderdanen, via ‘Ambonese’ outsiders in 
Nederland, in ‘etnisch Molukse’ insiders met een (voor niet-staatsburgers) ongebruikelijk sterke 
rechtspositie.  
 
 

                                                 
211 Jacobs 1998, p. 6. 
212 Soysal 1994. 
213 Jacobs 1998, p. 7. 
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7. Het nieuwe millennium: ontspannen relaties tussen politici en Molukse Nederlanders 
Vanaf het nieuwe millennium zijn de relaties tussen Nederlandse politici en de voormalige 
Molukkers ontspannen te noemen. ‘Voormalige’ Molukkers want inmiddels is een groot aantal 
individuen Molukse Nederlander geworden. Het aantal mensen dat principieel vasthoudt aan 
staatloosheid is steeds kleiner aan het worden. Het overgrote deel heeft geen enkel bezwaar meer 
tegen het Nederlands staatsburgerschap en heeft, ook om pragmatische redenen, de Nederlandse 
nationaliteit aanvaard. Een zeer klein deel is Indonesisch staatsburger geworden.214 Daarmee 
lijken de verhoudingen tussen Nederland en deze postkoloniale burgers inmiddels een nieuwe 
fase te zijn ingegaan. Dat komt ook naar voren in de hedendaagse politieke vertogen over 
‘minderheden’: in multicultureel drama en hyperrealisme werden deze postkoloniale burgers al 
lang niet meer geconstrueerd als een groot maatschappelijk probleem. Dat is een opmerkelijke 
ontwikkeling, als we bedenken hoe gepolariseerd de verhoudingen tussen de Nederlandse 
regering en deze postkoloniale categorie tussen 1950 en 1977 zijn geweest.  
 
Tot slot 
Sommigen analyseren het beleid van de Nederlandse regering ten aanzien van Molukkers vooral 
als een reactie op autonome Molukse behoeften aan de beleving van een ‘eigen identiteit.’ Een 
historisch perspectief op de relatie tussen Molukkers en de Nederlandse regering laat ruimte voor 
een meer formatieve rol van de Nederlandse politiek in de ontstaansgeschiedenis van ‘de Molukse 
identiteit.’ De Molukkers maakten een evolutie door van ‘loyale en christelijke Nederlandse 
onderdanen-niet-Nederlanders’ , via onaanpasbare en tijdelijke ‘Indonesische’ nieuwkomers die in 
Nederland niet thuis waren, tot permanente ‘etnische minderheid’ die werd behandeld ‘als 
Nederlander.’ De rol van de Nederlandse regering en de Tweede Kamer waren hierin prominent. 
Anderson observeerde dat reacties van de ontvangende samenleving een belangrijke factor zijn in 
het ontstaan van long distance nationalism, de identificatie met een mythisch vaderland over een 
grote afstand. Blijft men de nieuwkomer als de ander zien, dan biedt dit aldus Andersom een 
vruchtbare bodem voor een dergelijke oriëntatie.215 Het sterke Molukse identiteitsbesef, dat zich 
in de jaren zeventig ontwikkelde (de internalisering van het zelf als de ander) en het RMS-ideaal, 
kan men naar analogie hiervan niet los zien van de vervreemdende Nederlandse politieke 
vertogen over Molukkers. Zoals Eriksen216 het stelt: ‘Ethnic identities are neither ascribed nor 
achieved: they are both. They are wedged between situational selection and imperatives imposed 
from without.’ Het is koffiedik kijken hoe de Molukse identiteit en de verhouding van de 
Molukkers met de Nederlandse samenleving zich had ontwikkeld als de politieke vertogen anders 
waren geweest. Vandaag de dag lijkt de verhouding tussen Nederlandse politici en Molukkers in 
ieder geval ontspannen te zijn. Hoewel Molukkers nog steeds een etnische minderheidsgroep zijn, 
worden ze vandaag de dag niet langer gezien als een sociaal en cultureel probleem dat om speciale 
politieke aandacht vraagt. Ze worden niet gerekend tot de categorie van de ‘niet-Westerse 
allochtonen.’217 Net als Indische Nederlanders worden Molukse Nederlanders sinds het jaar 2000 

                                                 
214 Deze informatie is mij mondeling meegedeeld door Wim Manuhutu, directeur van het Moluks Historisch 
Museum, tijdens een gesprek op 13 december 2006. 
215 Anderson 1992. 
216 Eriksen 1993, p. 57. 
217 In de ‘rapportage minderheden 2003’ van het sociaal-cultureel planbureau, een gezaghebbend adviesorgaan van de 
regering inzake ‘minderheidskwesties’, zijn Molukkers wel gedefinieerd als etnische minderheid maar niet als ‘Niet-
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ingedeeld bij de ‘Westerse allochtonen.’218 Daarmee lijkt de Nederlandse politiek zich te hebben 
verzoend met hun aanwezigheid in Nederland. Aangezien politieke processen van nationale 
groepsafbakening onvoorspelbaar zijn, weten we niet of de huidige relatie tussen Nederland en 
deze postkoloniale categorie het ‘eindstadium’ vertegenwoordigt.  
 
 
 

                                                                                                                                                         
Westerse allochtoon.’ Daarmee hebben ze dezelfde discursieve positie als ‘Zuid- en Oost-Europese’ groepen (p. 8 en 
9). De rapportage besteedde geen aandacht aan Molukkers, maar aan vier groepen die ‘zowel onder de definitie van 
etnische minderheid, als onder de definitie van niet-Westerse allochtoon vallen’ (p. 8): ‘Turken, Marokkanen, 
Surinamers, Antillianen.’ 
218 Groenendijk 2007, p.103. 
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Hoofdstuk 5  
De Nederlandse politiek en Indische Nederlanders  
  
1. Inleiding 
In het vorige hoofdstuk stonden de politieke lotgevallen van de Molukkers en Molukse 
Nederlanders centraal. Als voormalige ‘Nederlandse onderdanen niet-Nederlanders’ kregen ze, 
hun verwevenheid met het Nederlandse bestuur ten spijt, na de soevereiniteitsoverdracht in 1949 
het Indonesische staatsburgerschap toegewezen. Uiteindelijk stond het bezitten van de 
Indonesische nationaliteit (een status die ongewenst was) de collectieve toelating tot Nederland 
niet in de weg, al was daar wel een juridische strijd aan vooraf gegaan. En het feit dat Molukkers, 
eenmaal in Nederland, staatloos waren geworden bleek – wederom na een lang en pijnlijk proces 
– uiteindelijk geen sta in de weg voor een verregaand maatschappelijk burgerschap: door een 
speciale wet kregen Molukkers uiteindelijk collectief een behandeling ‘als Nederlander’, met alle 
sociale, sociaal-economische en territoriale rechten die daarbij horen, al was dat tevens een 
bevestiging van hun symbolische positie buiten de Nederlandse natie, en hadden ze geen politieke 
rechten. Maar wat betekent nationaliteit voor insluiting in de natiestaat wanneer men wel het 
staatsburgerschap bezit, zoals het geval was bij ‘repatriërende’ Nederlanders uit de archipel? 
Garandeerde het Nederlands staatsburgerschap van de pakweg 300.000 Nederlanders (waarvan 
circa 200.000 Indische Nederlanders waren) die tussen 1949 en 1964 onder dwingende 
historische omstandigheden naar het vaderland zouden afreizen dat zij in alle opzichten ‘als 
Nederlander’ zouden worden beschouwd en behandeld? Hoe substantieel is nationaliteit, wat is 
haar nut voor het garanderen en realiseren van een minimale positie binnen de natiestaat?  
 
Meer in het algemeen dringen zich twee instructieve, ideaaltypen op die als kapstok kunnen 
dienen om het ‘grijs’ van de Nederlandse politieke vertogen over Indische Nederlanders scherp 
voor de geest te krijgen. In het eerste is nationaliteit een status, die in hoge mate onderhevig is 
aan politieke vertogen over de dragers van die status. De meest extreme variant daarvan is 
wellicht nazi-Duitsland, waar het tot een collectieve uitstoting (en uitroeiing) van joden uit de 
Duitse natiestaat kwam. Als gevolg van een antisemitische ideologie, waarin de joden tot absolute, 
volksvijandige en volksvreemde ‘ander’ werden geconstrueerd, herdefinieerden de nazi’s de 
Duitse natie in strikt Arische zin, met een formele uitburgering van Joodse Duitsers (door 
intrekking van nationaliteit, verregaande ontrechting en collectieve vernietiging) als eindresultaat.1 
In een Arische volksdefinitie van de Duitse natie hadden Joodse burgers – ook al waren ze al 
sinds mensenheugenis Duits staatsburger – eigenlijk helemaal geen recht op het Duits 
staatsburgerschap, sterker nog, ze hadden geen recht op leven. Voor zwarte Duitsers betekende 
deze herdefinitie sterilisatie. In dit beeld stelt de nationaliteit van burgers niets voor, maar wordt 
ze compleet overschaduwd door politieke vertogen over ‘rasverschil.’ In een tweede beeld – 
onwaarschijnlijker dan het eerste – kenmerkt de relatie tussen politiek en staatsburger zich door 
een bijna sacraal respect voor nationaliteit en de rechten die daaruit voortkomen. Nationaliteit – 
bij geboorte verworven dan wel later verkregen – is een onvervreemdbare status die insluiting in 
de nationale gemeenschap (door toekenning van onvervreemdbare rechten) garandeert. Alleen 

                                                 
1 Lusane 2003, p. 106, 107; Veraart 2002, p. 174-178. 
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onder zeer bijzondere, nauw omschreven, individuele omstandigheden, kan ze worden 
ontvreemd.2  
 
Hoe verhouden Nederlandse politieke vertogen over Indische Nederlanders zich ten opzichte 
van deze beelden? Laat duidelijk gesteld zijn dat de politieke vertogen jegens deze Nederlandse 
burgers uit de Indonesische archipel zeer ver afstond van die van de nazi’s jegens Joden. Maar ze 
beantwoorden ook niet aan de tegenpool daarvan. In de politieke vertogen na 1945 was de 
insluiting van Indische Nederlanders in Nederland allerminst een gegeven, al zouden we dat 
vandaag de dag, nu Indische Nederlanders afwezig zijn in de politieke vertogen, niet vermoeden. 
Aan die politieke acceptatie is een strijd vooraf gegaan die neerkwam op de vraag of Indische 
Nederlanders ‘bij Nederland hoorden’ of niet. Hoe hebben politici de band tussen Indische 
Nederlanders en Nederland na de Tweede Wereldoorlog geconstrueerd? Beschouwden politici 
deze overzeese Nederlanders als ‘echte’ Nederlanders, als leden van de Nederlandse natie, en hoe 
hing dit samen met politieke debatten over hun Nederlands staatsburgerschap? Bleef hun 
toelating tot Nederland even onbetwist als in de vooroorlogse periode? En hoe zijn Indische 
Nederlanders, eenmaal in Nederland (symbolisch maar ook beleidsmatig) in relatie met de 
Nederlandse samenleving gebracht?  
 
De politieke vertogen over het nationale toebehoren van Indische Nederlanders en de 
ontwikkelingen daarin neem ik aan de hand van de volgende punten onder de loep: 1. De positie 
van Indische Nederlanders in Indonesië op de drempel van de soevereiniteitsoverdracht en kort 
daarna 2. Een geproblematiseerd Nederlanderschap (1945-1956). De Nederlandse nationaliteit 
van (Indische) Nederlanders wordt, in het optiedebat en paspoortpolitiek, ter discussie gesteld, en 
de ‘klassieke’, oude rechten op toelating tot en verblijf in Nederland staan, in de zoektocht naar 
een nieuw vaderland en in de ontmoedigingspolitiek, onder druk.3 Etno-nationaal denken en de 
economische omstandigheden in Nederland spelen daarbij een rol. 3. Een dubbelzinnige 
insluiting in Nederland (1956-1970). Het Nederlands staatsburgerschap van Indische 
Nederlanders wordt gerespecteerd en wint, na het opheffen van de ontmoedigingspolitiek als 
gevolg van de voortgaande uitsluiting uit Indonesië, aan betekenis. In een gendered 
assimilatiepolitiek worden Indische Nederlanders gelijktijdig geconstrueerd als ‘onaangepaste’ 
Nederlanders maar wel permanente burgers van Nederland. 4. De constructie van (Indische) 
Nederlanders als ‘voorbeeld Nederlanders’ (1970-2005).  
  
2. De positie van (Indische) Nederlanders in Indonesië vlak voor en na de 
onafhankelijkheid  
In hoofdstuk 3 is naar voren gekomen dat Japanse bezetting (1942-1945) tot een omkering van 
de koloniale hiërarchie4 had geleid. Hier is van belang te benadrukken dat de tussenpositie die 
Indo-Europeanen in de Indische samenleving hadden ingenomen, niet betekende dat de roerige 
periode van dekolonisatie en daarna een minder grote impact op hun had dan op de ‘totoks.’  

                                                 
2 Bijvoorbeeld als men in buitenlandse krijgsdienst treedt. 
3 Heijs 1991, p. 21, zegt het zo: ‘Twee van de meest fundamentele rechten die vrijwel elke staat aan zijn staatsburgers 
verleent, zijn het recht op toelating tot het grondgebied en het recht om op de grondgebied te wonen.’  
4 Captain 2002b. 
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Tijdens de Japanse bezetting van Indonesië (1942-19455) interneerden de Japanners alle blanke 
Nederlanders in kampen, terwijl, zoals we hebben gezien, een aanzienlijk deel van de Indo-
Europese Nederlanders - als gevolg van een ambivalente Japanse raciale classificatiepolitiek 
jegens deze groep - buiten de kampen bleef.6 Dat was de situatie in de burgerkampen. Daarnaast 
richtten Japanners krijgsgevangenenkampen in, waarin ‘Hollandse’, Indo-Europese en Molukse 
KNIL-militairen geïnterneerd werden. Hoewel de blanke Europeanen (vooral Nederlanders) in 
de burgerkampen, zoals Captain heeft laten zien, een traumatische tijd beleefden (de 
psychologische en fysieke onveiligheid in de kampen was groot en er was zelfs sprake van 
‘hongerende Europeanen’)7 hadden de Indo-Europese burgers buiten de kampen niet een veilig 
bestaan. De algehele schaarste in de oorlogsomstandigheden, maar ook het feit dat het door 
Japanners uitgedragen Aziatisch nationalisme weinig weerklank onder Indo-Europeanen vond, 
had tot gevolg dat hun sociale en de sociaal-economische nood alsmede de fysieke onveiligheid 
buiten de kampen groot was.8 En direct na de Japanse bezetting, tijdens de uiterst gewelddadige 
bersiap-periode (oktober 1945 tot en met maart 1946),9 lieten duizenden burgers, zowel aan 
Indonesische als aan Nederlandse zijde, het leven.10 Indo-Europeanen namen (net als 
‘Ambonezen’) in de ogen van de radicale nationalisten geenszins een tussenpositie in: onder het 
motto ‘to hell with colonialism’ en ‘dood aan Ambonezen en Indo’s (zoals een tekst op een 
gebouw in Jakarta luidde)11 werden zij evenals ‘totoks’ als vijand herkend. Nu was de animositeit 
tussen de Indonesische nationalisten en de Indische, Ambonese en ‘Hollandse’ KNIL-militairen 
vanwege de gewapende strijd wellicht te verwachten. Maar ook burgers, zowel aan Indonesische 
als Indo-Europese, Ambonese en ‘Hollandse’ zijde, golden als de vijand. 12 Daarbij waren Indo-
Europese burgers extra kwetsbaar, aangezien ze zich, in tegenstelling totoks, in belangrijke mate 
buiten de kampen bevonden, alwaar de Indonesische strijdgroepen (Pemoeda’s ) met name actief 
waren.13 Ze waren ook in het nadeel toen de Britten – namens de geallieerden – de evacuatie van 
Nederlanders (en anderen) naar veilig gebied ter hand namen. 14 De Britten hadden de blanke 
Nederlanders die geïnterneerd waren als primaire doelgroep van evacuatie aangewezen, waardoor 
Indo-Europese Nederlanders buiten de kampen – die evenals Molukkers en Chinezen waren 

                                                 
5 Captain 2002b, p. 51. 
6 Captain 2002b, p. 78-80; Bussemaker 2005, p. 30, 51; Surie 1973, p. 64.  
7 Captain 2002b. 
8 Indo-Europeanen hadden zich in meerderheid niet willen aansluiten bij het door de Japanse bezetter gepropageerde 
pan-Aziatische nationalisme en mede daardoor was het wantrouwen tussen Japanners en een deel van de 
Indonesische bevolking enerzijds en de Indo-Europeanen anderzijds groot. Ze hadden  grote moeite om – in 
oorlogsomstandigheden die zich kenmerkten door grote schaarste – in de eerste levensbehoeften te voorzien. En het 
verscherpte toezicht van het Japanse regime op hen leidde tot grote fysieke onveiligheid, Bussemaker 2005, p. 30; 
Meijer 2004, p. 200-222. 
9 Captain 2002b, p. 123; Bussemaker 2005; Meijer 2004, p. 236-266. 
10 Captain 2002b, p. 124. 
11 Surie 1973, p. 65. 
12 Meijer 2004, p. 239-244, laat zien dat de oproep van Soekarno aan Indo-Europeanen (begin 1945) om zich aan te 
sluiten bij de revolutie (onder de garantie dat ze, als ‘kinderen van het land’ zouden worden ingesloten) onder hen 
geen gehoor gevonden had en dat men soms openlijk loyaliteit aan vaderland Nederland betoonde. 
13 Captain 2002b, p. 123; Bussemaker 2005, p. 30; Meijer 2004, p. 242, 244, 245. 
14 Het doel van de Britse aanwezigheid was: ontwapenen en afvoeren van de Japanners, het bevrijden en evacueren 
van de krijgsgevangenen en burgergeïnterneerden, en het zorgdragen voor orde en rust totdat Nederland het gezag 
weer kon overnemen. In de praktijk zocht men de confrontatie met de nationalisten niet en zette men Nederland aan 
tot onderhandelen met de nationalisten, Meijer 2004, p. 248, 250. 
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geclassificeerd als ‘inhabitants friendly to us’ 15 – pas in tweede instantie in aanmerking kwamen voor 
evacuatie, en dus langer in onveiligheid verkeerden.  
 
Ook de onafhankelijkheidsoorlogen tussen Indonesische en Nederlandse troepen in 1947 en 
1948 (Nederland sprak over politionele acties, Indonesië over agresi militer belanda16) deden 
verhoudingen tussen de Indonesische samenleving en de Nederlandse minderheid in Indonesië 
uiteraard geen goed. Het hoeft tegen de achtergrond van dit ‘dekolonisatietrauma’17 niet te 
verbazen dat na de soevereiniteitsoverdracht in 1949 het wederzijdse wantrouwen tussen 
Indonesiërs en Nederlanders (en aan Nederland loyale minderheden) groot bleef. In de 
onafhankelijke republiek werden Nederlanders (Indo’s zowel als totoks), als gevolg van de 
‘Indonesianisering’ in toenemende mate uitgesloten uit het maatschappelijke leven.18 Dat proces 
versterkte zich na de teloorgang van de Nederlands-Indonesische Unie en als gevolg van de 
aanhoudende politieke onenigheid tussen Nederland en Indonesië over de status van Nieuw-
Guinea, een zaak die pas in 1962 tot een oplossing kwam. Overigens was het aannemen van het 
Indonesische staatsburgerschap geen afdoende tegengif tegen uitsluiting, zoals de (weinige) Indo-
Europeanen, die voor het Indonesisch staatsburgerschap hadden geopteerd, hadden ervaren. 
Want een keuze voor Indonesië liet onverlet dat men door de Indonesische omgeving als 
steunpilaren van het kolonialisme werd geconstrueerd. Men duidde de Indo-Europese 
Nederlanders die het Indonesische staatsburgerschap hadden aangenomen aan met de termen 
warga negara baru (nieuwe burger), warga negara bukan aseli (niet-inheemse burgers), londoh topeng 
(Nederlander met een masker) en bunglon (kameleon). 19 Men trok dus de loyaliteit van Indo-
Europeanen ten opzichte van de jonge Indonesische staat in twijfel, beschouwde hen niet als 
‘echte’ Indonesiërs, en leek daarbij voorbij te gaan het gegeven dat er ook Indo-Europeanen 
waren die zich verwant voelden met het Indonesische belang.20 Indo-Europeanen, Indonesische 
staatsburger of niet, ‘horen hier eigenlijk niet meer thuis’ zo was de boodschap van de 
Indonesische samenleving aan hun adres. De fijnmazige etnische waarnemingszin, erfenis van de 
geracialiseerde koloniale verhoudingen, stond er voor garant dat men hen als de ander herkende. 
Na de onafhankelijkheid leidde dit tot maatschappelijke uitsluiting van Indische Nederlanders: de 
meesten werden ontslagen uit overheidsdienst (traditioneel een belangrijke werkgever voor deze 
sociale categorie) waarmee huisvesting – opgeven van de dienstwoning – een probleem werd, de 

                                                 
15 Bussemaker 2005, p. 50, 51; Meijer 2004, p. 248, 249; Nagtegaal 1995, p. 17. 
16 Vertaling: Nederlandse militaire agressie, Captain 2002b, p. 124. 
17 De term dekolonisatietrauma is geïnspireerd door Arend Lijphart en verwijst vooral naar de receptie van de 
Indonesische onafhankelijkheid door Nederlandse politici als zijnde een groot verlies voor Nederland (zie conclusie 
hoofdstuk 6). Door de Indonesische nationalisten zal de onafhankelijkheid niet als een trauma zijn gepercipieerd 
(men sprak over bevrijding), maar de wijze van totstandkoming (na onafhankelijkheidsoorlogen) wellicht wel. 
18 Het ging om uitsluiting op de arbeidsmarkt en ambtenarenapparaat, de opheffing van het Nederlandstalige 
onderwijs, en – later – de sluiting van Nederlandse ondernemingen en de aanzegging om Indonesië te verlaten. 
19 Van der Veur 1960, p. 53. 
20 Zo riep het voormalige Indo-Europese volksraadlid P.F. Dahler de Indo-Europeanen op te kiezen voor Indonesië, 
Meijer 2004, p. 218, 219. Ook de Indo Nationale Partij (leider: J.P. Snel) had een pro-Indonesische oriëntatie. Deze 
partij was de kleinste partij binnen de Nederlandse minderheidsdelegatie. Die minderheidsdelegatie had tijdens de 
RTC onderhandelingen inspraak in de regels ten aanzien van het optierecht voor Nederlanders in Indonesië, 
aangezien dit een belang was dat hun achterban raakte, Van der Veur 1960, p. 46. Surie 1973, p. 70, merkt op dat ‘de 
oriëntatie van de Indo-Europeanen op de Indonesische groep aanvankelijk erg groot was’, en dat men zich pas 
tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog voornamelijk ging richten op de ‘totoks.’ 
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Indonesische regering ontraadde bedrijven hen aan te nemen,21 en later zou de ‘Nieuw-Guinea 
crisis’ hun uitstoting uit de samenleving nog meer versterken. 
 
Veel Nederlanders (totoks zowel als Indo’s) zagen, omdat ze als de ‘koloniale ander’ werden 
beschouwd en behandeld, geen toekomst meer in het onafhankelijke Indonesië, en de drang om 
het land te verlaten werd, naarmate de uitsluiting toenam, steeds groter. Dat, naast blanke 
Nederlanders, ook Indo-Europeanen in Indonesië te maken kregen met een proces van ‘othering’ 
liet Nederlandse politici niet onberoerd, zo blijkt uit de politieke debatten over de 
soevereiniteitsoverdracht in 1949.22 Maar dat betekende niet dat Nederlandse politici aanstonds 
voor hen (in tegenstelling tot de totok-Nederlanders) een toekomst in Nederland zagen.  
 
3. Als ‘onechte’ Nederlanders geconstrueerd (1945-1956) 
Toen de Nederlands-Indonesische relaties zich na 1949 niet herstelden en de door Nederland 
gewenste sterke rechtspositie van ‘de Nederlandse minderheid in Indonesië’ geen doorgang vond 
werd het behoud van de Nederlandse nationaliteit voor veel Indische Nederlanders een zaak van 
levensbelang. Het gaf immers recht op toelating en vestiging in Nederland, een recht dat in de 
jaren voor de Tweede Wereldoorlog vooral ‘sluimerend’, onderbenut, was maar voor deze 
overzeese Nederlanders (tegen de achtergrond van de verstoorde relatie met het Indonesische 
nationalisme) enorm aan betekenis won. Het is tegen de achtergrond van de onhoudbare situatie 
voor veel Indische Nederlanders in Indonesië opvallend te noemen dat politici er een ander 
perspectief op na hielden. In de politieke vertogen was hun houding jegens Indische 
Nederlanders in Indonesië aanvankelijk afwerend. Opvattingen over etnische identiteit speelden 
daarbij een rol, maar ook de economische crisis in Nederland, en het feit dat Nederland een 
actieve emigratiepolitiek voerde bleken van invloed op deze politieke vertogen. De volgende 
aspecten zijn aan deze politieke vertogen te onderscheiden: 1. De politieke problematisering van 
het Nederlands staatsburgerschap in het optiedebat en de paspoortkwestie. 2. De 
problematisering van het recht op toelating en verblijf tot/in Nederland. 3. ‘Assimilatie in 
Indonesië’ als zwaartepunt van het integratievertoog. Het betreft in wezen (pogingen tot) 
symbolische, juridische en fysieke uitsluiting van Indische Nederlanders uit hun vaderland 
Nederland. 
 
3.1 Politieke problematiseringen van het Nederlands staatsburgerschap (1949-1952) 
3.1.1. Een aanmoediging tot Indonesisch staatsburgerschap: het optierecht 
Terwijl de Indonesische samenleving, op basis van etnische afkomst, het Indonesisch 
staatsburgerschap van een deel van haar burgers problematiseerde zouden Nederlandse politici 
van hun kant hetzelfde doen ten aanzien van sommige Nederlandse staatsburgers in de archipel, 
                                                 
21 Pekelder 1999, p. 89. 
22 Handelingen II 1949/50, p. 815, 824, 848, 876, 879- 880 . De Kamerleden die zorgen uitspraken over het lot van 
Indische Nederlanders waren: Welter (lijst Welter), Tilanus (CHU), Van de Wetering (CHU) en Zandt (SGP). Zandt, 
Handelingen II 1949/50, p. 879, drukte het als volgt uit: ‘Het vormt tenslotte voor ons een zeer ernstig bezwaar, dat de 
rechten der minderheden in het contract van de Ronde-tafelconferentie niet gewaarborgd zijn. Dit geldt onder meer 
voor de Indische Nederlanders. Wat staat hen na overdracht van de souvereiniteit te wachten? Wat wonder, dat zij 
proberen onder de dictatuur van Soekarno weg te komen en dat zij, wanneer dit maar enigermate mogelijk is, naar 
Nederland uitwijken. Daar is alle reden voor. Duizenden hunner zijn reeds op de vreselijkste wijze gemarteld en na 
ergerlijke martelingen gedood.’ 
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zo blijkt uit (het debat over) het optierecht. Zoals we in hoofdstuk 3 hebben gezien was in de 
toescheidingsovereenkomst tussen Nederland en Indonesië bepaald dat mensen die volgens het 
Indische nationaliteitsrecht Nederlander waren geacht werden ‘bij het Nederlandse volk’ te 
horen, met behoud van het Nederlanderschap na de onafhankelijkheid als gevolg. Die 
Nederlanders die daarnaast in Indonesië waren geboren of er zes maanden hadden gewoond 
(90% Indo-Europeanen23) kregen de mogelijkheid om vanaf 27 december 1949 tot en met 27 
december 1951 te opteren voor de Indonesische nationaliteit. De betekenissen en verwachtingen 
die Nederlandse politici enerzijds en Indische Nederlanders anderzijds aan dit optierecht 
hechtten liepen zeer uiteen. Dat blijkt uit de RTC-onderhandelingen over het optierecht in 1949, 
en uit de begrotingsbehandeling van het ministerie van Unieaangelegenheden vlak voor het einde 
van de optietermijn in 1951.  
 
De RTC-onderhandelingen over het optierecht 
De Nederlandse regering had, zo lezen we in de memorie van toelichting op de soevereiniteitswet 
uit 1949, het optierecht ‘op verzoek van de Nederlandse delegatie uitgebreid tot hen die in 
Indonesië waren geboren.’24 Maar veel wijst erop dat de bepaling meer in overeenstemming met 
de Nederlandse beleidslijn was, dan dat zij beantwoordde aan de dringende wensen van de 
betrokken Nederlanders. Het betrof veel meer een toegeschreven dan een door betrokkenen zelf 
gewenst recht. Om daar zicht op te krijgen moeten we de voorgeschiedenis van het optierecht, 
het debat in de Kamer over het optierecht, en de uiteindelijke keuze van betrokkenen aangaande 
dit optierecht onder de loep nemen. 
 
Om met het eerste te beginnen. Het optierecht was punt van onderhandeling tijdens de RTC-
conferentie over de soevereiniteitsoverdracht tussen Indonesië en Nederland, en aangezien het 
een zaak was die ‘de Nederlandse minderheid in Indonesië’ aanging had een delegatie hiervan 
inspraak. 25 Uit een analyse van Van der Veur, die deze gang van zaken heeft bestudeerd, komt 
het beeld naar voren dat de Nederlandse minderheidsdelegatie (bestaande uit drie partijen, waarin 
zowel Indo’s als totoks participeerden) in z’n algemeenheid een gereserveerde houding ten 
aanzien van het Indonesische staatsburgerschap aan de dag legde .26 Hoewel men akkoord ging 

                                                 
23 Van der Veur 1960, p. 58. 
24 Kamerstukken II 1949/50, 1478, nr. 6, p. 20. De regering voegde er nog aan toe dat deze uitbreiding ‘geschiedde in 
overeenstemming met de wensen, welke door de groep vertegenwoordigers van de Nederlandse 
minderheidsgroepen, op een enkele uitzondering na, inmiddels naar voren waren gebracht. Daartegenover werd van 
Indonesische zijde een nader voorbehoud gemaakt ten aanzien van de vraag of niet de eis diende te worden gesteld, 
dat aan het criterium woonachtigheid een verblijf van een bepaalde duur zou worden verbonden.’ 
25 Artikel 8 van de procedureregels gaf vertegenwoordigers van minderheidsgroepen dit recht, Van der Veur 1960, p. 
45. 
26 Ten eerste was er een delegatie die onder meer de volgende organisaties vertegenwoordigde: de rechtse Grooter 
Nederland Actie, een aantal organisaties van kolonisten die zich in Nieuw-Guinea hadden gevestigd en de organisatie 
van ex-krijgsgevangen en geïnterneerden (NIBEG). Deze delegatie werd geleid door P.A. Blauw, J.H. Schijfsma en J. 
Verboom en vertegenwoordigde zowel Indo-Europese als andere Nederlanders (achterban: ongeveer 40.000 
mensen). Dit was de groep die het meest gereserveerd was: men was, naast voorstander van een actief systeem van 
verwerving van de Indonesische nationaliteit, voor een lange optieperiode en vond het niet van belang dat de Indo-
Europeanen voor de Indonesische nationaliteit zouden kiezen. Ten tweede was er een delegatie van de Indo-
Europees Verbond, waarvan E.D. Wermuth en E.R. de Vries de vertegenwoordigers waren (achterban: ongeveer 
8000 leden). Men was voor een actief systeem en een lange optieperiode, maar was, i.t.t. tot Blauw en de zijnen, van 
oordeel dat Indo-Europeanen voor het Indonesische staatsburgerschap hoorden te kiezen. Ten derde was er een 
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met een optierecht voor de achterban pleitte men voor een actief systeem voor het verkrijgen van 
het Indonesische staatsburgerschap (mensen moesten ervoor kiezen en het niet toegewezen 
krijgen) en een lange optieperiode (minstens twee jaar, maar ook vijf jaar werd genoemd).27 Met 
dit laatste zou de achterban, in de onzekere tijden, de ontwikkelingen in Indonesië kunnen 
afwachten alvorens eventueel te kiezen voor het Indonesische staatsburgerschap.28 De historicus 
Meijer is van oordeel dat zelfs die geserveerde houding niet de gevoelens van de Indo-
Europeanen representeerde, aangezien ‘een keuze voor het Indonesisch staatsburgerschap geheel 
indruiste tegen het gevoel van de doorsnee Indo-Europeaan, die trots was op zijn 
Nederlanderschap, en daar zijn identiteit en eigenwaarde aan ontleende.’29 De Indonesische 
delegatie ter RTC kon ook weinig begrip opbrengen voor het standpunt van de Nederlandse 
minderheidsdelegatie, maar dan om andere redenen. Men oordeelde dat een optieperiode van zes 
tot negen maanden voldoende was, aangezien de optiegerechtigden lang genoeg in Indonesië 
hadden gewoond om een keuze te kunnen bepalen, en dat de Indonesische staat niet te lang in 
onzekerheid mocht worden gelaten over de vraag wie ze tot haar burgers mocht rekenen. Na 
interventie van de Nederlandse delegatie bereikte men overeenstemming over een termijn van 
twee jaar.30 De uiteindelijke regeling luidde dat Nederlanders die in Indonesië waren geboren of 
er zes maanden - voor de ingang van de toescheidingsovereenkomst - hadden gewoond het recht 
hadden om tussen 27 december 1949 en 27 december 1951 te opteren voor de Indonesische 
nationaliteit.31  
 
Hier is van belang dat de drie partijen verschillende betekenissen uit de onderhandelingen over 
het optierecht destilleerden. Voor de Indonesische delegatie was de lange optieperiode ‘weer het 
zoveelste bewijs dat de optiegerechtigden Indonesië eigenlijk niet zagen zitten’, voor de 
Nederlandse minderheidsdelegatie was de optieperiode (en het actieve systeem) de minimale 
zekerheid die tegen de achtergrond van een voorzichtige achterban en een onzekere toekomst in 
Indonesië was bedongen, terwijl voor de Nederlandse delegatie het optierecht een door 
optiegerechtigden te nemen brug naar een te verzilveren Indonesisch staatsburgerschap 
betekende.  
 
Het optierecht: ‘optieplicht’ voor Indische Nederlanders volgens politici in 1951 
Bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Unieaangelegenheden (november-december 
1951) waren de Nederlandse regering en de Tweede Kamer – vlak voor het verstrijken van 
optietermijn – eendrachtig van oordeel dat het optierecht voor het Indonesische 
staatsburgerschap met name door Indische Nederlanders ‘benut’ diende te worden.32 In hetzelfde 

                                                                                                                                                         
afgevaardigde van de (‘pro-Indonesische’) Indo Nationale Partij, J.P. Snel (achterban: ongeveer 300 leden). Deze 
organisatie stond bekend als ‘pro-Indonesisch’, Van der Veur 1960, p. 46. Men was voor een actief systeem. 
27 Van der Veur 1960, p. 46-47. Daarbij was het Indo-Europees Verbond, in tegenstelling tot de grootste delegatie 
(van Blauw en de zijnen), van oordeel dat het van belang was dat Indo-Europeanen voor het Indonesische 
staatsburgerschap zouden kiezen. 
28 Men argumenteerde dat die periode nodig was voor Indo-Europeanen om zich ‘aan te passen’ aan de nieuwe 
omstandigheden. 
29 Meijer 2004, p. 288. 
30 Van der Veur 1960, p. 47. 
31 Heijs 1995, p. 122; Van der Veur 1960, p. 48. 
32 Handelingen II 1951/52, p. 858. 
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debat waarin het tijdelijk verblijf van ‘Ambonezen’ (die inmiddels naar Nederland overgebracht 
waren) benadrukt werd lieten politici er geen twijfel over bestaan dat het optierecht met name 
door Indische Nederlanders verzilverd diende te worden. Daarmee gaf men indirect uitdrukking 
aan een smalle, op etniciteit gebaseerde, visie op ‘echt Nederlanderschap.’ De visie van ‘vele’ 
leden van de Tweede Kamer staat in het voorlopig verslag bij voornoemde begroting als volgt 
geformuleerd: 
 
“Vele leden gaven hun grote bezorgdheid te kennen over de grote groep van sterk op Indonesië georiënteerde, z.g. 
Indische Nederlanders. Het einde van de R.T.C. overeengekomen optietermijn, t.w. 27 December 1951, nadert 
snel, op welke datum de mogelijkheid verstrijkt om op eenvoudige wijze het Indonesische staatsburgerschap te 
verkrijgen. De hier aan het woord zijnde leden spraken als hun overtuiging uit, dat de keuze van de Indonesische 
nationaliteit door de overgrote meerderheid der Indische Nederlanders voor hen een direct en wezenlijk belang moet 
worden geacht, doch realiseerden zich in even sterke mate hoe moeilijk het voor zeer velen moet vallen om onder de 
huidige omstandigheden in Indonesië dit belang ook werkelijk te onderkennen. Die omstandigheden, aan welke 
oorzaken ook te wijten, hebben aangetoond, dat de optietermijn van 2 jaren te kort is gesteld, omdat die 2 jaren 
helaas niet de rust en veiligheid in Indonesië hebben gebracht, welke de onmisbare voorwaarden zijn om een zo 
belangrijke keuze tussen twee zo sterk verschillende nationaliteiten op voor zich zelf en zijn gezin verantwoorde 
wijze te maken. [...] Deze Leden vroegen zich daarom af, of het niet op de weg ligt van de Nederlandse regering 
om ten spoedigste overleg te openen met de Indonesische regering inzake de mogelijkheid om de optietermijn alsnog te 
verlengen.”33 
 
Veel34 Kamerleden hadden dus oog voor de moeilijke omstandigheden waaronder de ‘sterk op 
Indonesië georiënteerde Indische Nederlanders’ verkeerden, maar opmerkelijk genoeg, pleitte 
men op basis daarvan niet voor ‘aanmoediging’ om het Nederlanderschap te behouden, maar – in 
navolging van de Hoge Commissaris voor Indonesië Lamping35 - voor een verlenging van de 
optietermijn. De regering, bij monde van minister Peters van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen 
en staatssecretaris Blom van Buitenlandse Zaken, was het roerend met deze leden van de Tweede 
Kamer eens. Linksom of rechtsom dienden de zogenaamde ‘op Indonesië georiënteerde’ 
Indische Nederlanders uiteindelijk het Indonesische staatsburgerschap te kiezen, betrokkenen 
hadden het zich (door de omstandigheden in Indonesië) alleen nog niet eigen kunnen maken dat 
dit de ‘natuurlijke’ oplossing was. De regering hoopte dan ook dat ‘velen hunner ook in het 

                                                 
33 Kamerstukken II 1951/52, 2300 (XIIIA), nr. 5, p. 6; Handelingen II 1951/52, p. 733. In het plenaire debat (waarin hij 
de regering overigens opriep rekening te houden met een langer verblijf van Ambonezen in de Nederlandse 
samenleving, ondanks haar opvatting dat hun ‘uiteindelijke plaats in Indonesië ligt’) stelde Kamerlid Meijerink: 
‘Hetgeen de Regering opmerkt ten aanzien van de in Indonesië gewortelde Nederlanders heeft mijn volle 
instemming. Ik waardeer het, dat zij thans openlijk als haar overtuiging, die naar ik hoop als een advies zal worden 
opgevat, heeft uitgesproken, dat het voor zeer veel Indische Nederlanders als een wezenlijk belang moet worden 
geacht, dat zij het Indonesische staatsburgerschap aanvaarden.’ De Graaf (KVP) (die net de mogelijkheid van 
opname in het leger en opgaan in de Nederlandse samenleving van Ambonezen had gesuggereerd maar net als 
Meijerink vond dat hun natuurlijke omgeving Indonesië was) stelde over het optierecht van Indische Nederlanders 
het volgende: ‘In verband met de moeilijkheden, waarvoor de z.g. Indische Nederlanders zich zien gesteld aangaande 
hun keuze tussen de Nederlandse en Indonesische nationaliteit, is door ons in het Voorlopig Verslag de vraag 
gesteld, of het niet op de weg ligt van de Nederlandse Regering om ten spoedigste overleg te openen met de 
Indonesische Regering inzake de mogelijkheid om de optietermijn te verlengen.’ De Graaf wilde vervolgens concrete 
informatie over de inzet van de Nederlandse regering in deze, Handelingen II 1951/52, p. 746. 
34 De aanduiding ‘vele leden’ betekende destijds de grootste fractie of een grote fractie (bron: Kees Groenendijk). 
35 Schuster 1999a, p. 94. 
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belang van het nageslacht alsnog spoedig tot een bewust besluit’ zouden komen.36 Minister Peters 
formuleerde het regeringsstandpunt in de memorie van antwoord als volgt: 
 
“Eerstondertekende onderschrijft ten volle de beschouwingen, door vele leden gewijd aan de moeilijkheden, waarvoor 
de sterk op Indonesië georiënteerde, z.g. Indische Nederlanders zich bij de nationaliteitskeuze zien gesteld. Zij 
delen (sic) de overtuiging dezer leden, dat het voor zeer vele Indische Nederlanders als een direct en wezenlijk belang 
moet worden geacht, dat zij het Indonesische staatsburgerschap aanvaarden. Deze overtuiging hebben de 
betrokkenen zich echter nog niet algemeen eigen kunnen maken. Naar het voorkomt moet de diepere oorzaak 
hiervan worden gezien in de omstandigheid, dat de aanpassing aan de nieuwe situatie een psychische omschakeling 
vereist, die tijd behoeft. In wezen betreft het hier een sociologisch probleem, dat, eenmaal langs natuurlijke weg tot 
oplossing gebracht, tevens de oplossing van het staatsrechtelijke probleem inhoudt, mits voor dit laatste de geëigende 
voorwaarden kunnen worden geschapen. Teneinde dit laatste te bereiken werden reeds een aantal inleidende 
besprekingen gevoerd met autoriteiten van de Republiek Indonesië.”37 
 
Hoewel de regering de Kamer, bij monde van staatssecretaris Blom van Buitenlandse Zaken, liet 
weten dat een verlenging van het optierecht geen reële mogelijkheid was (de regering wist dat de 
Indonesische regering hier afwijzend tegenover stond) zou zij zich – in de lijn van het verlangen 
van voornoemde leden van de Tweede Kamer – ervoor inzetten dat Indische Nederlanders op 
een andere wijze het Indonesische staatsburgerschap zouden kunnen verkrijgen. De Nederlandse 
regering was voornemens de Indonesische regering voor te stellen om Indische Nederlanders via 
een overgangsbepaling in de nog te formuleren Indonesische nationaliteitswetgeving en 
gedurende een bepaalde periode ‘in de gelegenheid [te stellen] op eenvoudige wijze alsnog het 
Indonesische staatsburgerschap te aanvaarden.’38 Dat idee circuleerde overigens reeds in juni 

                                                 
36 Handelingen II 1951/52, p. 846. Staatssecretaris Blom was hier aan het woord. Blom stelde over de 
nationaliteitskwestie nog het volgende: ‘De Regering kan ter zake [de verlenging van de optietermijn, G.J.] 
mededelen, dat bij haar de indruk bestaat, dat over de sociologische achtergrond van dit vraagstuk tussen Indonesië 
en Nederland geen verschil van mening bestaat. De tijd, sinds de souvereiniteitsoverdracht verlopen, is niet erg 
geschikt geweest en in het licht van de omstandigheden te kort om een min of meer natuurlijke oplossing van het 
vraagstuk in voldoende mate te bevorderen, doch ik geloof, dat in steeds bredere kring in beide landen de 
overtuiging groeit, dat het wezenlijk belang van de betrokkenen is, dat een groot deel van hen de nationaliteit kiezen 
van het land, waarin zij geboren en geworteld zijn.’  
37 Kamerstukken II 1951/52, 2300 (XIIIA), nr. 6, p. 16. 
38 Handelingen II 1951/52, p. 846. De regering zette het als volgt uiteen: ‘Zij (de regering, G.J.) is van mening, dat de 
regeling der nationaliteit na 27 december a.s. (1951, G.J.) geheel op het terrein ligt van de nationale wetgeving van elk 
der beide betrokken landen en voor wat betreft dit speciale onderwerp op het gebied van nationale wetgeving van 
Indonesië; naar haar oordeel ligt het voor de hand, dat Indonesië ter zake te zijner tijd in haar nationaliteitswetgeving, 
welke waarschijnlijk op het jus soli zal zijn gegrond, een regeling treft, waardoor diegenen, die, waren zij geboren na 
de souvereiniteitsoverdracht, door geboorte Indonesische staatsburgers zouden zijn, ook nu dit niet het geval is, in 
de gelegenheid worden gesteld op een eenvoudige wijze alsnog het Indonesische staatsburgerschap te aanvaarden. 
De anomalie, dat de nationaliteit van de leden van een bevolkingsgroep uitsluitend wordt bepaald door hun 
geboortedatum, zou hierdoor komen te vervallen. Het betreft hier dus geen kwestie van naturalisatie, die altijd 
mogelijk is, maar een onderwerp, hetwelk naar het oordeel der Nederlandse regering in het kader van het 
overgangsrecht van de Indonesische nationaliteitswetgeving dient te worden beschouwd, zodat volgens de 
Indonesische wetgeving, al dan niet gedurende een zekere periode, alsnog Indonesische staatsburger kunnen worden 
diegenen, die vóór de souvereiniteitsoverdracht zijn geboren, doch overigens geheel voldoen aan de criteria van het 
Indonesische staatsburgerschap. In die zin zou de Regering het vraagstuk willen benaderen en niet door een 
verlenging van de optietermijn in de Toescheidingsovereenkomst, welke als Overgangsovereenkomst als regeling 
voor éénmaal bedoeld is. Hoe de Indonesische Regering tegenover deze gedachten staat , is niet bekend. Uiteraard 
ligt de uitwerking geheel op het terrein van haar bevoegdheden en zijn haar instemming en handelingsbereidheid 
derhalve een onmisbare voorwaarde. Ditzelfde zou overigens natuurlijk ook het geval zijn, indien een verlenging van 
de optietermijn werd nagestreefd, waarover van Indonesische zijde wel eens afwijzende uitlatingen zijn gedaan. 
Zekerheid van volstrekte vrijheid van keuze hebben de Indische Nederlanders derhalve nog slechts gedurende deze 
maand. Het is te hopen, dat velen hunner ook in het belang van het nageslacht alsnog spoedig tot een bewust (vet 
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1951 in besloten interdepartementaal overleg, zoals Schuster heeft laten zien.39 Door de slechte 
relatie met Indonesië40 gingen de Nederlandse wensen op dit punt in rook op, maar daarmee 
behoorde de zoektocht naar een nieuw vaderland voor Indische Nederlanders, ‘Indonesische 
Nederlanders’ volgens sommige Kamerleden,41 niet tot het verleden.  
 
Kortom, Kamer en regering waren ervan overtuigd dat de Indonesische en niet de Nederlandse 
nationaliteit correspondeerde met de identiteit van Indische Nederlanders, en dat het in het 
belang van henzelf en hun nazaten was dat ze zouden kiezen voor het Indonesische 
staatsburgerschap. Het was als het ware hun morele plicht om hun optierecht te verzilveren. Met 
de uitlating dat ‘de Indische Nederlanders zich nog niet de overtuiging eigen hebben kunnen 
maken dat het in hun direct en wezenlijk belang is het Indonesische staatsburgerschap te 
aanvaarden’ leek de regering (met steun van de Kamer) ervan uit te gaan dat de Indische 
Nederlanders zich nog niet bewust waren geworden van hun ‘Aziatische’ zelf. In die 
‘bewustwording’ zagen regering en Kamer voor zichzelf een schone taak weggelegd.42 
 
Tegen de evacuatierichtlijn: de komst van ‘25.000 mengbloeden’ tussen 1946-1949 
Dit politieke debat over optierecht was een continuering van vertogen over Indo-Europese 
identiteit en ‘Nederlanderschap’ die reeds daarvoor circuleerden binnen de Nederlandse overheid. 
Die eerdere politieke vertogen waren gevormd tegen de achtergrond van de komst van de 
vroegste naoorlogse lichting Nederlanders uit (toen nog) Nederlands-Indië die zich tussen 1946 
en 1949 in Nederland had gevestigd, om er te ‘recupereren’ van de ontberingen tijdens de oorlog. 
Deze groep van 110.000 evacués bestond niet alleen uit totoks, maar tot teleurstelling van de 
regering ook uit 25.000 Indo-Europeanen. Dat was tegen de Nederlandse evacuatierichtlijn. Die 
evacuatierichtlijn maakte er expliciet melding van dat alleen die oorlogsgetroffenen voor wie 
‘Nederland als moederland geldt’ naar Nederland zouden worden geëvacueerd.43 Indo-
Europeanen die door de oorlog getroffen waren werden in tegenstelling tot totoks geacht te 
recupereren in ‘een Aziatisch land.’44 Essentialistische opvattingen over Indische identiteit raakten 
verknoopt met het argument van economische omstandigheden in Nederland: politici oordeelden 
dat deze ‘mengbloeden’45 niet hun weg zouden kunnen vinden in Nederland en tot last van de 
samenleving zouden zijn, en wezen daarbij op de economische omstandigheden en schaarste in 
                                                                                                                                                         
van G.J.) besluit komen, waartoe ook aanbevelingen uit eigen kring in Indonesië een richtlijn kunnen zijn.’ 
Vermoedelijk verwees de regering met ‘aanbevelingen uit eigen kring’ naar de leiding van sommige Indische 
organisaties in Indonesië, die Indo-Europeanen had opgeroepen om voor Indonesisch staatsburgerschap te opteren. 
Men (de leiding) kwam daar later op terug, zie Meijer 2004. 
39 Schuster 1999a, p. 95. Het ging om de Raad voor Aangelegenheden Indonesië (leden: ministers en 
staatssecretarissen die het meest betrokken waren bij Indonesië) en de Commissie Aangelegenheden Indonesië (een 
interdepartementaal overlegorgaan van ambtenaren). 
40 Handelingen II 1951/52, p. 846. 
41 Handelingen II 1951/52, p. 854. Het Kamerlid Meijerink sprak in reactie op staatssecretaris Blom over ‘Indonesische 
Nederlanders’, en spoorde de regering aan om, ondanks de moeilijke relatie met Indonesië, toch werk te maken van 
haar idee.  
42 Ook in dit opzicht kwam het politieke vertoog overeen met dat ten aanzien van ‘Ambonezen.’ Anders gezegd, in 
het debat over het optierechtrecht construeerden Nederlandse politici Indo-Europeanen, net als Ambonezen, niet als 
eigen maar als vreemd. Indo-Europeanen werden geacht Indonesiër te worden, Ambonezen werden geacht dit te 
blijven.  
43 Meijer 2004, p. 251. 
44 Captain 2002b, p. 128. 
45 Meijer 2004, p. 251. 
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Nederland.46 Niettemin was het Indische Nederlanders, door ‘de mazen’ van de evacuatierichtlijn, 
gelukt om zich in Nederland te vestigen.47 Ze maakten, anders gezegd, gebruik van hun oude 
recht op toelating om naar het vaderland af te reizen. Schuster laat zien dat reeds in 1947, in de 
besloten sfeer van ambtelijke overleggen parallel aan de komst van de evacués, het latere 
onderscheid tussen ‘in Indonesië gewortelden’ en ‘op Nederland georiënteerde’ Nederlanders 
geboren was. In ambtelijke kringen werden Indische Nederlanders van de vroegste lichting, in 
tegenstelling tot de totoks, geconstrueerd als incompetente en vreemde burgers in de 
Nederlandse samenleving.48 Het hoeft tegen deze achtergrond dan ook niet te verbazen dat de 
Nederlandse hoge commissaris drie weken voor het einde van de optieperiode verklaarde dat 
keuze van Indo-Europeanen voor de Indonesische nationaliteit de ‘meest natuurlijke’ oplossing 
was en dat zij zich ‘niet moesten laten leiden door sentimenten, maar door gezond verstand en 
verantwoordelijkheidsgevoel.’ 49  
 
Het Indische ‘tegenvertoog’ en de massale keuze voor (behoud van) het 
Nederlanderschap 
De hoop en verwachting dat Indo-Europeanen – vanwege hun vermeende ‘geworteldheid’ in 
Indonesië – massaal zouden kiezen voor het Indonesische staatsburgerschap bleek wishful 
thinking50 die niet correspondeerde met de zelfdefinities over hun identiteit. Die zelfdefinities 
hadden in de Indonesische omstandigheden van destijds alleen maar aan kracht gewonnen. Het 
bezit van het Nederlanderschap was voor Indische Nederlanders geen formele kwestie, maar een 
belangrijke uitdrukking van de beleving van de eigen identiteit.  
 
Hoewel de Indo-Europese identificaties en (politieke) oriëntaties in de koloniale periode 
dynamisch waren (ook oriëntatie op de Indonesische samenleving was voorgekomen), was tijdens 
het interbellum de leidende totokgroep het culturele en somatische normbeeld in de Indische 
samenleving gaan representeren. Sociale en symbolische voordelen (status) grepen daarbij op 
elkaar in: in de koloniale vertogen die hiërarchisch verschil tussen ‘raciale groepen’ uitdrukten was 
het ‘Europese’ boven het ‘Aziatische’ gesteld. Een indeling in de eerste groep bood toegang tot 
betere posities binnen het koloniale bestel (al bleven totoks de dominante sociale categorie). Het 
feit dat de Indische cultuur altijd hybride was laat onverlet dat de etnische identificatie als 
‘Nederlander’ in het proces van wederzijdse groepsafbakening tussen Indo-Europeanen en 
Indonesiërs kort voor en na de onafhankelijkheid aan kracht had gewonnen. Indo-Europeanen 
werden geconfronteerd met de ‘Indonesianisering’ van de samenleving (opheffing 
Nederlandstalig onderwijs, verdringing op arbeids- en woningmarkt door de opkomende 
Indonesische elite). De positie van Indische Nederlanders verslechterde nog meer als gevolg van 
acties zoals die van ex-KNIL-kapitein Westerling, die in januari 1950 een poging ondernam om 
de Indonesische regering omver te werpen en leden daarvan te executeren. Voorts stemden 
ervaringen van Indo-Europeanen die reeds gekozen hadden voor het Indonesische 
staatsburgerschap niet hoopvol. In deze omstandigheden was het behoud van het 
                                                 
46 Captain 2002b, p. 128; Meijer 2004, p. 251; Schuster 1999a, p. 86. 
47 Meijer 2004, p. 251. 
48 Schuster 1999a, p. 86-88. 
49 Van de Veur 1960, p. 51; vgl. Schuster 1999a, p. 94. 
50 Willems & Lucassen 1994, p. 7; Schuster 1999a, p. 83, 85; Captain 2002b, p. 170; Nagtegaal 1995, p. 18. 
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Nederlanderschap voor velen niet alleen van symbolische betekenis, maar was het eveneens een 
zaak van levensbelang geworden. Zoals Meijer het uitdrukt: 
 
“Hoe kon ooit de Indo-Europeaan zijn Nederlandse nationaliteit waaraan hij zijn identiteit en status ontleende, 
verruilen voor iets wat hij altijd gelaakt had? Hoe oude zekerheden opgeven zonder te weten wat daarvoor in de 
plaats zou komen?” 51 
 
De overgrote meerderheid van de optiegerechtigden (voor het overgrote deel Indo-Europeanen) 
koos dan ook – tegen de nadrukkelijke Nederlandse adviezen in – voor het behoud van het 
Nederlands staatsburgerschap. Men achtte de kansen om ‘wortel te schieten’ in de nieuwe 
Indonesische samenleving gering. Er werden ongeveer 13.600 opties voor het Indonesische 
staatsburgerschap uitgebracht, die betrekking hadden op tussen 31.000 en 33.000 personen,52 
vooral Indo-Europeanen.53 Naar schatting tussen de 16,6% en 20% van het optiegerechtigde deel 
van de Indo-Europeanen koos voor het Indonesische staatsburgerschap, wat betekent dat 
tenminste 80% van de optiegerechtigden koos voor het behoud van het Nederlanderschap.54 In 
de daaropvolgende jaren maakte men – na het nemen van de hordes van de 
ontmoedigingspolitiek, waarover straks meer – in meerderheid de overtocht naar Nederland. 
Deze groep ‘kreeg haar gelijk’ toen tussen 1951 en 1968 ook de optiegerechtigden die 
aanvankelijk gekozen hadden voor het Indonesische staatsburgerschap hun Nederlanderschap 
terug wilden, om zich vervolgens te melden aan de poorten van de Nederlandse natie. 
Voortgaande uitsluiting uit de Indonesische samenleving speelde daarbij een belangrijke rol. Het 
ging om de zogenoemde spijtoptanten.55 
 
3.1.2 Van een soepele naar een strenge toets van Nederlanderschap: de paspoortkwestie 
Inzet van regering en Tweede Kamer was dus dat de Indische Nederlanders voor 27 december 
1951 (einde optieperiode) uit vrije wil zouden kiezen voor de Indonesische nationaliteit. Daar 
bleef het niet bij, want vanaf 1951 maakte een ruime ‘toets’ om te bepalen of iemand Nederlands 
staatsburger was plaats voor een restrictieve interpretatie: de documenten die de Nederlandse 
nationaliteit moesten staven werden onder een vergrootglas gelegd. Een generaties lang ervaren 
Nederlanderschap kon opeens blijken formeel niet te bestaan. Dat had, na het besluit van de 
Nederlandse regering om mensen met het Indonesische staatsburgerschap voortaan als reguliere 
vreemdelingen te gaan behandelen, zowel gevolgen voor mensen die nog in Indonesië waren (de 
toegang tot Nederland kon worden ontzegd) als voor hen die reeds in Nederland waren. De 
lotgevallen van de Indische intellectueel Guus Cleintuar (door hem zelf beschreven) illustreren 
tot wat voor merkwaardige situaties de restrictieve uitleg van het Nederlandse staatsburgerschap 
kon leiden. Hieronder volgt een schets op basis van het artikel van Cleintuar.56 
 

                                                 
51 Meijer 2004, p. 314. 
52 Heijs 1995, p. 126; Van der Veur 1960, p. 56-57; Meijer 2004, p. 330. 
53 85% Indo’s, 10% totoks, 5% tot Nederland genaturaliseerde Indonesische of Chinese weduwen. Meijer 2004, p. 
330; vgl. Van der Veur 1960, p. 58. 
54 Nagtegaal 1995, p. 3, rekent voor dat het niet als Europeaan (en Nederlander) erkende deel van de Indo-
Europeanen aanzienlijk was. 
55 Meijer 2004, p. 378; Ringeling 1978. 
56 Cleintuar 1994, p. 24-33.  
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Cleintuar kwam in 1946 per boot met een Nederlands paspoort naar Nederland.57 Twijfel dat hij het 
Nederlanderschap bezat kende Cleintuar destijds niet: zijn familie was Nederlands in doen en laten, zijn opa was 
‘Nederlands arts geweest, in dienst van grote Nederlandse bedrijven’, zijn vader had de dienstplicht vervuld (‘en we 
wisten niet beter of die dienstplicht had alleen bestaan voor Nederlanders’), en Cleintuar zelf was tussen 1942 en 
1943 als Nederlands burger geïnterneerd geweest. Voorts was hij in Nederland opgeroepen voor dienstplicht en de 
verkiezingen. Cleintuar dacht dus Nederlander te zijn ‘omdat mijn vader en grootvader dat [waren] geweest’, en 
hijzelf ook alle ‘tekenen’ van het Nederlanderschap bezat. En na de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië in 1949 
‘toen was bepaald dat wij optierechten hadden’ had Cleintuar ‘ruim voor het verstrijken van de optietermijn’ gekozen 
voor het behoud van het Nederlanderschap, en die keuze laten registreren bij de arrondissementsrechtbank in Den 
Haag. Na ontvangst van een briefkaart van de gemeente, waarin stond dat Cleintuar zich met zijn paspoort moest 
melden bij de gemeentesecretarie kreeg hij van een norse ambtenaar te horen dat zijn paspoort werd ingetrokken. 
Het probleem was, zo liet de ambtenaar in de 1952 weten, ontstaan toen Cleintuars’ overgrootvader, een 
Nederlander, had nagelaten zijn zoon (Cleintuars’ grootvader) voor 189258 te wettigen. Als gevolg daarvan was zijn 
nageslacht, waaronder Cleintuar, formeel geen Nederlander, zo stelde de ambtenaar. Cleintuars grootvader had na die 
datum nog wel ‘gelijkstelling als Europeaan’ aangevraagd en uiteindelijk gekregen, maar dat stond in het koloniale 
recht niet gelijk aan het Nederlanderschap (daarvoor was na 1892 erkende afstamming van een Nederlandse man 
vereist). Vanaf 1952 moest Cleintuar zich periodiek melden bij de vreemdelingendienst. Toen Cleintuar zich – zeer 
tegen zijn gevoel, maar staatloosheid had ‘vervelende’ gevolgen, zo liet de vreemdelingendienst hem weten – tot 
Indonesische vertegenwoordiging in Nederland wendde, bleek hij ook niet in aanmerking tot komen voor de 
Indonesische nationaliteit. Een proefproces tegen de Nederlandse staat viel voor Cleintuar en andere 
belanghebbenden negatief uit. Via ‘een soort niet-aangevraagde naturalisatieprocedure’ kreeg Cleintuar uiteindelijk 
voor de eerste keer het formele Nederlanderschap, terwijl dit Nederlanderschap al ‘generaties lang ervaren was.’ 
Cleintuar typeerde deze gang van zaken als een ‘verregaand legalisme van de Nederlandse staat, die geprobeerd heeft 
zich na 1949 te ontdoen van niet meer opportune erfenissen uit zijn koloniale verleden […] waaronder die van de 
gelijkstellingen.’ 
 
De intrekking van Cleintuars’ paspoort in 1952 vond plaats nadat soepele, minder formalistische, 
toepassing van regels met betrekking tot de uitgifte van paspoorten (en dus de vaststelling van het 
Nederlanderschap) vanaf 1951 had plaatsgemaakt voor een politiek die ‘verregaand legalistisch’ 
van aard was. De eerdere soepele lijn was gebaseerd op de wens van de Nederlandse regering dat 
Nederland en Indonesië de wederzijdse staatsburgers na 1949, in het kader van de Nederlands 
Indonesische Unie, in belangrijke mate als ‘eigen burgers’ zouden behandelen.59 De wederzijdse 
onderdanen zouden daarbij ook ‘voor toelating en uitzetting niet als vreemdeling’ gelden.60 Aldus 
zou formeel een geprivilegieerd regime ten aanzien van de wederzijdse staatsburgers ontstaan, 
wat impliceerde dat het belang van het Nederlanderschap voor toelating tot Nederland gering 
zou zijn.61 In dat kader hadden Nederlandse commissariaten in Indonesië, aldus Heijs, een 
‘betrekkelijk liberale opstelling’ getoond met betrekking tot de uitgifte van Nederlandse 
paspoorten aan mensen die niet beschikten over stukken die als bewijs voor Nederlanderschap 
golden.62 Per juni 1950 had de Tweede Kamer63 de regering opgeroepen tot een soepele lijn met 

                                                 
57 Als evacué, de term repatriant paste men nog niet toe op de eerste lichting Nederlanders uit Indië. 
58 In 1892 ging een nieuwe wet op het Nederlanderschap, die gebaseerd was op het afstammingsbeginsel langs 
vaderlijke lijn, van kracht. 
59 Kamerstukken II 1949/50, 1478, nr. 6, p.7. De Nederlandse regering formuleerde het in de memorie van toelichting 
als volgt: ‘Van Nederlandse zijde werd voorgesteld, dat de staatsburgers van een deelgenoot der Unie binnen het 
rechtsgebied van de andere deelgenoot dezelfde staatskundige en andere aan het staatsburgerschap verbonden 
rechten zouden genieten als de staatsburgers van die andere deelgenoot.’  
60 Heijs 1995, p. 123. 
61 Heijs 1995, p. 124. Daarbij moet de kanttekening worden gemaakt dat Indonesië geserveerd stond tegen een 
onvoorwaardelijke gelijkberechtiging (men maakte onder meer bezwaar tegen een actief en passief kiesrecht voor 
Nederlanders, en wilde niet dat Nederlanders op gelijke voet benoemd zouden worden in politieke of anderszins 
strategische functies), Kamerstukken II 1949/50, 1478, nr. 6, p. 7. 
62 Heijs 1995, p. 126. 
63 Het ging om de behandeling van de verbeterde begroting van Unieaangelegenheden/Uniezaken en Overzeese 
Gebiedsdelen voor het begrotingsjaar 1950. De Kamerleden argumenteerden dat door het in ongerede raken van 
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betrekking tot de vaststelling van het Nederlanderschap. De Kamer was overigens dubbelzinnig 
in de kwestie, want in hetzelfde voorlopige verslag waarin men deze oproep deed, beschouwde ze 
de komst van ‘niet in Nederland gewortelden’ (lees: Indische Nederlanders) als een ‘ontstellend 
beeld.’ 64 De Kamer had met haar oproep tot een soepele lijn met name de reeds naar Nederland 
gerepatrieerden op het oog, en formuleerde standpunt (in het voorlopig verslag) als volgt: 
 
“Gezien het grote belang in het huidige stadium dezer voor Indische oorlogsslachtoffers zo urgente materie, is een 
dringend beroep op betrokken instanties (de gemeenten, G.J.) om bij de afgifte dezer verklaring van 
Nederlanderschap aan Indische oorlogsslachtoffers een soepeler standpunt in te nemen van uiterste urgentie. De 
bewijsvoering bij deze aanvragen is uiteraard voor de gerepatrieerden, die in de Japanse bezetting vele hunner 
documenten verloren, zeer moeilijk. Wanneer, zoals vaak voorkomt, de desbetreffende akten van de burgerlijke 
stand verloren zijn gegaan en niet meer verkregen kunnen worden, rest het oorlogsslachtoffers niets anders dan een 
langdurige en kostbare procedure, met inschakeling van een advocaat. Gevraagd werd, of de regering overweegt te 
dezer stappen te ondernemen en, zo ja, welke?”65 
 
Hier is van belang dat regering anno juni 1950 (in antwoord op de Kamer) bepaalde dat 
Nederlandse ambtenaren in Nederland én in Indonesië een groot aantal documenten mochten 
beschouwen als ‘bewijs’ van Nederlanderschap, waarna uitgifte van het Nederlands paspoort kon 
plaatsvinden.66 In de (geracialiseerde) praktijk lieten ambtenaren ook het uiterlijk als ‘bewijsstuk’ 
gelden: mensen die niet over officieel vereiste bewijsstukken beschikten maar ‘uiterlijk de staat 
van Nederlander’ bezaten (lees: blank waren) of van ‘gemengd bloed’ waren (Indo-Europeanen) 
konden ook in aanmerking komen voor het paspoort.67 Mensen die in het oordeel van de 
ambtenaren ‘ongemengd Indonesisch’ waren vielen dus sowieso buiten de boot. Ambtenaren 
kregen dus een grote beleidsvrijheid, en hoewel een aantal gekleurde ‘maatschappelijke 
Nederlanders’ (die anders buiten de boot zou zijn gevallen) hier vermoedelijk voordeel van zal 
hebben ondervonden68 betekende deze soepele beleidspraktijk tevens een expliciete ‘inkleuring’ 
van echt Nederlanderschap. Met ‘uiterlijk de staat van Nederlander’ doelde men immers op een 
blanke huid, waarmee tevens het Nederlandse normuiterlijk als ‘blank’ gedefinieerd werd, terwijl 
mensen met een kleur bij implicatie niet als ‘typisch Nederlands’ golden. De zekere verstrekking 
van paspoorten aan blanke paspoortaanvragers ging hand in hand met de onzekere verstrekking 
van paspoorten aan aanvragers met een tint (want afhankelijk van het subjectief oordeel van 
ambtenaren).  

                                                                                                                                                         
archieven in Indonesië veel gerepatrieerden (dus: mensen in Nederland) geen uittreksel uit de burgerlijke stand 
konden overleggen als bewijs van hun Nederlanderschap, en dat deze uit Indonesië gerepatrieerden niets hadden aan 
een noodvoorziening die uitging van ‘in Nederland geborenen.’ Ambtenaren in Nederland hadden te weinig weet van 
specifieke situatie van Nederlanders uit de Oost en de regering moest daarom ingrijpen. Hieruit is af te leiden dat 
men aanvankelijk vooral oog had voor die Nederlanders die reeds gerepatrieerd waren. 
64 Kamerstukken II 1949/50, 1654 (XIIIA en XIIIB), nr. 10, p. 13. 
65 Kamerstukken II 1949/50, 1654 (XIIIA en XIIIB), nr. 10, p. 13-14. 
66 Kamerstukken II 1949/50, 1654 (XIIIA en XIIIB), nr. 12, p. 36-37. Wat individuen in Indonesië betreft mochten de 
Nederlandse commissariaten aldaar ‘genoegen nemen’ met het ‘bezit van vooroorlogse Nederlandse paspoorten’, 
‘bewijsstukken omtrent militieverplichtingingen, lidmaatschap van vooroorlogse openbare colleges in de groep 
Nederlandse onderdanen-Nederlanders, dan wel kiesgerechtigdheid voor dergelijke colleges.’ Wat de reeds 
gerepatrieerden betrof zouden de ambtenaren op basis van een verklaring van getuigen dat betrokkene ‘in 
Nederlands-Indië als Nederlander bekend had gestaan’ een ‘akte van bekendheid’ mogen opmaken.  
67 Heijs 1995, p. 126. 
68 Denk aan niet-erkende nazaten van Nederlandse mannen en ‘Inheemse’ vrouwen en aan de kinderen van 
Nederlandse vrouwen en ‘Inheemse’ mannen. 
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In 1951 oordeelde de Nederlandse regering, als gevolg van de verslechtering van de relatie met 
Indonesië, maar ook om migratiepolitieke overwegingen, dat de ambtenaren te ruimhartig waren 
geweest, en maakte het soepele beleid plaats voor een restrictieve uitleg van het Nederlands 
staatsburgerschap. Dat was formeel een reactie op Indonesië, maar trof vooral mensen die zich 
sterk met Nederland identificeerden. De Indonesische regering was – tegen de hoop van de 
Nederlandse regering dat de deelgenoten van de Nederlands Indonesische Unie de wederzijdse 
onderdanen een stevige rechtspositie zouden gunnen - Nederlanders in Indonesië na de 
onafhankelijkheid als vreemdeling gaan behandelen. In augustus 1951 reageerde de Nederlandse 
regering (bij wijze van reciprociteit) door Indonesiërs voor toelating tot Nederland als 
vreemdeling te gaan behandelen.69 Hoewel de Indonesische beleidslijn deze Nederlandse reactie 
‘uitlokte’ dient het veranderde beleid volgens Heijs ook begrepen te worden in de context van de 
komst van Molukkers naar Nederland in dat jaar. Hun komst had ‘de angst voor grootscheepse 
immigratie vanuit Indonesië’ aangewakkerd.70 Men beschouwde hun overkomst dus als een 
voorbode voor de komst van nog meer voormalige Nederlandse onderdanen.  
 
Hier is van belang dat het bezit van de Nederlandse nationaliteit voor toelating tot Nederland in 
de nieuwe verhoudingen (wederzijds toelatingsbeleid) toenam, hetgeen de Nederlandse regering 
inspireerde om de paspoortuitgiftes van de jaren daarvoor kritisch tegen het licht te houden. De 
regering ging, zoals Heijs het uitdrukt, ‘de toescheidingsovereenkomst zodanig toepassen en 
uitleggen, dat zo weinig mogelijk voormalige onderdanen de Nederlandse nationaliteit behouden 
of verkrijgen.’71 Deze restrictieve uitleg (die vermoedelijk niet toevallig profiel kreeg tijdens 
dezelfde debatten waarin regering en Kamer benadrukten dat het een morele plicht van Indische 
Nederlanders was om te kiezen voor het Indonesische staatsburgerschap) kwam concreet op het 
volgende neer: 1. Slechts erkende of uit een wettig huwelijk geboren nazaten van Nederlandse 
vaders en ‘Inheemse’ moeders hadden recht hadden op een Nederlands paspoort. 2. Niet erkende 
nazaten van Nederlandse vaders en Inheemse moeders (een grote groep) hadden geen recht op 
het Nederlanderschap en dus op het Nederlands paspoort72 3. Ook de nazaten van Nederlandse 
moeders en Inheemse vaders hadden geen recht op de Nederlandse nationaliteit en dus het 
Nederlandse paspoort. De Hoge Raad bekrachtigde dit laatste in een uitspraak in 1954.73 Met die 
uitspraak onderstreepte de Hoge Raad de genderongelijkheid in het nationaliteitsrecht en het 
daaruit voortvloeiende regeringsbeleid. In feite ging het om het handhaven van de norm dat, 
zoals de Hart het uitdrukt, ‘het gezin van een Nederlandse vrouw en een buitenlandse man wordt 
gezien als een buitenlands gezin, dat geacht wordt in het buitenland te wonen.’74 De restrictieve 
uitleg illustreert met andere woorden, de samenhang die er destijds bestond tussen 

                                                 
69 Heijs 1995, p. 123. 
70 Heijs 1995, p. 124-126. 
71 Heijs 1995, p. 125. 
72 Heijs 1995, p. 126; Ringeling 1978, p. 73. Het ging bij die tweede groep om het grootste deel van het ‘gemengde’ 
nageslacht dat Nederlandse mannen hadden verwekt bij Inheemse vrouwen. 
73 Heijs 1995, p. 127. De Hoge Raad bepaalde expliciet dat de wettige kinderen van Nederlandse moeders en 
Inheemse mannen niet de nationaliteit van de moeder kregen. 
74 De Hart 2003, p. 80. 
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familienormen, gender en natie, waarin lidmaatschap van de natie uitsluitend via de vaderlijke lijn 
verloopt.75  
De regering had de Kamer overigens eind 1951 ook laten weten, dat uitsluitend diegenen, die 
konden aantonen af te stammen van een vader die voor 1 juli 1893 was ‘gelijkgesteld aan 
Europeanen’ het Nederlanderschap volgens de overgangsbepaling van de nationaliteitswet van 
1892 hadden verkregen. De mensen die daarna waren gelijkgesteld met Europeanen - en hun 
nazaten - waren, zo verduidelijkte de regering bij die gelegenheid, geen Nederlanders.76 Ze 
hadden volgens de regering, daarin bevestigd door het gerechtshof, ook geen optierecht voor het 
Nederlanderschap.77 Tussen 1892 en 1949 waren er 16.000 mensen gelijkgesteld aan 
Europeanen.78 Ze vielen nadat de restrictieve uitleg zijn beslag had gekregen dus buiten de boot, 
waar het ging om het Nederlands staatsburgerschap en het formele recht op toelating tot en 
vestiging in Nederland.  
 
Zo kon het dus gebeuren dat veel mensen van het profiel Cleintuar door de restrictieve uitleg na 
1951 met terugwerkende kracht geen Nederlands staatsburgers meer waren. Dat was pijnlijk voor 
de gerepatrieerden zoals Cleintuar, maar ook van groot nadeel voor diegenen die nog in 
Indonesië verbleven en nu geen vrije toegang meer hadden tot Nederland. Deze categorie zou in 
de jaren daarna aangeduid worden met de term ‘maatschappelijke Nederlanders.’ Het ging veelal 
om mensen van Indo-Europese afkomst die functioneerden in en zich identificeerden met de 
Europees-Nederlandse categorie, vaak door de koloniale bestuur als zodanig waren behandeld, 
maar volgens de strikte toepassing van de nationaliteitswet na 1951 geen ‘juridische Nederlanders’ 
bleken te zijn. Het feit dat destijds zowel de regering zelf als de Kamer zich ervan bewust waren 
dat deze categorie tussen wal en schip dreigde te belanden hield de regering niet af van de 
ingezette koers.79  

                                                 
75 Die samenhang kwam lange tijd op het volgende neer: de man is ‘hoofd’ van het gezin. Hij is kostwinner en 
belichaamt het ‘volwaardige’ burgerschap. Het staatsburgerschap van vrouw en kinderen zijn van hem ‘afgeleid.’ Via 
hem krijgen zij de toegang tot het lidmaatschap van de natie. Hij produceert de natie doordat hij burgerschap kan 
doorgeven. Door huwelijk ‘krijgt’ de vrouw zijn nationaliteit, en als hij zijn kinderen (of wie hij houdt voor zijn 
kinderen) erkent krijgen ze zijn nationaliteit. Dat betekent dat hij ook het personensubstraat van de natiestaat bepaalt. 
Het regeringsbeleid (en de uitspraken van de hoge raad) onderstreepten deze orde. Voor de samenhang tussen 
familienormen, gender en natie zie Van Walsum 2007 (te verschijnen). 
76 Kamerstukken II 1951/52, 2300 (XIIIA), nr. 6, p. 16 en 17.  
77 Heijs 1995, p. 127, stelt dat het gerechtshof in Den Haag had bepaald, dat inheemse Nederlandse onderdanen niet 
Nederlanders die na 1892 waren gelijkgesteld met Europeanen niet tot de ‘uitheemse onderdanen’ waren gaan 
behoren, en als gevolg daarvan geen optierecht op het Nederlandschap hadden. Het hof gaf de regering gelijk. 
78 Heijs 1995, p. 127, het betreft hier het aantal mensen dat tussen 1892 en 1949 door de Gouverneur met 
Europeanen is gelijkgesteld. 
79 Kamerstukken II 1951/52, 2300 (XIIIA), nr. 6, p. 17. Het kon, zo realiseerde de regering zich, ‘voorkomen dat de 
Indonesische regering iemand als Nederlander aanmerkt, die naar het oordeel van de Nederlandse autoriteiten die 
status niet bezit. De ‘onbillelijkheden’ als gevolg van interpretatieverschillen dacht de regering te ondervangen door 
toepassing van de garantiewet ‘waarvoor nationaliteit van de betrokkenen niet van doorslaggevende betekenis hoeft 
te zijn.’ Bij de behandeling van dezelfde Rijksbegroting (Unieaangelegenheid voor het jaar 1952) staat de houding van 
‘vele leden’ van Kamer in het voorlopig verslag (25 oktober 1951) als volgt geformuleerd: ‘Het was deze leden ter ore 
gekomen, dat meerdere uit Indonesië afkomstige personen, die aldaar door de administratie van het voormalige 
Nederlands-Indische Gouvernement steeds als Nederlanders waren behandeld, in werkelijkheid afstamden van 
Inheems-Indonesische voorouders, doch zich Nederlander beschouwden krachtens de overgangsbepalingen van de 
wet op het Nederlander- en ingezetenschap van 12 december 1892, hun Nederlandse nationaliteit – erkend door de 
huidige Indonesische Regering – thans in Nederland betwist zien door Nederlandse departementale instanties en 
zich daardoor benadeeld achten in hun ambtelijke en sociale rechten.’ Kamerstukken II 1951/52, 2300 (XIIIA), nr. 5, 
p. 6. 
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3.1.3 Het Nederlands staatsburgerschap: strijdpunt van definities over de Nederlandse 
natie 
De Nederlandse politiek (regering en Kamer) en Indische Nederlanders bleken er dus een 
uiteenlopende visie op de relatie tussen Indische identiteit en Nederlanderschap op na te kunnen 
houden. Voor de meeste Nederlandse politici was het optierecht voor Indische Nederlanders een 
morele optieplicht om te kiezen voor het Indonesische staatsburgerschap, aangezien men hen - in 
tegenstelling tot totoks die stilzwijgend werden ingesloten – niet rekende tot de Nederlandse 
gemeenschap. De restrictieve uitleg van de criteria voor het Nederlands staatsburgerschap direct 
daarna onderstreepte dit nogmaals. In dit dominante politieke vertoog over Indo-Europese 
identiteit schoof men Indische zelfdefinities als vals bewustzijn terzijde: de ‘in Indonesië 
gewortelde’ Indische Nederlanders hadden zich nog niet het inzicht ‘eigen gemaakt’ dat zij en 
hun nageslacht (al helemaal nu er schaarste heerste) geen toekomst hadden in Nederland en in 
Indonesië ‘thuishoorden.’ Qua argumentatie roepen opvattingen in deze trant associaties op met 
de uitsluiting van ‘Inheemse’ bewoners van Indonesië uit het Nederlanderschap in 1892. Dat 
gebeurde toen onder meer op grond van de overweging dat insluiting een ‘gemeenschap in naam, 
zonder een gemeenschap in recht of volkswezen’ zou zijn.80 
 
Deze ascribed identity stond haaks op het onder Indo-Europeanen dominante identiteitsvertoog, 
waarin bezit van Nederlanderschap een essentieel onderdeel van het identiteitsbesef was geweest. 
Helemaal nu zich tussen de Indonesiërs en Indo-Europeanen kort voor en direct na de 
onafhankelijkheid een proces van wederzijdse groepsafbakening had voltrokken, waarin Indo- 
Europeanen maatschappelijk aan het kortste eind trokken, was opteren voor het Indonesische 
staatsburgerschap geen serieuze, maar een onnatuurlijke optie. Indische Nederlanders 
onderstreepten door hun afwijzing van het optierecht (en tegen de achtergrond van uitsluiting uit 
Indonesië) dat ook zij lid van de Nederlandse gemeenschap aan de Noordzee konden zijn. De 
verbazing en verontwaardiging moet voor die individuen van wie het Nederlanderschap in 
Nederland werd ingetrokken, dan ook groot zijn geweest, zoals het voorbeeld van Cleintuar 
illustreert. Kortom: waar Nederlandse politici Indo-Europeanen in het debat over het optierecht 
en in de restrictieve uitleg van de criteria voor Nederlands staatsburgerschap een positie buiten 
het Nederlandse volk toewezen, eisten betrokkenen een onvervreemdbare plaats in de 
Nederlandse natie op. Dit tegenvertoog van Indische Nederlanders over hun nationale 
toebehoren zou later in politieke kringen in Nederland aan kracht winnen, maar voordat het 
zover was bleven politici zoeken naar andere ‘oplossingen’ voor de Indische Nederlanders die 
nog overzee verbleven. 
 
3.2 De problematisering van het recht op toelating en verblijf tot/in Nederland 
De politieke debatten over het staatsburgerschap van Indische Nederlanders en de juridische 
praktijken die daarmee samenhingen waren nauw verweven met de politieke vertogen over 
toelating tot en het verblijf in Nederland. Politici konden zich aanvankelijk maar moeilijk 
verenigen met het idee dat de toekomst van het grootste deel van de Indische Nederlanders in 
Nederland lag. Voordat de regering, ondersteund door de Kamer, tot een directe 

                                                 
80 Heijs 1994. 
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ontmoedigingspolitiek overging verkenden Kamer en regering de mogelijkheid om buiten 
Nederland een ‘nieuw’ vaderland voor Indische Nederlanders te vinden.  
 
3.2.1 De zoektocht naar een nieuw vaderland voor Indische Nederlanders 
‘Nederlands’ Nieuw-Guinea 
Tegen de achtergrond van het voor Nederland traumatische ‘verlies’ van vrijwel de gehele 
Indische archipel was het behoud van, met nadruk door de regering gesteld, Nederlands Nieuw-
Guinea voor Nederlandse politici een erezaak om de schending van het nationale blazoen te 
compenseren. Dat komt althans uit de politieke debatten voor en na de soevereiniteitsoverdracht 
aan Indonesië naar voren.81 Hier is van belang dat de imperiale ambities die met behoud van 
Nieuw-Guinea gemoeid waren parallel liepen aan reflecties over ‘de toekomst van de Indo- 
Europese bevolkingsgroep’ na de onafhankelijkheid.  
 
Vanaf ongeveer 1946 tot zeker midden jaren vijftig circuleerde in politieke kringen het idee dat 
Nieuw-Guinea een ‘homeland voor Indo-Europeanen’ zou kunnen worden.82 Minister Jonkman 
had reeds op 10 december 1946 gewezen op het belang van het behoud van de soevereiniteit 
over Nieuw-Guinea voor ‘grotere volksplantingen van Nederlanders, in het bijzonder Indische 
Nederlanders.’83 En ook minister Van Maarseveen (KVP, Overzeese Gebiedsdelen) liet er in 1949 
– in reactie op Kamervragen over de soevereiniteitswet84 – geen twijfel over bestaan dat hij voor 
‘Indonesische Nederlanders’ een toekomst in Nieuw-Guinea zag weggelegd. Mits althans de 
immigratie goed voorbereid werd.85  
 
In de politieke debatten raakte het idee van een homeland voor Indische Nederlanders verweven 
met een afwerende houding jegens de komst van Indo-Europeanen, met het argument van de 
schaarste in Nederland, en met het imperiale belang van Nieuw-Guinea voor Nederland. De 
behandeling van de rijksbegrotingen voor het jaar 1950 van de ministeries van 
Unieaangelegenheden en Uniezaken en Overzeese Rijksdelen vormt een heldere illustratie van die 
samenhang.86 Kamerleden maakten zich in dat kader grote zorgen over het toenemende aantal 
Indische Nederlanders, dat als gevolg van een, wat men noemde, ‘angstpsychose’ de oversteek 
naar Nederland maakte. Betrokken Indische Nederlanders zouden ‘tot hun schade en ellende 
onnodig tot vertrek en vestiging in Nederland overgaan’, zo oordeelde men. De komst van deze 
‘niet in Nederland gewortelde’ repatrianten zou Nederland voor een ‘ontstellend probleem’ 
                                                 
81 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 1949/50, 1478, nr. 1-6; Handelingen II 1949/50, p. 798-931; zie ook Captain 
2002b, p. 168; Jansen van Galen 2003, p. 11 e.v.; Drooglever 1994, p. 51-52.  
Het communistische Kamerlid Hoogcarspel (CPN) duidde het streven naar behoud van de soevereiniteit van 
regering en zijn collega’s in de Kamer als volgt: ‘ […] Wat wil men hier nu eigenlijk met Nieuw-Guinea? Indertijd 
heeft men aan Nieuw-Guinea, toen men een veel groter uitbuitingsgebied in het overige, toenmalige Nederlands-
Indië had, niet de minste aandacht besteed. Nu worden er tientallen miljoenen in Nieuw-Guinea gestoken, omdat 
men uiteindelijk toch nog een kolonietje wil behouden. […] Men beschouwt daar de bevolking van Nieuw-Guinea 
als een broedervolk, ondanks de ethnologische en linguïstische rapporten, die men hier heeft samengesteld om de 
onjuistheid van die opvatting te tonen.’ Handelingen II 1951/52, p. 856. 
82 Captain 2002b, p. 168; Meijer 2004, p. 292-294, 310-312, 377; Jansen van Galen 2003, p. 11. e.v. 
83 Kamerstukken II 1948/49, 786, nr. 37, p. 49. 
84 Het ging om vragen van het lid Tilanus (CHU), Handelingen II 1949/50, p. 824, en Zandt (SGP), Handelingen II 
1949/50, p. 876, 879, 880. 
85 Handelingen II 1949/50, p. 891.  
86 De begroting van beide ministeries was samengevoegd. 
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plaatsen, waarbij naast de huisvesting ook de ‘verdere materiële en geestelijke verzorging’ een 
punt van zorg voor de Kamerleden was.87 In bedekte termen riepen Tweede Kamerleden de 
regering op tot een terughoudende politiek aangaande de overtocht van Indische Nederlanders,88 
waar de regering in principe in mee kon gaan.89 Tegelijkertijd riepen de Kamerleden de regering 
op om ‘in Nederland gewortelde’ repatrianten (de totoks) die te weinig financiële middelen 
hadden om zelf de overtocht te maken ‘de helpende hand te bieden om toch naar Nederland te 
repatriëren.’90 Zowel Indo-Europeanen als totoks konden dus armlastig zijn, maar Kamer en 
regering zagen (anno 1950) voor de laatste categorie een toekomst in Nederland weggelegd en 
voor Indo-Europese individuen niet. Met hun suggesties in 1950 liepen Kamerleden vooruit op 
het ontmoedigingsbeleid, dat in de jaren daarna de politieke agenda jegens de migratie van 
Indische Nederlanders zou gaan bepalen, waarover straks meer. Hier is van belang dan men in dit 
kader op zoek ging naar een woongebied voor Indische Nederlanders buiten Nederland. In die 
context was er voor Kamerleden reden te meer om aan het behoud van de soevereiniteit over 
Nieuw-Guinea vast te houden: het gebied kon – naast als compensatie voor het traumatische 
verlies van Nederlands-Indië – dienst doen als ‘uitwijkgebied’ voor Indo-Europeanen. Die 
mochten weliswaar volgens Nederlandse politici in Nederland niet (of minder) op ‘hun plaats’ 
zijn, in Nieuw-Guinea was voor hen kennelijk nog wel een rol ‘voor Nederland’ weggelegd. Men 
had daarbij wel oog voor de praktische problemen van deze optie. In het voorlopig verslag staat dit 
tweeledige belang van Nieuw-Guinea als volgt geformuleerd: 
 
“Behalve dat zulks noodzakelijk is in het belang van land en volk van Nieuw-Guinea en te versterking van de 
klemmende redenen van het behoud der Nederlandse souvereiniteit, is de openlegging van dit rijksdeel een belang 
voor tienduizenden Indische Nederlanders in Indonesië, die echter niet in wilde emigratie, zonder behoorlijke 
ontvangstaccommodatie en bestaansmogelijkheid, dit land dienen binnen te trekken.” 91 
 
Ook de regering had oog voor de praktische bezwaren van de vestiging van Indo-Europeanen in 
Nieuw-Guinea. De fysieke omstandigheden (inclusief malaria) bleken buitengewoon zwaar te zijn 
voor diegenen die zich er reeds hadden gevestigd. En de omschakeling naar landbouw (de 
primaire bestaansbron op het eiland) bleek voor veel Indische Nederlanders, die traditioneel 
vooral ambtenaren waren, moeilijk te maken.92 Niettemin wilde de regering het idee niet direct 
opgeven:  
 
“Zij (de regering, G.J.) onderschrijft de bezwaren geuit tegen wilde immigratie van Indische Nederlanders zonder 
bestaansmogelijkheden (naar Nieuw-Guinea, G.J.), maar schenkt blijvende aandacht aan deze groep voorzover zij 
kan worden ingeschakeld in het systeem van productieve arbeid.”93 
 

                                                 
87 Kamerstukken II 1949/50, 1654 (XIIA en XIIB), nr. 10, p. 13. 
88 De Tweede Kamerleden formuleerden het als volgt: ‘De Regering meent voor al deze beangstigden (Indische 
Nederlanders, G.J.) de overtocht naar Nederland te moeten regelen,’ Kamerstukken II 1949/50, 1654, nr. 10, p. 13. 
89 Kamerstukken II 1949/50, 1654 (XIIA en XIIB), nr. 12, p. 31, 36. 
90 Kamerstukken II 1949/50, 1654 (XIIA en XIIB), nr. 10-11, p. 13, 15. Het voorlopig verslag, d.d. 23 juni 1950 (nr. 
10), werd gevolgd door de melding ‘nota van verbetering’ (nr. 11). Het was dus kennelijk een verbetering van een 
eerder voorlopig verslag. 
91 Kamerstukken II 1949/50, 1654 (XIIA en XIIB), nr. 10, p. 6. 
92 Meijer 2004, p. 310-312. 
93 Kamerstukken II 1949/50, 1654 (XIIA en XIIB), nr. 12, p. 24. 
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Het idee van Nieuw-Guinea als ‘nieuw vaderland’ voor Indo-Europeanen kwam ook in de jaren 
daarna, parallel aan een toenemende politieke bezorgdheid over ‘aantallen’ Indische Nederlanders 
die de overtocht naar Nederland maakten, regelmatig terug op de politieke agenda zowel op 
initiatief van Kamerleden als op initiatief van de regering. Daarbij hadden politici overigens zowel 
migratie van Indische Nederlanders die zich reeds in Nederland bevonden, als Indische 
Nederlanders die nog niet gerepatrieerd waren op het oog.94 Dat het om een vrije taai idee ging 
blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat Kamerlid De Graaf (KVP), die zich eveneens beijverde voor 
een ontmoedigingspolitiek ten aanzien van Indische Nederlanders die naar Nederland wilden 
afreizen, nog in 1955 (bij de begrotingsbehandeling voor ‘Nederlands Nieuw-Guinea’) het 
volgende voorstelde: 
 
“Het lijkt [mij] opportuun in het openbaar te zeggen, dat er in het kader van de door mij bedoelde immigratie 
(naar Nieuw-Guinea, G.J.) ruim plaats behoort te zijn voor Nederlanders uit het voormalige Nederlands-Indië en 
vooral voor diegenen onder hen, die reeds enige jaren in Nederland vertoeven […]Indien zij aan de voorwaarden 
voldoen ken ik aan de groep van Indische Nederlanders de mogelijkheid toe van een belangrijke functionele en 
politieke taak in de toekomst van Nieuw-Guinea, welke zegenrijk kan zijn zowel voor de autochtone bevolking 
als voor haarzelf.”95 
 
Tegelijkertijd hield de Nederlandse regering overigens reeds in 1950 rekening met de 
mogelijkheid dat Indische Nederlanders die reeds in Nederland aanwezig waren, zouden opgaan 
in de Nederlandse samenleving, 96 maar regering en Kamer hadden zich in de eerste helft van de 
jaren vijftig kennelijk nog niet het idee eigen gemaakt dat een groot deel van de Indische 
Nederlanders (ook die nog in Indonesië verbleven) integraal onderdeel van Nederlandse 
samenleving zouden worden.  

                                                 
94 Kamerstukken II 1953/54, 3200 (XIII), nr. 2, p. 6. Minister Kernkamp verwoordde het in deze memorie van 
toelichting als volgt: ‘Daarnaast zal ook aandacht geschonken dienen te worden aan de sociaal-economische 
inpassing van de aanwezige Indische Nederlanders, waarbij waarschijnlijk zal blijken, dat voor deze bevolkingsgroep 
een toekomst niet alleen of in hoofdzaak gevonden zal kunnen worden in de agrarische sector. Overigens zal dit 
uitgestrekte gebied met zijn gering arbeidspotentieel, wil het tot economische ontwikkeling gebracht kunnen worden, 
behoefte hebben aan en plaats bieden voor van buiten dit gebied afkomstige arbeidskrachten, zonder dat de belangen 
van de Papoea daardoor geschaad zullen worden.’ De Kamer juichte de poging tot ‘inpassing’ van Indische 
Nederlanders in Nieuw-Guinea toe, en vroeg of de regering met ‘van buiten het gebied afkomstige arbeidskrachten’ 
ook doelde op Indische Nederlanders, Kamerstukken II 1953/54, 3200 (XIII), nr. 8, p. 3. De regering antwoordde dat 
het aantrekken van ‘geschikte arbeidskrachten onder Indische Nederlanders voor tewerkstelling in Nieuw-Guinea’ 
haar ‘volle aandacht’ had. ‘In ambtelijk verband’ waren, aldus de regering ‘reeds honderden van deze groep in Nieuw-
Guinea werkzaam gesteld’, en de ‘mate waarin vestiging buiten ambtelijk verband zou kunnen geschieden’ hing voor 
de regering af van de ‘bestaansmogelijkheden,’ Kamerstukken II 1953/54, 3200 (XIII) nr. 9, p. 5-6.Voor de persistentie 
van het idee van Nieuw-Guinea als homeland voor Indische Nederlanders zie voorts: Handelingen II 1953/54, p. 447, 
Handelingen II 1955/56, p. 473, Handelingen II 1955/56, p. 434, Handelingen II 1955/56, p. 452, Handelingen II 1955/56, 
p. 460.  
95 Handelingen II 1955/56, p. 434. Opvallend detail is dat Kamerleden in datzelfde begrotingsjaar, na een succesvolle 
rondreis van de Koningin in de West, de nieuwe verhoudingen met dit rijksdeel roemden en in dat kader opriepen 
tot bestrijding van discriminatie jegens Surinaamse ‘rijksgenoten’ in Nederland. Een insluitend discours over 
‘rijksgenoten uit de West’ ging anno 1955 gepaard met een uitsluitend vertoog over Indische Nederlanders uit de 
Oost. Enthousiasme over de vernieuwde en voortgezette band met de West (als gevolg van de totstandkoming van 
het statuut in 1954) kan daarbij een rol gespeeld hebben, maar daarnaast moeten we niet vergeten dat het aantal 
‘rijksgenoten’ uit de West (vooral studenten en mensen uit de gegoede klasse) binnen Nederlandse grenzen relatief 
gering was.  
96 Kamerstukken II 1949/50, 1654 (XIIA en XIIB), nr. 12, p. 36. Aan het woord is de regering: ‘Voor wat de thans 
repatriërende Nederlanders betreft moet rekening worden gehouden met een duurzaam verblijf hier te lande, 
weshalve opneming in de Nederlandse gemeenschap het doel moet zijn.’  
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Uiteindelijk werden noch de imperiale, noch de bevolkingspolitieke aspiraties van de Nederlandse 
politiek vervuld. Die doelen bleken op gespannen voet met elkaar te staan, aangezien de inzet 
Nieuw-Guinea onder Nederlands gezag te houden leidde tot een forse verslechtering van de 
Nederlands Indonesische verhoudingen, wat op zijn beurt weer leidde tot verdere uitsluiting van 
de Indische Nederlanders uit Indonesië. Als gevolg daarvan nam het aantal Indische 
Nederlanders dat de oversteek naar Nederland maakte alleen maar toe. Eerst vanuit Indonesië 
maar uiteindelijk ook vanuit Nieuw-Guinea. Indonesië bleek geenszins van plan haar aanspraken 
op het gebied te laten varen, en toen de spanningen tussen Nederland en Indonesië een 
hoogtepunt bereikten97 maakten alsnog 18.000 Nederlanders, waaronder 11.000 Indo- 
Europeanen tussen 1960 en 1962 de oversteek vanuit Nieuw-Guinea naar Nederland. 98 
 
Nieuwe (tropische) emigratielanden voor Indische Nederlanders 
De politieke zoektocht van Kamer en regering naar een ‘geschikt’ vaderland voor Indische 
Nederlanders was met Nieuw-Guinea niet uitgeput, maar raakte ook verknoopt met het 
emigratiediscours. Voor Indische Nederlanders had de Nederlandse regering echter niet de 
traditionele (‘Europese’) emigratielanden Australië, Nieuw-Zeeland, Amerika, Canada en Zuid-
Afrika op het oog. Omwille van hen verrichtte de politiek ‘onderzoek naar de mogelijkheden van 
emigratie van op de tropen georiënteerde Nederlanders’, zoals minister Joekes van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid (verantwoordelijk voor de emigratie) het op 18 september 1951 uitdrukte.99 
Dat men in Indische Nederlanders potentiële emigranten zag paste in de attitude jegens de 
omvang van de eigen bevolking in het algemeen: in het naoorlogse Nederland zag de regering 
emigratie als hét middel om economische onevenwichtigheden – werkloosheid, te kort aan 
huisvesting, armoede – te bestrijden. Maar dat men voor hen aparte emigratielanden zocht was 
een uitdrukking van ethnic othering,100 zowel van de zijde van de Nederlandse regering als door de 
emigratielanden. 
 
Eind 1951, tijdens dezelfde begrotingsbehandeling (Unieaangelegenheden) waarin politici vrijwel 
unaniem oordeelden dat ‘sterk op Indonesië georiënteerde z.g. Indische Nederlanders’ in hun 
eigen belang voor het Indonesisch staatsburgerschap dienden te opteren, bepleitten ‘andere’ 
Kamerleden aparte aandacht voor Indische Nederlanders in het emigratiebeleid, waarbij 
Suriname als vestigingsplaats werd genoemd: 
 
“Van andere zijde werd gepleit om de mogelijkheid te bespoedigen Indische Nederlanders de gelegenheid te geven 
naar Suriname te emigreren. In dit verband vestigden zij de aandacht op de nieuw opgerichte emigratiecentrale ten 
behoeve van gerepatrieerden. In de ‘Ocean Post’, weekblad voor Pioniers, van 19 october jl. komt een artikel voor, 
waarin de structuur, het doel en de grondslag van deze centrale uitvoerig wordt toegelicht. Aangezien de 

                                                 
97 Jansen van Galen 2003, p. 10-35. 
98 Meijer 2004, p. 377. 
99 Kamerstukken II 1951/52, 2300 (XII), nr. 7, p. 1. Het Kamerlid Schilthuis (PvdA), Handelingen II 1951/52, p. 896, 
vroeg zich in dit verband af of ‘velen’ van ‘de zich in ons land bevindende gerepatrieerden uit Indonesië’ niet ‘minder 
geschikt zijn voor emigratie naar de min of meer klassiek geworden bestemmingslanden’ maar ‘geknipt zijn voor 
emigratie naar tropische gebieden en voor wie daarin een uitkomst zou liggen.’  
100 De term ethnic othering verwijst naar de symbolische groepsafbakening die etnische identiteitsvorming kenmerkt 
(zie hoofdstuk 1, paragraaf 6.3). Het gaat om het ‘wij-zij’ denken. In dit geval verwijst de term naar het gegeven dat 
Nederlandse politici Indische Nederlanders als ‘andere Nederlanders’ beschouwden. 
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Nederlandse emigratieorganen niet op deze categorie Nederlanders is ingesteld, is het streven der organisatoren, dat 
niettemin zich binnen het algemene kader der emigratie wil schikken, de moeite der bestudering waard. Is de 
minister bereid zijn steun aan dit streven te geven en in overleg met zijn ambtgenoot van Sociale Zaken 
concretisering ervan te bevorderen? […] Is het mogelijk dat de passagekosten van Indische Nederlanders, die uit 
Indonesië naar Suriname wensen te migreren uit overheidssteun worden voldaan?”101 
 
Aan dit idee – dat bij herhaling op de politieke agenda terug kwam - wilde de regering, aldus 
minister Peters (Unieaangelegenheden), ‘gaarne haar medewerking verlenen’: 
 
“De regering zal in beginsel gaarne haar medewerking verlenen bij de emigratie van Indische Nederlanders naar 
Suriname. Hierbij zal uiteraard met de inzichten van de Landsregering van Suriname moeten worden rekening 
gehouden. […] De leden, die inlichtingen hebben gevraagd omtrent de emigratiepogingen van de Vereniging ‘Quo 
Vadis’ kan worden medegedeeld, dat de Regering bereid is steun te verlenen aan een emigratieplan van deze 
vereniging, door de helft van de kosten van de overbrenging van Indonesië naar Suriname van een beperkt aantal 
emigranten voor Haar rekening te nemen, mits uit een deskundig opgesteld exploitatieschema ten behoeve van 
landbouwkolonisatie duidelijk blijkt, dat aan de a.s. kolonisten een redelijk bestaan is gewaarborgd. De 
Landsregering van Suriname is van haar kant bereid binnen bepaalde grenzen mede te werken aan de uitvoering 
van een levensvatbaar immigratieproject onder de uitdrukkelijke voorwaarde evenwel, dat de overbrengingskosten 
van de aspirant-kolonisten niet voor Haar rekening komen.”102 
 
Hier is van belang dat regering en Kamer van oordeel waren dat er, parallel aan en als onderdeel 
van de uitgebreide emigratiebureaucratie tussen 1950 en 1960, aparte, tropische, emigratielanden 
voor Indische Nederlanders moesten worden gezocht (Suriname, Nieuw-Caledonië, Nieuwe 
Hybriden).103 De Indische Nederlander was in de ogen van Nederlandse politici geen 
‘mainstream’ Nederlandse emigrant aan wie politici tussen 1950 en 1960 de kenmerken 
pioniersmentaliteit, werkzaamheid, spaarzaamheid en ondernemingszin toedichtten.104 De teneur 
was dat ‘de zich in ons land bevindende gerepatrieerden uit Indonesië minder geschikt zijn voor 
emigratie naar de min of meer klassiek geworden bestemmingslanden’ maar ‘geknipt zijn voor 
emigratie naar tropische gebieden.’ Daarnaast speelde een rol dat diverse emigratielanden 
expliciet een etnisch criterium (kleur) in de selectie van nieuwe landgenoten hanteerden. Australië 

                                                 
101 Kamerstukken II 1951/52, 2300 (XIIIA), nr. 5, p. 6. 
102 Kamerstukken II 1951/52, 2300 (XIIIA), nr. 6, p. 17. Het idee voor emigratie van ‘in Indonesië gewortelden naar 
Suriname’ kwam ook het jaar daarvoor, tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Uniezaken en 
Overzeese Rijksdelen voor het dienstjaar 1951 ter sprake. In het mondeling overleg gaf de regering uiting aan het 
streven dit te bevorderen. Kamerstukken II 1950/51, 1900 (XIIIB), nr. 6, p. 26-29. Bij de behandeling van de 
rijksbegroting van 1954 van het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid informeerden Kamerleden er 
wederom naar: ‘Gevraagd werd of de minister reeds contact heeft opgenomen met de Surinaamse regering om de 
mogelijkheid onder ogen te zien van de emigratie van Indische Nederlanders naar dat rijksdeel,’ Kamerstukken II 
1953/54, 3200 (XII), nr. 9, p. 7 . De minister zond de vraag toe aan de minister van Overzeese Rijksdelen ‘onder wie 
de migratie naar overzeese rijksdelen ressorteert,’ Kamerstukken II 1953/54, 3200 (XII), nr. 10, p. 13. 
103 Bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid voor 1954 maakte de 
regering er melding van dat ‘onderzoek naar emigratiemogelijkheden van Indische Nederlanders naar Nieuw-
Caledonië en de Nieuwe Hybriden helaas niet tot positieve resultaten heeft geleid’ en kondigde zij aan door te gaan 
met ‘onderzoeken,’ Kamerstukken II 1953/54, 3200 (XII), nr. 2, p.18 ; Zie ook Kamerstukken II 1953/54, 3200 (XII), 
nr. 9, p. 7. Bij de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken voor 1955 deelde de minister de Kamer mee dat ‘nieuwe 
emigratiemogelijkheden voor deze groep landgenoten zich niet hadden voorgedaan’ dat ‘enkele mogelijkheden nog 
zouden worden onderzocht’ en dat ‘deze migratie uitermate beperkt van omvang zal blijven,’ Kamerstukken II 
1954/55, 3700 (XII), nr. 2, p. 17. 
104 Kamerstukken II 1951/52, 2300 (XII), nr. 7, p. 12; Kamerstukken II 1955/56, 4100 (XII), nr. 2; p.11; Kamerstukken II 
1959/60, 5700 (XII), nr. 2, p.12; Handelingen II 1964/65, p. 1015. 
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voerde bijvoorbeeld een ‘all white policy’105: het land was op zoek naar mensen die, zoals een 
Australische minister het uitdrukte ‘de Europese normen en waarden’ in zich droegen. In het 
kader van dat Australische beleid waren aanvankelijk mensen uit ‘vrijwel alle beroepen’ , zo lezen 
we in de kamerstukken over emigratie,106 toegelaten tot het land zolang ze maar aan dit 
selectiecriterium voldeden. Als gevolg daarvan werden blanke Nederlandse emigranten met open 
armen ontvangen (de Australische regering roemde, ondanks de vele problemen die ze bij 
aankomst op te lossen hadden, hun komst), terwijl Indische Nederlanders (hun identificatie me 
de Europees Nederlandse cultuur ten spijt) er niet welkom waren. Kamer en regering waren zich 
reeds in het begin van de jaren vijftig van deze praktijken van de emigratielanden bewust. 
Kamerlid Meijerink (ARP) drukte het als volgt uit:  
 
“Uit de contacten, die ik de laatste tijd met deze personen heb gehad (Indische Nederlanders in Nederland, G.J.), 
is mij gebleken, dat vooral zij, die de laatste tijd zouden willen verhuizen naar Canada of die een nieuw bestaan 
willen vinden in Australië of Nieuw-Zeeland, daarbij grote moeilijkheden ondervinden. Deze landen nemen nl. 
geen personen op, van wie men veronderstelt, dat zij in Indonesië geboren zijn, waarschijnlijk omdat men hen dan 
van gemengden bloede acht. Hier ligt, dunkt mij, een taak voor de Nederlandse Regering om contact op te nemen 
met genoemde landen, ten einde te bereiken, dat ook voor de Indische Nederlanders, die bekwaam zijn en een vak 
verstaan, de toegang tot deze landen kan worden geopend. Ik beveel deze zaak zeer in de aandacht van de Regering 
aan.” 107 
 
Tot een kamerbrede verontwaardiging over deze ongelijke behandeling kwam het niet. En de 
regering gaf in reactie op het Kamerlid te kennen niet in het beleid van deze landen te willen 
treden. ‘Emigratie naar andere landen, onder meer naar Zuid-Amerika’ bleef voor waar het 
Indische Nederlanders betrof, ook haar eigen inzet. 108 Dat de verontwaardiging van de 
Nederlandse politiek niet groter was had wellicht te maken met het feit dat de opvattingen van 
Nederlandse politici over Indische Nederlanders deels congrueerden met die van de Australische 
regering. In de Nederlandse politieke vertogen werd de gemengde afkomst van Indische 
Nederlanders immers primair beschouwd als een groot maatschappelijk probleem en niet als 
potentiële verrijking voor Nederland.  
 
De zoektocht naar een nieuw vaderland voor Indo-Europeanen leverde uiteindelijk overigens niet 
veel op.109 Uiteindelijk bleef Nederland dus het aangewezen vaderland voor een groot aantal 
Indische Nederlanders. Het duurde even voordat regering en Kamer dat feit zouden accepteren. 
 
3.2.2 De toelating tot Nederland ontmoedigd (en verblijf in Indonesië aangemoedigd) 
Dat alle Nederlanders uit de ‘Oost’ tot het ‘personensubstraat’ van de Nederlandse natie 
behoorden maar dat politici slechts een deel daarvan tot het Nederlandse volk rekenden komt 
ook naar voren in de ontmoedigingspolitiek. De Nederlandse regering ontzegde Nederlanders uit 
                                                 
105 Meijer 2004, p. 252; Faasen & Peeters 2006, p. 5-9. 
106 Kamerstukken II 1951/52, 2300 (XII), nr. 10, p. 47. Later wilde dit land vooral handarbeiders. 
107 Handelingen II 1951/52, p. 733. 
108 Handelingen II 1951/52, p. 847. 
109 Toen de regering uiteindelijk bij Amerika een ‘bijzonder quotum ’ voor ‘uit Indonesië gerepatrieerde 
Nederlanders’ had bedongen (ze konden tot 1960 onder dit quotum visa aanvragen), maakten de ‘in Indonesië 
geboren Nederlanders’ hier veel minder gebruik dan de regering had gehoopt, Kamerstukken II 1959/60, 5700 (XII), 
nr. 2, p. 14. 



160 
 

de Oost nimmer de formele toegang tot het territorium van het vaderland, een principieel recht 
waarin staatsburger zich van de juridische vreemdeling onderscheidt.110 Maar het feit dat veel 
verarmde Nederlanders financieel afhankelijk van de Nederlandse overheid waren voor de 
overtocht maakte beleidspraktijken mogelijk die wel dat effect hadden. Naast de 
nationaliteitspolitiek was de financiering van de overtocht het tweede beleidsinstrument, waarmee 
de Nederlandse regering de migratie van staatsburgers naar Nederland concreet probeerde te 
reguleren. Het stelde de regering in staat een ontmoedigingspolitiek te gaan voeren, toen steeds 
meer Nederlanders in Indonesië (die zoals we hebben gezien massaal het Nederlanderschap 
hadden behouden) zich, tegen de achtergrond van de uitsluiting uit de Indonesische samenleving, 
in Nederland wilden vestigen. Essentialistische noties over identiteit en overwegingen die te 
maken hadden met de schaarste in Nederland vormden daarbij wederom de legitimatie. 
 
De ontmoedigingspolitiek, waarvan de eerste contouren zich in de ‘evacuatierichtlijn’ in de jaren 
veertig hadden afgetekend en die zou voortduren tot ongeveer 1956, kende twee belangrijke 
peilers: 1. het rijksvoorschottenbeleid en 2. het ‘maatschappelijk werk voor Nederlanders in 
Indonesië.’ Nederlandse overheidsfunctionarissen hadden, wat punt 1 betreft, van de regering de 
opdracht gekregen zich een oordeel te vormen over de vraag of voorschotaanvragers ‘geschikt’ 
waren om in Nederland een bestaan op te bouwen. Tevens trachtte de overheid door middel van 
voorlichting Indische Nederlanders te doen aanvaarden dat er in Nederland geringe kansen voor 
hen waren. Wat het tweede punt betreft zette de Nederlandse overheid zich in om ‘push factoren’ 
te beïnvloeden en Indonesië een ‘aantrekkelijk land’ te maken voor Indische Nederlanders. De 
regering poogde dat te realiseren door middel van een beleid dat de sociale nood lenigde en de 
arbeidsmarktmarktpositie verbeterde. En voorts door ten behoeve van Indische kinderen het 
‘assimilatieonderwijs’ (dat ‘opgaan in Indonesië’ moest bevorderen) te ondersteunen.111 Het 
beleid, waarvan de uitvoer in handen lag bij vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid in 
Indonesië, was in de jaren vijftig een belangrijke functie van het in 1952 opgerichte ministerie van 
Maatschappelijk Werk.112 Voordat de argumentatie van de regering en Kamer voor het beleid 
onder de loep wordt genomen is het instructief om te laten zien hoe het bij een prominente 
Indische Nederlander, Jan Boon (totok vader, Javaans-Engelse moeder) ‘aankwam.’ Onder de 
pseudoniemen Tjalie Robinson en Vincent Mahieu was Boon het boegbeeld van de naoorlogse 
Indisch Nederlandse letteren. Hier volgt een korte beschrijving van zijn case.  
 
Jan Boon had grote moeite om het overtochtkrediet voor hem en zijn familie rond te krijgen. Tussen 1950 en 1954 
had Boon verscheidene verzoeken voor een dergelijk krediet ingediend bij de Nederlandse overheid. Boon, geboren 
in 1911 in Nijmegen, in de vooroorlogse periode werkzaam als journalist bij het Bataviaasch Nieuwsblad, en 
krijgsgevangene tijdens de Japanse bezetting, zag voor hem en zijn gezin geen toekomst meer in Indonesië. Boon, 
wiens ouders, broers en zus op dat moment in Nederland woonden, was voorts van oordeel dat hij ‘door geboorte, 

                                                 
110 Diverse auteurs benadrukken dat toelating tot het grondgebied van de staat waarvan men de nationaliteit heeft 
internationaal als een principieel element van het staatsburgerschap moet worden beschouwd. Heijs 1991, p. 21; Van 
der Wal & Heringa, 2005, p. 216-225.  
111 Zie voor ‘het maatschappelijk werk in Indonesië’ ten behoeve van Indische Nederlanders bijvoorbeeld 
Kamerstukken II 1953/54, 3200 (XIIA), nr. 9, p.8; Kamerstukken II 1954/55, 3700 (XIIA), nr. 2, p. 8; Kamerstukken II 
1955/56, 4100 (XIIA), nr. 8, p. 11; Kamerstukken II 1955/56, 4100(XII), nr. 10, p. 15; Voorts Schuster 1999a; 
Pekelder 1999, p. 91. 
112 Meijer 2004, p. 335. 
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afkomst en huidige familiebetrekkingen eerder in Nederland thuishoort dan hier,’ hetgeen volgens hem voor zeer 
veel Indische Nederlanders gold.113 In de aanvragen voor het krediet voerde Boon aan dat hij vanwege zijn identiteit 
en familiebanden in Nederland thuishoorde, dat hij zich als Nederlandse auteur in Indonesië niet zou kunnen 
ontplooien (Nederlandstalige dagbladen hadden in het nieuwe Indonesië geen toekomst), dat hij in Nederland snel 
aan een baan als onderwijzer zou kunnen komen, en dat hij daaruit voortvloeiend (onderwijzers hadden recht op een 
gemeentewoning) over huisvesting kon beschikken. De Nederlandse overheid was weliswaar bereid een ‘rehabilitatie-
uitkering’ te betalen (te weinig voor de overtocht), maar weigerde een overtochtkrediet, waarbij het argument onder 
meer was dat Boon ook wel in Indonesië onderwijzer kon worden. Boon hield vol, en uiteindelijk kreeg hij in 1954 – 
na het derde verzoek (de commissie voor maatschappelijke aangelegenheden Nederlanders in Indonesië was 
inmiddels, 22 januari 1954, ingesteld114) en met bemiddeling van een invloedrijke functionaris, die stelde dat Boon ‘in 
Nijmegen is geboren en hier te lande dus geen aanpassingsmoeilijkheden [zal] hebben’ – het overtochtkrediet 
toegewezen.115 
 
Indische Nederlanders en Nederland volgens de regering anno 1953 
Dit voorbeeld is instructief omdat ‘Indische’ zelfdefinities à la Boon in het debat tussen regering 
en Tweede Kamer inzet van strijd zouden worden, maar het dominante waarheidsregime over 
Indische identiteit (nog) niet zouden vervangen. Aan de macht was op dat moment kabinet Drees 
III bestaande uit PvdA, KVP, ARP en CHU.116 De behandeling van de begroting van het 
ministerie van Maatschappelijk Werk – in 1953 (voor het jaar 1954) waar insluitende definities 
over Indische identiteit het aflegden tegen uitsluitende definities van regering en coalitie is daarbij 
een belangrijk knooppunt van politieke vertogen over deze Nederlanders. Hoe noties over 
identiteitverschil, het maatschappelijk werk in Indonesië, en de ontmoediging van de overkomst 
van Indische Nederlanders samenhingen blijkt uit de uitlatingen van minister Van Thiel van 
Maatschappelijk Werk tijdens deze begrotingsbehandeling. Indische identiteit en een bestaan in 
Nederland stonden volgens de minister – in reactie op vragen vanuit de Kamer – op gespannen 
voet met elkaar: 
 
“De regering heeft de overtuiging, dat de belangen van het overgrote deel van de in Indonesië geboren en getogen 
personen van Nederlandse nationaliteit het beste zijn gediend met een voortgezet verblijf in Indonesië. Hierbij ziet 
hij niet over het hoofd de vele en grote moeilijkheden, die deze personen sedert de laatste jaren in Indonesië 
ondervinden en ongetwijfeld nog ondervinden. De ervaring heeft echter geleerd, dat de overkomst naar Nederland 
voor de Indische Nederlanders, zowel voor ouderen als jongeren, vaak een ontworteling betekent, die onherstelbaar 
is. Men realiseert zich onvoldoende dat de maatschappelijke moeilijkheden ten gevolge van de geheel andere 
levensomstandigheden, waarin zij hier te lande komen te verkeren, vaak veel groter zijn dan die, welke onze 
emigranten hebben te overwinnen, die wel voorbereid en na goede selectie zich in andere landen vestigen.” 117 
 
Metaforen ontleend aan de natuur, de ‘ontworteling’ van zowel oud als jong die, bij overkomst 
naar Nederland, ‘onherstelbaar’ was (als een tropische plant die in koude streken geen wortel kon 

                                                 
113 Geciteerd in Tinnemans 1997, p. 60. 
114 Kamerstukken II 1953/54, 3200 (XIIA), nr. 14. 
115 Tinnemans 1997, p. 59-63. De invloedrijke functionaris was de directeur van Pelita Nederland Tieleman. Pelita 
was een organisatie die vanaf eind 1949 namens de Nederlandse overheid belast was met de uitvoering van de 
rehabilitatieregeling van kleine zelfstandigen. 
116 www.parlement.com. 
117 Kamerstukken II 1953/54, 3200 (XIIA), nr. 9, p. 8. 
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schieten118) duidden op een zeer statisch begrip van Indische identiteit. De regering 
problematiseerde op basis van deze essentialistische identiteitsvertogen de relatie van Indische 
Nederlanders met Nederland. De regering wees Indonesië daarbij impliciet als de natuurlijke 
habitat van Indische Nederlanders aan. De opmerking van minister Van Thiel dat de situatie van 
diegenen die reeds in Nederland waren ‘zorgelijker [is] dan oppervlakkig lijkt’119 dient in dit 
perspectief te worden geplaatst. Er diende volgens de regering ‘dus’ een restrictieve behandeling 
van hun aanvragen voor een rijksvoorschot plaats te vinden: 
 
“Het is op grond van het hierboven genoemde standpunt der regering duidelijk, dat bij laatstgenoemde aanvragen 
steeds een uiterst minutieus onderzoek plaats vindt, alvorens te komen tot de beantwoording van de vraag, of in het 
welbegrepen eigenbelang van betrokkenen zij met een overkomst naar Nederland inderdaad gebaat zullen zijn. 
[…] De ervaring heeft echter geleerd, dat in het merendeel der gevallen de beantwoording van de desbetreffende 
vraag ontkennend moet zijn, op grond waarvan het verzochte voorschot niet wordt verleend.” 120 
 
Die uitsluiting ging hand in hand met beleid dat de assimilatie van Indische Nederlanders in de 
Indonesische samenleving moest bevorderen, het zogenaamde maatschappelijk werk in 
Indonesië: 
 
“Het standpunt van de regering, dat het belang van het merendeel der Indische Nederlanders het beste is gediend 
door een voortgezet verblijf in Indonesië, houdt in, dat van Regeringswege al hetgeen in haar vermogen ligt, moet 
worden gedaan om betrokkenen bij te staan en hulp te verlenen in hun moeilijke omstandigheden. Zij is zich haar 
grote verantwoordelijkheid ten deze ten volle bewust.”121 
 
Dat maatschappelijk werk was in lijn met het vergezicht van de Nederlandse regering en Kamer 
dat Indische Nederlanders uiteindelijk (ondanks het verstrijken van de optietermijn) het 
Indonesische staatsburgerschap zouden verkrijgen via een regeling in de Indonesische 
nationaliteitswetgeving om vervolgens ‘op te gaan’ in de Indonesische samenleving.122 (Deze 
hoop was, zoals we hebben gezien, reeds in 1951 door staatssecretaris Blom tijdens optiedebat 
verwoord). Met het maatschappelijk werk in Indonesië diende kortom ‘de tijd te worden 
overbrugd tot er een Indonesische nationaliteitswetgeving tot stand zou zijn gekomen, die het 
Indische Nederlanders gemakkelijk zou maken alsnog het warga negaraschap aan te nemen’ zoals 
Meijer het uitdrukt.123 Van Thiel ‘betreurde’, evenals de Kamer, dat veel Indische Nederlanders er 
(volgens hem ‘geleid door een eenzijdige en te weinig vooruitziende kijk’ ) toch in slaagden zelf 

                                                 
118 Overigens betekende de ‘naturalisering’ van Indische identiteit tevens dat de natuur werd gereïficeerd. In 2006 
kwam een ‘dynamisch’ monument voor oorlogsgetroffenen uit Indonesië tot stand: rijst. Een gewas waarvan men 
altijd dacht dat het nooit in Nederland zou kunnen groeien, blijkt in Nederland te kunnen gedijen.  
119 Kamerstukken II 1953/54, 3200 (XIIA), nr. 9, p. 8. 
120 Kamerstukken II 1953/54, 3200 (XIIA), nr. 9, p. 8. Het gevolg van deze beleidslijn zou dus zijn, dat het met name 
voor minder vermogende Indische Nederlanders, waaronder veel Indo-Europeanen, veel moeilijker zou worden om 
naar Nederland te komen. 
121 Kamerstukken II 1953/54, 3200 (XIIA), nr. 9, p. 8. 
122 Kamerstukken II 1953/54, 3200 (XIIA), nr. 9, p. 8; Kamerstukken II 1955/56, 4100 (XIIA), nr. 8, p. 11; Kamerstukken 
II 1955/56, 4100 (XIIA), nr. 10, p. 15; zie ook Schuster 1999a, p. 105-106; Meijer 2004, p. 334, 337-338. 
123 Meijer 2004, p. 334, 337; zie ook Schuster 1999a, p. 99. 
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de overtocht te betalen en aldus de ontmoedigingspolitiek te omzeilen.124 De regering en de 
meerderheid van de Tweede Kamer gingen er in 1953 en in de jaren daarna (net als in het 
optiedebat) vanuit, dat Indische Nederlanders niet zelf in staat waren een goede afweging te 
maken tussen een keuze voor Indonesië of Nederland.125  
 
Kortom, de regering, ondersteund door de kamermeerderheid, was anno 1953 nog steeds van 
oordeel dat Indonesië het ‘eigenlijke’ vaderland was van Indische Nederlanders. In een 
tweezijdige strategie wilde ze Indische Nederlanders enerzijds afhouden van het voornemen om 
af te reizen naar hun feitelijk vaderland, en anderzijds omvormen tot Indonesische burgers. Het 
idee dat Indische Nederlanders ‘onaanpasbaar’ waren aan de Nederlandse samenleving ging, 
anders gezegd, samen met de notie dat ze aan de Indonesische samenleving ‘aangepast’ konden 
worden. 
 
Gezaghebbende bronnen binnen het ambtenarenapparaat speelden in de trits Indische identiteit, 
‘Indisch’ aanpassingsvermogen en ontmoedigingspolitiek overigens een belangrijke rol. Minister 
Van Thiel wees er daarbij op dat met name een rapport van de commissie Werner (Werner was 
destijds de invloedrijke secretaris-generaal van het ministerie van Maatschappelijk Werk126) zijn 
standpunt had bepaald.127 Schuster, die de vertogen waar de minister in de Tweede Kamer en 
passant naar verwees in zijn studie Poortwachters over immigranten onder de loep neemt, laat zien dat 
hogere sectoren binnen het ambtenarenapparaat een belangrijke rol speelden in de ‘politiek van 
het categoriseren’ die het fundament was voor de ontmoedigingspolitiek jegens Indische 
Nederlanders. In het commissierapport van Werner (exemplarisch voor vertogen die in 
ambtenarenkringen over Nederlanders in Indonesië circuleerden, zo laat Schuster zien128) werd 
een met etnische afkomst samenhangende dichotomie geconstrueerd tussen enerzijds ‘import 
Nederlanders’ (ook ‘op Nederland georiënteerden’ en ‘Westerse Nederlanders’ genoemd), vooral 
de blanke totoks. En anderzijds de ‘in Indonesië gewortelden’ (ook wel ‘Oosterse Nederlanders’ 
genoemd), waarbij men vooral aan Indische Nederlanders dacht. Hier is van belang dat de 
commissie Werner er in haar rapport vanuit ging dat de ‘import Nederlanders’ (de totoks) hun 
weg in de Nederlandse samenleving zouden kunnen vinden. Terwijl men daarentegen van 
oordeel was dat de ‘in Indonesië gewortelde’ Indische Nederlanders - oud en jong, eerste en 
latere generaties - ‘door afkomst, aard, aanleg en milieu’ onassimileerbaar aan de Nederlandse 
samenleving waren. En dat hun komst daarom ontmoedigd diende te worden.129 Hoe het 
argument van schaarste in samenspel met vertogen over etnisch verschil de uitsluiting van 
Indische Nederlanders rechtvaardigde blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de commissie had 
                                                 
124 Kamerstukken II 1953/54, 3200 (XIIA), nr. 9, p. 8. De wijze waarop hen dat lukte kwam volgens de regering neer 
op het feit dat ze: 1. uit hoofde van hun (gewezen) dienstverband aanspraak hadden op vrije overtocht. 2. zelfstandig 
de passagegelden bijeenbrachten door verkoop van bezittingen. 
125 Kamerstukken II 1953/54, 3200 (XIIA), nr. 2-14; Kamerstukken II 1955/56, 4100 (XIIA), nr. 8, p. 11; Kamerstukken 
II 1955/56, 4100 (XIIA), nr. 10, p. 15. 
126 Het rapport van Werner was eind juli 1952 verschenen. Hij schreef het rapport in zijn hoedanigheid als 
inspecteur-generaal van het Rijksbureau bij het ministerie van Sociale zaken en Volksgezondheid, Pekelder 1999, p. 
89, maar was vanaf september 1952 secretaris-generaal bij het ministerie van Maatschappelijk Werk, Meijer 2004, p. 
335. 
127 Kamerstukken II 1953/54, 3200 (XIIA), nr. 9, p. 8. 
128 Schuster 1999a, p. 98. 
129 Schuster 1999a, p. 85-106. 
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geoordeeld ‘dat vooreerst de Nederlandse arbeidsmarkt bij de huidige werkloosheid in tal van 
beroepen en in verband met de geheel andere aard van arbeid, alsmede gezien de concurrentie, 
selectie en vereiste arbeidsproductiviteit voor deze Oosterse Nederlanders met hun specifieke 
eigenschappen en hoedanigheden en hun arbeidstempo geen plaats biedt.’130 Volgens Schuster 
sloot de commissie Werner – en andere ambtenaren – aan bij een ‘bepaald soort kennis die 
circuleerde in de geracialiseerde Indische samenleving’, waarbij ‘verschillen in karakter, gedrag, en 
sociale omstandigheden tussen bevolkingsgroepen’ toegeschreven werden ‘aan onveranderlijke 
verschillen tussen natuurlijke soorten die correspondeerden met een geografisch gebied of 
continent.’131 Die kennis resoneerde anders gezegd (hoewel destijds reeds geproblematiseerd door 
W.E.B. Dubois binnen de sociologie en Franz Boas binnen de antropologie132) met 
sociobiologische concepties van identiteit. Die poneerden dat de (door ecologie bepaalde) 
biologie van mensen de culturele identiteit – en hun ontwikkelingsmogelijkheden – 
determineerde. Die essentialistische identiteitsconcepties bepaalden ook het politieke vertoog 
jegens de Molukkers die in 1951 naar Nederland waren overgekomen, zoals we hebben gezien. 
Met dit verschil dat de regering in hun geval tegenover de Tweede Kamer heel expliciet 
(‘lichamelijke gesteldheid en klimatologische omstandigheden’ zouden ‘Ambonezen’ niet 
‘disponeren voor blijvende opname in de Nederlandse samenleving’) uiting gaf aan dergelijke 
noties. 
  
Het tegenvertoog vanuit de Kamer (de rechtse oppositie) 
Het ‘dominante waarheidsvertoog’, om met Foucault te spreken, over de identiteit van Indische 
Nederlanders en hun relatie met Nederland kwam dus op het volgende neer: Indische 
Nederlanders zijn wezenlijk anders dan totoks; ze zijn ‘Oosters’ en moeten zich dat feit nog eigen 
maken; en tot die tijd moeten ‘we’ ze behoeden voor misstappen door ontmoediging van de 
overkomst naar Nederland en aanmoediging om in Indonesië te blijven. Dit vertoog over 
Indische identiteit kwam in de Tweede Kamer (in tegenstelling tot het debat over optie) onder 
stevig vuur te liggen. Kamerlid Lemaire (KNP) – zelf van Indo-Europese afkomst en door zijn 
carrière als hoogleraar privaatrecht in zowel Nederlands-Indië als Nederland een levende 
ontkrachting van de essentialistische opvattingen over Indische identiteit – verwoordde de visie 
dat: Indische Nederlanders (vanwege de problematische relatie met de Indonesische omgeving) 
zeker niet in Indonesië thuishoorden, dat de berichten over een mislukte integratie van Indische 
Nederlanders in Nederland zwaar overtrokken waren, dat het aan het oordeel van Indische 
Nederlanders in Indonesië zelf moest worden overgelaten of zij verkozen in Indonesië te blijven 
of naar Nederland te gaan, en dat dit alles, ten slotte, leidraad diende te zijn voor het 

                                                 
130 Pekelder 1999, p. 90. 
131 Schuster 1999a, p. 101; Meijer 2004, p. 336, komt met een wel heel kras voorbeeld van racialisering van Indische 
Nederlanders. De federatie van ambtenarenorganisaties uit Indonesië (naar alle waarschijnlijkheid waren Indische 
Nederlanders geen prominent lid hiervan) was van oordeel dat door de komst van Indische Nederlanders naar 
Nederland, ‘een tussenras’ volgens de federatie, ‘een zweer in de Nederlandse samenleving zou ontstaan.’ ‘Niet 
arbeidende, mokkende, zich benadeeld voelende Indische Nederlanders die in eigen gesloten kring leven gaan een 
ongezond element vormen in de Nederlandse samenleving’, aldus de federatie. 
132 Baker 1998. De founding fathers van de antropologie hielden er sociobiologische noties over ‘superieure’ en 
‘inferieure’ rassen op na, op basis waarvan bijvoorbeeld de ‘separate but equal’ doctrine – die neer kwam op formele 
apartheid tussen wit en zwart in Amerika – werd gelegitimeerd. Boas (binnen de antropologie) en Dubois (binnen de 
sociologie) zorgden voor een paradigmaverschuiving, waarin ‘cultuur’ en ‘biologie’ van elkaar werden losgekoppeld. 
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rijksvoorschotbeleid. Op basis van een kritiek op de ‘othering’ van Indische Nederlanders door 
de regering (Lemaire valideerde in feite de Indische zelfdefinities) was Lemaire kortom van 
mening dat de ontmoedigingspolitiek moest worden beëindigd. Hij diende op 10 november 1953 
een motie met die strekking in, die mede werd ondertekend door de (merendeels rechtse) 
Kamerleden Welter (KNP), Fokkema (ARP), Gerbrandy (ARP), Ritmeester (VVD), Van de 
Wetering (CHU) en Verkerk (ARP): 
 
De Kamer, 
Kennis genomen hebbende van de debatten inzake Hoofdstuk XIIA van de Rijksbegroting voor 1954; overwegende, 
dat de activiteiten van de Regering ten behoeve van die Nederlanders in Indonesië, die daar in moeilijke 
maatschappelijke omstandigheden verkeren, dienen gebaseerd te zijn op het beginsel, dat tenslotte de betrokkenen 
zelf hebben te bepalen wat hun eigen belang vordert; nodigt de Regering uit zodanige maatregelen te treffen, dat a. 
bij het verstrekken in Indonesië van voorschotten voor overtocht naar Nederland (op grond van sociale noodzaak) 
met het oordeel der betrokkenen ten aanzien van vertrek uit Indonesië als doorslaggevende factor wordt rekening 
gehouden, b. bij het verstrekken in Indonesië van schoolgeldsubsidies de vrije keuze der betrokken ouders van het 
meest passende onderwijs voor hun kinderen volkomen wordt geëerbiedigd; en gaat over tot de orde van de dag. 133 
 
Het onder a. genoemde punt verwees naar de opheffing van de ontmoedigingspolitiek, terwijl 
punt b. betrekking had op een onderdeel van het ‘maatschappelijk werk in Indonesië’, namelijk 
het ‘assimilatieonderwijs’ waarmee de Nederlandse regering hoopte te bevorderen dat Indische 
kinderen zouden opgaan in Indonesië. Indische ouders wilden met het subsidiegeld juist de eigen 
identiteit (Nederlandstalig onderwijs) veiligstellen.134  
 
Het als ‘progressief’135 bekend staande Kamerlid De Graaf (KVP, coalitie), pleitbezorger van de 
regeringsvisie, diende een tegen motie in – mede ondertekend door Lucas (KVP), Stufkens 
(PvdA), Klompé (KVP), Burger (PvdA), Peters (KVP) en Beernink (CHU) – die als strekking een 
voortzetting van de ontmoedingspolitiek had: 
 
De Kamer, 
Gelet op de mededelingen van de Regering, dat zij zich nog beraadt over de organisatievorm van het maatschappelijk 
werk voor Nederlanders in Indonesië; overwegende, dat vele Nederlanders in Indonesië in zeer moeilijke 
omstandigheden verkeren; dringt er bij de regering op aan: a. deze organisatie met spoed tot stand te brengen en 
deze te doen zijn van niet overwegend ambtelijk karakter; b. bij de vorm van deze organisatie te voorzien in organen, 
wier taak en werkwijze voldoende zekerheid zullen bieden, dat bij aanvrage om financiële hulp voor overtocht naar 
Nederland de beoordeling omtrent de vraag, of het belang van enig persoon (c.q. met zijn gezin) al dan niet het 
meest gebaat is met een voortgezet verblijf in Indonesië, op consciëntieuze en deskundige wijze plaatsvindt; c. bij de 
minste twijfel bij de betreffende organen aangaande de meest verantwoorde keuze omtrent de aard van het door enig 
kind te volgen onderwijs het oordeel der ouders doorslaggevend te doen zijn; en gaat over tot de orde van de dag. 136 
 
De motie van Lemaire (na een kleine wijziging – er kwam een passage over voorlichting om 
minister Van Thiel tegemoet te komen – en ondersteund door de voltallige oppositie en de 

                                                 
133 Kamerstukken II 1953/54, 3200 (XIIA), nr. 12. 
134 Schuster 1999a, p. 105-106. 
135 www.parlement.com. 
136 Kamerstukken II 1953/54, 3200 (XIIA), nr. 13. 
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regeringsfractie van de ARP137 ) werd verworpen met 48 tegen 26, terwijl de motie De Graaf met 
26 tegen 48 werd aangenomen.138 Zonder op de details van dit debat in te gaan is hier van belang 
dat de voorstemmers van de motie De Graaf het vertoog van de regering over Indische identiteit, 
zoals dat hiervoor is uiteengezet, ondersteunden,139 terwijl de voorstemmers van de motie 
Lemaire in dat vertoog (en het daaraan inherente ontmoedigingsbeleid) een breuk wilden 
forceren.140 Wat dit laatste betreft speelden, naast argumenten zoals die van Lemaire (Indische 
Nederlanders zijn oordeelkundige individuen wier aanpassingsvermogen te negatief wordt 
voorgesteld) ook juridische en morele overwegingen een rol. Voor rechtse Kamerleden stond de 
ontmoedigingspolitiek op gespannen voet met het feit dat Indische Nederlanders zich ‘aan 
Nederland loyale minderheden’ hadden betoond, die door de ‘premature’ 
soevereiniteitsoverdracht door Nederland in de steek waren gelaten en daardoor in de problemen 
waren gekomen.141 Ze paarden een koloniale mentaliteit142 dus aan insluiting in Nederland, 
waarmee hun opstelling sterk leek op die jegens de Molukkers ten aanzien van wie men op basis 
van dezelfde argumentatie ook insluiting in Nederland bepleitte. Voorts oordeelden sommige 
Kamerleden – de staatsrechtelijk georiënteerden - dat de beleidslijn van de regering afbreuk deed 
aan het recht van Nederlanders om zich vrij op het grondgebied van het vaderland te vestigen. 
En tenslotte vonden met name de communisten (in lijn van hun consequent antikoloniale 
opstelling) het onderscheid tussen Oosterse en Westerse Nederlanders, de basis van 
regeringsbeleid, discriminerend, en waren ze van oordeel dat de over het algemeen 
minderbedeelde Indo-Europeanen onevenredig zouden worden getroffen door het 
regeringsbeleid.143  
 
Hoe het ook zij, het ontmoedigingsbeleid, met zijn boodschap dat Indische Nederlanders 
eigenlijk niet in Nederland thuishoorden, werd voortgezet en het zou tot 1956 duren voordat de 
regering deze beleidslijn zou wijzigen. Formele toegang tot Nederland hadden Indische 
Nederlanders die Nederlands staatsburger waren echter nog wel, in tegenstelling tot de 
spijtoptanten. Die (Indische) Nederlanders die, op nadrukkelijk advies van de Nederlandse 
regering, voor het Indonesische staatsburgerschap hadden gekozen, maar hier spijt van hadden, 
bevonden zich wat dit betreft in een lastig parket. Want voor deze spijtoptanten (die, vanwege 
complicaties van hun burgerschap in Indonesië144 verzoeken tot hernaturalisatie dan wel 
visumaanvragen indienden om in Nederland een veilig heenkomen te zoeken145) was de toegang 
tot het Nederlands grondgebied geen formeel recht meer.  
 
3.3 Assimilatie in Indonesië: zwaartepunt van het integratiebeleid tot midden jaren vijftig 
De politieke debatten die hierboven aan de orde zijn gesteld illustreren ook de stand van zaken in 
de integratievertogen over (Indische) Nederlanders tot het midden jaren vijftig. Het ministerie 
                                                 
137 Pekelder 1999, p. 99. 
138 Handelingen II 1953/54, p. 3181-3190. 
139 Pekelder 1999, p. 100, noemt de motie De Graaf  ‘een als kritiek vermomde steunbetuiging aan de regering’ 
140 Zie voor een uitgebreide bespreking van de motie Lemaire Pekelder 1999, p. 88-103. 
141 Pekelder 1999, p. 99. 
142 Onder koloniale mentaliteit versta ik in dit verband het idee dat Indonesië onder Nederlandse leiding beter af was. 
143 Pekelder 1999, p. 96, 99. 
144 Meijer 2004, p. 360-362; Van der Veur 1960, p. 60. 
145 Meijer 2004, p. 373-378. 
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van Maatschappelijk Werk was qua doelstelling belast met de integratie in de Nederlandse 
samenleving. Met het vormen van een of andere band van burgers met Nederland. Maar in de 
context van de politieke debatten in de eerste helft van de jaren vijftig over Indische 
Nederlanders valt vooral op dat het ministerie van Maatschappelijk Werk ideologisch en politiek 
een functie vervulde die hieraan tegengesteld was: het losser maken van de band tussen 
Nederland en een deel van de Nederlandse staatsburgers overzee. De debatten over de 
begrotingsbehandeling van het ministerie van Maatschappelijk Werk waren het kader, waarbinnen 
Indische Nederlanders als ‘symbolische vreemdelingen’ werden geconstrueerd. Ze waren ‘andere’ 
Nederlanders waarover Kamer en regering oordeelden dat ze moeilijk te assimileren waren aan de 
Nederlandse samenleving. Dat idee vormde, tezamen met het argument van de schaarste in 
Nederland, de legitimatie voor de ontmoedigingspolitiek én voor de inspanningen om de 
Indische Nederlanders te doen assimileren in Indonesië. Kortom, het zwaartepunt van 
integratievertogen jegens Indische Nederlanders in de eerste helft van de jaren vijftig lag dus bij 
pogingen hen te doen ‘opgaan’ in de Indonesische samenleving. Dat neemt niet weg dat de 
regering ten aanzien van Indische Nederlanders die zich reeds in Nederland bevonden ‘assimilatie 
in de Nederlandse samenleving’ voorstond, al had ze daar aanvankelijk een hard hoofd in. Nadat 
het in de jaren daarna wishful thinking bleek dat het merendeel van Indische Nederlanders ooit 
burgers van de Indonesische samenleving zou worden verschoof het zwaartepunt van 
maatschappelijk werk naar dit laatste beleid. 
 
3.4 Nationaliteit, etniciteit en insluiting in de Nederlandse gemeenschap 
De ontwikkeling van het Molukse burgerschap heeft als inzicht opgeleverd dat het bezit van het 
Nederlanderschap geen conditio sine qua non is voor een behandeling als Nederlander. De 
staatloosheid van Molukkers bleek (weliswaar na jaren van impasse) een verregaand Nederlandse 
burgerschap in maatschappelijke zin niet in de weg te staan. De lotgevallen van Nederlanders in 
Indië/Indonesië maken omgekeerd duidelijk dat het bezit van het Nederlanderschap niet een 
garantie is voor symbolische en beleidsmatige insluiting in het vaderland. Hun Nederlanderschap 
bleek en zeer dynamische status waar politici een uiteenlopende betekenis aan toekenden zoals uit 
het debat over het optierecht, de paspoortkwestie, de zoektocht naar een nieuw vaderland, en de 
ontmoedigingspolitiek, naar voren komt. Etniciteit speelde daarbij een belangrijke rol: parallel aan 
de verwachting dat na de onafhankelijkheid een groot aantal Nederlanders uit de Oost zich aan 
de poorten van Nederland zou melden had zich (versterkt door een Nederlandse 
emigratieagenda) een essentialistisch vertoog over Indische identiteit uitgekristalliseerd. Door 
voornoemde problematiseringen van burgerschap vervreemdden Nederlandse politici Indische 
Nederlanders van hun vaderland Nederland, terwijl de opname van ‘totoks’ in de Nederlandse 
gemeenschap als vanzelfsprekendheid gold. In de symbolische constructies van verschil ‘leken’ 
Indische Nederlanders – in de ogen van de meeste politici - meer op Indonesiërs dan op 
Nederlanders en men hoopte door beleidspraktijken te bevorderen dat ook hun 
staatsburgerschap en plaats van vestiging zich naar dat beeld zouden voegen. Ze moesten in 
politieke ogen uiteindelijk Indonesische staatsburgers worden met een toekomst in Indonesië of 
Nieuw-Guinea. Of zich in een ander tropisch gebied vestigen. Gender speelde waar het ging om 
de paspoortkwestie een rol, terwijl men de rol van klasse bij de uitsluitende beleidspraktijken niet 
moet overdrijven, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het feit dat verarmde totoks wel welkom waren in 
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Nederland, maar verarmde Indo’s niet. Het Indische tegenvertoog (dat insluiting in de 
Nederlandse gemeenschap op basis van identificatie met Nederland en een onhoudbare positie in 
Indonesië bepleitte) bepaalde de Nederlandse politieke vertogen in de eerste helft van jaren vijftig 
nog niet. Dit tegenvertoog deed de dominerende politieke vertogen wel wankelen, zoals de motie 
Lemaire uit 1953 laat zien. Politici tornden overigens niet aan het formele recht op toegang tot 
Nederland. En wat de reeds ‘gerepatrieerden’ betreft hield de regering reeds vroeg rekening met 
permanent verblijf in Nederland. Het Nederlands staatsburgerschap van Indische Nederlanders 
mocht dan in een combinatie van symbolische constructies en beleidspraktijken door politici zijn 
gedevalueerd, het was niet betekenisloos. 
 
Sommige auteurs hebben zich afgevraagd welke motieven doorslaggevend zijn geweest bij 
afwerende houding ten aanzien van Indische Nederlanders via optiedebat, nationaliteitspolitiek, 
de zoektocht naar een nieuw vaderland en de ontmoedigingspolitiek. Hoe moeten we de 
uitsluiting van Indische Nederlanders in de jaren vijftig verklaren? Was vooral de economische 
crisis bepalend, of gaf de symbolische orde omtrent etniciteit de doorslag? Pekelder, 
bijvoorbeeld,146 suggereert dat economische omstandigheden belangrijker motieven voor de 
uitsluiting van Indische Nederlanders waren dan ‘de these van de onassimileerbaarheid.’ Hoe het 
precieze gewicht van de zieleroerselen in relatie tot de wens tot uitsluiting is geweest valt niet te 
achterhalen. Wat wel duidelijk uit de bronnen (soms zeer expliciet) naar voren komt is dat 
vertogen over etnisch verschil (racialisering) en redeneringen die te maken hebben met de sociaal-
economische omstandigheden in samenhang met elkaar de uitsluiting uit de Nederlandse 
samenleving hebben gelegitimeerd. De debatten over Indische Nederlanders, maar ook die over 
Molukkers leveren dat beeld op. Het valt nimmer te achterhalen of de Indische postkoloniale 
subjecten aanstonds zouden zijn ingesloten in de Nederland, indien in de jaren vijftig uitsluiting 
uit Indonesië was samengevallen met overvloed in Nederland. Wat wel met zekerheid te zeggen 
valt, is dat etnische afkomst (de opvattingen daarover) het verschil maakten tussen insluiting of 
uitsluiting in Nederland toen in de jaren vijftig uitsluiting uit Indonesië samenviel met schaarste in 
Nederland. Toen politici in de jaren vijftig van oordeel waren dat de bestaansvoorwaarden van de 
Nederlandse gemeenschap aan de Noordzee ernstig waren aangetast kwam het tot een 
versmalling van de definitie van de Nederlandse natie langs etnische lijnen. Opvattingen over de 
kleur van de huid (voor waar aangenomen of enkel retorisch ingezet) bepaalden onder die specifieke 
historische omstandigheden of men (symbolisch, juridisch en fysiek) werd in- of uitgesloten in/uit 
Nederland: het imaginaire volk en het grondgebied.  
 
4. Een dubbelzinnige insluiting in Nederland (1956-1970) 
In de politieke vertogen zou het Nederlanderschap van Indische Nederlanders vanaf ongeveer 
1956 aan betekenis winnen. Als men tenminste let op de juridische dimensie van burgerschap, die 
zich kenmerkte door het niet langer problematiseren van het Nederlands staatsburgerschap, en 
als men voorts de gewijzigde toelatingspolitiek onder de loep neemt. Uitsluiting uit de 
Indonesische samenleving als gevolg van verder verslechterde Nederlands-Indonesische relaties 
tussen 1955 en 1962 speelde daarbij een rol van betekenis. Dat de poorten van Nederland in 

                                                 
146 Pekelder 1999, p. 91. 
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territoriale zin voor Indische Nederlanders werden opengezet, betekende overigens niet dat 
politici hun daarmee ook direct als ‘eigen’ en competent deel van Nederlandse volk zouden gaan 
beschouwen. De assimilatiepolitiek droeg wat dit betreft een tweezijdige boodschap uit.  
 
4.1 Het einde van de ontmoedigingspolitiek 
4.1.1 Uitsluiting uit Indonesië als gevolg van de Nederlands-Indonesische crisis 
Als burgerschap van Indische Nederlanders in de Indonesische samenleving direct na de 
soevereiniteitsoverdracht in 1949 al niet problematisch was geweest, dan werd het dat zeker 
tussen 1955 en 1962. Zowel Nederland als Indonesië zetten hoog in om de soevereiniteit over 
Nieuw-Guinea te vestigen, desnoods door middel van een oorlog. Door het conflict, dat dreigde 
te internationaliseren, bereikten de Nederlands Indonesische relaties (die als gevolg van het 
opzeggen van de Unie, het uitroepen van de eenheidsstaat, en de mislukte coup van Westerling 
sowieso toch al verziekt waren) in deze periode een absoluut dieptepunt.147 De anti-Nederlandse 
stemming nam in Indonesië (anti-Nederlandse demonstraties, een staking tegen Nederlandse 
bedrijven, de bekladding van woonhuizen van Nederlanders met leuzen, het verbieden van 
publicaties in het Nederlands, een landingsverbod voor de KLM) hand over hand toe en in 1957 
besloot de Indonesische regering dat er geen Nederlanders meer in Indonesië werden toegelaten 
en dat alle Nederlanders Indonesië dienden te verlaten. Na goedkeuring van de ‘staat van oorlog’ 
door het parlement in datzelfde jaar nationaliseerde Indonesië in 1959 500 Nederlandse bedrijven 
in Indonesië,148 waarna in 1960 de diplomatieke betrekkingen met Nederland verbroken werden. 
In 1961 vonden er schermutselingen tussen het Indonesische en Nederlandse leger in de 
omgeving van Nieuw-Guinea plaats.149 In augustus 1962 stoomde, vervolgens, een enorme 
Indonesische invasievloot (waaronder zich naar in 1999 bleek ook circa drieduizend Sovjet 
militairen bevonden) op naar Nieuw-Guinea. Een diplomatieke interventie van president 
Kennedy kon op het nippertje voorkomen dat het tot een full scale oorlog tussen Indonesië en 
Nederland kwam.150 Van de, parallel aan de crisis, door Nederland bepleitte noodzaak van een 
zelfbeschikkingsrecht voor Papoea’s, volgens Jansen van Galen een gelegenheidsargument voor 
het behoud van de soevereiniteit over het gebied, kwam daarna weinig meer terecht.151 In 1963 
werd het gebied, na VN-bemiddeling, overgedragen aan Indonesië. In deze periode werd het 
voor de resterende (Indische) Nederlanders in Indonesië maar ook voor de (Indische) 
spijtoptanten die Indonesisch staatsburger waren geworden (maar niettemin geïdentificeerd 
werden met Nederland) meer dan ooit noodzaak om in Nederland een veilig heenkomen te 
zoeken.152  
 

                                                 
147 Jansen van Galen 2003, p. 10-35. 
148 Indonesië was niet te spreken over de financieel-economische akkoorden, die bij de soevereiniteitsoverdracht 
gesloten waren, Van Baardewijk e.a. 1998, p. 144. 
149 Ringeling 1978, p. 80-82; Jansen van Galen 2003, p. 10-35. 
150 Jansen van Galen 2003, p. 26-35. 
151 Jansen van Galen 2003, p. 14. In de Nederlandse optiek hoefde het zelfbeschikkingsrecht overigens niet per se uit 
te monden in onafhankelijkheid. Dat hing af van het succes van de Nederlandse ‘beschavingsarbeid’ onder Papoea’s, 
zo vond men.  
152 Het ging volgens Ringeling 1978, p. 82, om ongeveer 40.000 in 1957. 
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4.1.2 De regering herziet (langzaam maar zeker) de ontmoedigingspolitiek 
De druk op de Nederlandse regering om zich welwillender op te stellen jegens diegenen die het 
Nederlanderschap bezaten en (daarna) jegens de spijtoptanten en overige maatschappelijke 
Nederlanders nam in deze context toe. Wat de eerste categorie betreft ging het idee dat het 
‘moreel niet verantwoord is enige Nederlander in de steek te laten’,153 langzaam maar zeker de 
politieke agenda bepalen. Onder Van Thiel (KVP) eerst weifelend (de minister zette anno 
november 1955 de ontmoedigingspolitiek voort, maar er kwam wel een formele verruiming van 
de criteria voor de rijksvoorschotten),154 terwijl zijn opvolger Klompé (KVP) de 
ontmoedigingspolitiek in 1956 drastisch zou herzien. De opzegging van de Unie door Indonesië 
in 1956 en de verdergaande ‘Indonesianisering’ had tot gevolg gehad dat Indische Nederlanders 
nog meer in de verdrukking waren gekomen, en voortaan zou iedereen die een overtochtkrediet 
aanvroeg en over onvoldoende financiële middelen beschikte om de reis zelf te betalen een 
voorschot krijgen.155 En nadat Indonesië in 1957 de diplomatieke betrekkingen met Nederland 
verbrak en de Nederlanders aanzegde het land te verlaten, besloot de Nederlandse regering tot 
repatriëring van de nog in Indonesië aanwezige Nederlanders die dit wensten.156  
 
Ten aanzien van de spijtoptanten en andere maatschappelijke Nederlanders reageerde de 
Nederlandse regering, ondanks de uitsluiting waar ook zij in de jaren vijftig in Indonesië mee te 
maken kregen, meer afhoudend. Toen ook zij in grote getale toelating tot Nederland vroegen, 
ontwikkelde de Nederlandse overheid vanaf 1956 een speciaal toelatingsbeleid ten aanzien van 
hen.157 Dat beleid – dat zoals Ringeling laat zien grote beleidsvrijheid aan ambtenaren liet - kwam 
erop neer dat spijtoptanten die toelating tot Nederland wensten een visum dienden aan te vragen, 
waarbij de criteria voor toelating – binding met Nederland (via familieleden aldaar), in nood 
verkeren, assimileerbaar zijn, geen gevaar voor de openbare orde zijn – in belangrijke mate 
afweken van het reguliere vreemdelingenbeleid.158 En wel in gunstige zin. Voor wat betreft het 
oordeel over assimileerbaarheid was er overigens een overeenkomst met het ontmoedigingbeleid, 
waarin hetzelfde criterium werd gesteld ten aanzien van voorschotten voor overtocht. Ringeling 
stelt dat het speciale toelatingsbeleid aanvankelijk (tussen 1957 en 1958) ‘uiterst restrictief’ was, 
maar onder politieke druk van Tweede Kamer en maatschappelijke pressiegroepen die wezen op 
de noodsituatie van spijtoptanten in de jaren zestig iets werd verruimd.159 In 1968 beëindigde 
                                                 
153 Pekelder 1999. 
154 Kamerstukken II 1955/56, 4100 (XIIA), nr. 10, p.15. Minister Van Thiel achtte het in reactie op Kamervragen over 
het verslechterde maatschappelijke klimaat in Indonesië, nog niet het moment om een ‘collectieve overtocht’ van 
Nederlanders te organiseren. Het ‘zedelijk belang van alle Nederlanders aldaar’ was hier, ook tegen de achtergrond 
van ‘groeiende moeilijkheden bij de opvang’, volgens de regering (nog) niet bij gebaat. De individuele toetsing van de 
aanvragen voor een rijksvoorschot bleef het uitgangspunt. Als gevolg van de debatten in de Kamer kwam het wel tot 
een verruiming van criteria voor toekenning van rijksvoorschotten voor overtocht. Ook zou het ministerie van 
Maatschappelijk Werk de besluitvorming over de aanvragen van overtochtkredieten naar zich toe trekken. Diverse 
auteurs, bijvoorbeeld Pekelder 1999, p. 100; Captain 2002b, p. 173, betwijfelen of hiermee sprake was van een reële 
versoepeling van het ontmoedigingsbeleid. 
155 Captain 2002b, p. 174. 
156 Pekelder 1999, p. 100. 
157 Ringeling 1978, p. 85-86. Tot 1956 had Nederland een gering aantal spijtoptanten weer tot Nederlander 
genaturaliseerd, waarna ze de overtocht naar Nederland konden maken. Tussen 1957 en 1967 hebben ongeveer 
22.500 spijtoptanten het Nederlanderschap door hernaturalisatie verkregen, Meijer 2004, p. 374-378. 
158 Ringeling 1978, p. 84-99. 
159 Ringeling 1978, p. 86; vgl. Captain 2002b, p. 175; Meijer 2004. Bij de maatschappelijke pressie ging het om de 
Nationale Actie Steunt Spijtoptanten Indonesië, een initiatief van Lemaire en Robinson. 
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Nederland dit speciale toelatingsbeleid.160 Van de 12.500 aanvragen om toelating werden er 7.000 
goedgekeurd. Daarmee waren er 25.000 mensen, die formeel Indonesische staatsburgers waren, 
maar door Indonesië als ‘Nederlanders’ werden uitgestoten, tot Nederland toegelaten.161 De 
groep was overigens zeer breed samengesteld, waarbij we het ‘maatschappelijk Nederlanderschap’ 
wellicht kunnen beschouwen als gemeenschappelijke noemer: naast de ‘klassieke’ spijtoptanten 
bestond ze ook uit Indische Nederlanders (vaak mensen die waren ‘gelijkgesteld met 
Europeanen’) die volgens de restrictieve uitleg van de Nederlandse regering (zie eerder) nooit 
Nederlander waren geweest. Een inventarisatie van rechtszaken levert voorts het beeld op dat 
zich onder diegenen die een beroep deden op de regeling ook regelmatig Chinezen en Molukkers 
bevonden.162 Het strikte onderscheid dat de regering in politieke vertogen over integratie tussen 
Indische Nederlanders (ongeveer 200.000 personen) en de 12.500 Molukkers die in 1951 
collectief naar Nederland maakte, kenmerkte het spijtoptantenbeleid dus niet.  
 
In totaal kwamen er tussen 1950 en 1968 252.000 (voormalige) Nederlanders naar Nederland. 
Met de ongeveer 106.000 evacués die tussen 1946 en 1949 naar Nederland kwamen163 betekent 
dit dat tussen 1946 en 1968 in totaal 358.000 (voormalige) Nederlanders de overtocht naar 
Nederland maakten vanuit Indonesië. 
 
Met het alsnog mogelijk maken van de overkomst van Indische en maatschappelijke 
Nederlanders waren de opvattingen over identiteit en aanpassingsvermogen van Indische 
Nederlanders niet definitief en eenduidig ‘gekanteld.’164 Schuster laat zien hoe minister-president 
Drees Indische Nederlanders reeds in 1953 in een radiotoespraak als onderdeel van één 
Nederlandse gemeenschap construeerde. Een voorbeeld dat werd nagevolgd door politici en 
andere gezagsdragers in media optredens.165 Maar als we dit gegeven met de politieke debatten 
tussen regering en Kamer vergelijken dan komt die symbolische insluiting als proces met 
verschillende snelheden naar voren. Want in de context van kamerdebatten en 
begrotingsbehandelingen ging het trekken van etnische grenzen tussen Indische en andere 
Nederlanders nog geruime tijd door, zelfs nadat de ontmoedigingspolitiek in 1957 was losgelaten. 
Het idee van onassimileerbaarheid, inherent aan de ontmoedigingspolitiek, verdween weliswaar 
langzaam maar zeker naar de achtergrond. Het zeer invloedrijke rapport van de commissie Kraak 
zal daaraan debet zijn geweest.166 Maar zowel regering als Kamer borduurden nog wel voort op 
‘oude’ etnische onderscheidingen. Zo was onder politici zelfs nog in de begrotingsbehandeling 

                                                 
160 Ringeling 1978, p. 86; Captain 2002b, p. 175. 
161 Ringeling 1978, p. 87. 
162 Met dank aan Sarah van Walsum. Uit de inventarisatie van Van Walsum komt overigens naar voren dat ook nadat 
het spijtoptantenbeleid officieel was beëindigd (in 1968) er nog maatschappelijke Nederlanders waren die om 
toelating vroegen, zelfs tot 1977. 
163 Captain 2002b, p. 174. 
164 Schuster 1999a, p. 110, zegt het zo: ’De wijziging van de toelatingspraktijk betekende geen breuk binnen het 
immigratievertoog. Het opheffen van de immigratiebeperkingen werd grotendeels bepaald door de sociale, 
economische en politieke omstandigheden in Indonesië en niet door erkenning van de Nederlandse overheid dat de 
uitsluiting van de Indische Nederlanders onterecht was. Zo verklaarde minister-president Drees dat hij tal van 
gevallen kende, waarin de betrokkenen spijt hadden naar Nederland te zijn gekomen. Men had hen veel te 
gemakkelijk laten komen.’ 
165 Schuster 1999a, p. 112-116. 
166 Kraak e.a. 1958, hadden in het voorwoord gesproken over de ‘geruisloze inpassing’ van gerepatrieerden. 



172 
 

van Maatschappelijk Werk voor 1960 de term ‘Aziatisch georiënteerde gezinnen’ in gebruik. Men 
doelde op een deel van de Indische gezinnen. Politici vonden het nodig hun integratie in 
Nederland op de voet te volgen, door middel van het doen verrichten van onderzoek.167 Bij de 
begrotingsbehandeling van het ministerie van Maatschappelijk Werk voor het jaar 1964 waren 
politici een stuk optimistischer. Minister Klompé liet de Tweede Kamer toen weten dat de 
integratie van gerepatrieerden ‘in het algemeen bevredigend verloopt.’168 Het verschil tussen de 
‘vroege’ symbolische insluiting van Indische Nederlanders door politici in media-optredens 
versus de nog vrij langdurige ethnic othering in de context van begrotingsbehandelingen van 
Maatschappelijk Werk is wellicht gelegen in een tweezijdige politieke agenda. De symbolische 
constructie van Indische Nederlanders als integraal deel van de Nederlandse gemeenschap in 
media-optredens van politici vergrootte het benodigde draagvlak voor opvang in de Nederlandse 
samenleving.169 Terwijl het benadrukken van ‘verschil’ in de context van begrotingsbehandelingen 
van Maatschappelijk Werk wellicht instrumenteel was in het voortzetten van de 
assimilatiepolitiek. 
 
4.2 De assimilatiepolitiek: de (dubbelzinnige) insluiting van Indische Nederlanders  
Van alle Nederlandse ministeries is het ministerie van Maatschappelijk Werk wellicht het meest 
polyvalent geweest waar het gaat om politieke betekenissen die over de band tussen Indische 
Nederlanders en Nederland tot uitdrukking zijn gebracht. Waar het ministerie van 
Maatschappelijk Werk in de eerste helft van de jaren vijftig vooral een kader was waar aan de 
uitsluiting van Indische Nederlanders uit Nederland vorm werd gegeven (zie eerder), zou het 
ministerie in latere jaren een verregaande assimilatie van Indische Nederlanders in de 
Nederlandse samenleving faciliteren. Naarmate een groter deel van de Indische Nederlanders 
zich in Nederland vestigde won deze functie van het ministerie aan betekenis. Dat betekende 
overigens niet een ondubbelzinnige insluiting van Indische Nederlanders in de Nederlandse 
gemeenschap aan de Noordzee. Hoewel de (overigens gedelegeerde) assimilatiepolitiek de 
acceptatie van Indische Nederlanders als permanente burgers van Nederland impliceerde, was 
deze politiek tevens uitdrukking van constructies van verschil tussen Indische en andere 
Nederlanders. Maar in tegenstelling tot de politieke vertogen over Indische Nederlanders in de 
eerste helft van de jaren vijftig lag aan de assimilatiepolitiek de veronderstelling ten grondslag dat 
die vermeende ‘verschillen’ overbrugd konden worden door beleid. We kunnen de 
assimilatiepolitiek dan ook beschouwen als een vertoog, waarin sociobiologische noties over 
Indische identiteit hadden plaatsgemaakt voor culturalistische constructies van verschil.  

                                                 
167 Kamerstukken II 1959/60, 5700 (XIIA), nr. 2, p. 8. Minister M.A.M. Klompé deed in de memorie van toelichting 
op de Rijksbegroting van het ministerie van Maatschappelijk Werk voor het jaar 1960 de volgende mededeling aan de 
Kamer: ‘Wat betreft de integratie der gerepatrieerden werd een onderzoek ingesteld, dat zich speciaal richtte op de 
aanpassingsproblematiek van Aziatisch georiënteerde gezinnen met jeugdige kinderen. Uit de voorlopige resultaten 
blijkt, dat in vele gevallen de integratie in de Nederlandse samenleving zeer redelijk verloopt, maar dat juist na enige 
jaren verblijf in Nederland nogal eens aanpassingsmoeilijkheden optreden.’ In reactie hierop wilden Tweede 
Kamerleden, Kamerstukken II 1959/60, 5700(XIIA), nr. 7, p. 5, 6, weten hoeveel ‘onaangepaste gerepatrieerde’ 
gezinnen er in Nederland waren en hoeveel gerepatrieerden naar het oordeel van de regering zouden kunnen 
integreren. Men vuurde een groot aantal vragen over de aanpassingsproblematiek van de ‘Aziatisch georiënteerden’ 
op de regering af, drong aan op herhaald onderzoek naar hun aanpassingsproblematiek, en informeerde voorts naar 
‘de mogelijkheid tot vestiging van Aziatisch georiënteerde gezinnen’ in ‘tropische gebieden buiten Indonesië.’ 
168 Kamerstukken II 1963/64, 7400 (XVI), nr. 2, p. 12. 
169 Schuster 1999a, p. 112. 
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4.2.1 De context: de ‘vraag’ naar deugdzame ‘Nederlandse’ gezinnen ten behoeve van de 
wederopbouw in de jaren vijftig 
In welke maatschappelijke context vond de assimilatiepolitiek plaats? In de Nederlandse 
samenleving van de jaren vijftig gingen wederopbouw en morele herbewapening van de 
Nederlandse bevolking hand in hand. Zoals Rath het uitdrukt: ‘Wederopbouw is geen zaak van 
economisch herstel alleen. Tijdens de oorlog zijn de zeden verslapt en ontaard en alom heerst 
zorg over de sociale ontreddering en morele verwildering […] Van vele zijden, maar met name 
van de kant van de kerken, wordt erop gewezen dat morele en culturele verheffing […] evenzeer 
noodzakelijk is als economische vooruitgang. Mede door inspanningen van kerken neemt het 
maatschappelijk werk, in het bijzonder de gezinsverzorging, een geweldige vlucht.’170 De 
Nederlandse politiek en maatschappelijke organisaties hadden in die ‘morele verheffing’ destijds 
ruime ervaring opgedaan met zogenaamde ‘onmaatschappelijke’ arbeidersgezinnen (ook wel ‘a-
socialen’ genoemd). Het idee was dat deze gezinnen moesten worden omgevormd tot burgerlijke, 
voor de economie productieve, gezinnen.171 In de jaren vijftig verhevigden overheid en 
confessionele organisaties hun inspanningen jegens de ‘a-sociale’ arbeidersgezinnen, die men als 
‘een belemmering voor de uitgroei van de samenleving’ beschouwde. Zo richtte men 
gezinsoorden in, alwaar het maatschappelijk werk zich ging storten op de heropvoeding van 
arbeiders.172 Met de oprichting van het ministerie van Maatschappelijk Werk in 1952 vond een 
institutionalisering van deze beschavingsmissie plaats.173 In hetzelfde bureaucratische apparaat, 
waarin kennis over ‘onmaatschappelijkheid’ van arbeiders werd geproduceerd zou ook identiteit 
en aanpassingsvermogen van Indische Nederlanders een thema worden. Overheid en 
maatschappelijk werkers trokken daarbij vergelijkingen tussen beide groepen.174 Het feit dat de 
methode van de ‘onmaatschappelijkheidsbestrijding’ die eerder was beproefd ten aanzien van 
arbeidersgezinnen ook haar weg zou vinden naar de assimilatie van Indische Nederlanders 
suggereert dat men deze Nederlanders in zekere zin ‘gelijkstelde’ met Nederlandse arbeiders. De 
rolverdeling tussen de politiek en maatschappelijke organisaties zou er ten aanzien van de 
assimilatiepolitiek in grote lijnen als volgt uitzien: de regering stelde financiële middelen 
beschikbaar en ‘volgde’ de integratie door middel van het doen verrichten van onderzoek,175 
terwijl het christelijke maatschappelijk werk (in een nog niet geseculariseerde Nederlandse 
samenleving) de uitvoer van de assimilatiepolitiek voor haar rekening nam. Hoewel volgens 
minister Klompé ‘iedereen, Nederlands volk en gerepatrieerden’ verantwoordelijkheid droeg voor 
‘een proces van naar elkaar toegroeien’176 werden met name Indische Nederlanders in de 
contractpensions geacht zich aan te passen aan ‘de Nederlandse cultuur.’ Ook het rapport van de 
commissie Kraak, geschreven in opdracht van het ministerie van Maatschappelijk Werk, liet er 

                                                 
170 Rath 1991, p. 136. 
171 Bakker e.a. 2004; Jacobs 1998, p. 3-5; Rath 1991, p. 132-149. 
172 Rath 1991, p. 132-149. 
173 Kamerstukken II 1953/54, 3200 (XIIA), nr. 9, p.1. De minister sprak over ‘maatschappelijk werk op 
wetenschappelijke basis.’ Dat het uitgangspunt niet een vorm van geïndividualiseerde deugd was, maar dat het 
adagium ‘de gezin is de hoeksteen van de samenleving’ gold blijkt bijvoorbeeld uit de aankondiging van de oprichting 
van de nationale gezinsraad, Kamerstukken II 1953/54, 3200 (XIIA), nr. 9, p. 3. 
174 Rath 1991, p. 146, 147; Rath baseert zich in dit verband op een conferentiepaper van Schuster uit 1990. 
175 Rath 1991, p. 147, het rapport van de commissie Kraak is daar een voorbeeld van. 
176 Minister Klompé, geciteerd in Mak 2000, p. 244. 
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geen twijfel over bestaan dat ‘personen van gemengde raciale origine’ in de praktijk van het 
maatschappelijk werk de doelgroep waren. 177  
. 
4.2.2 De assimilatiepolitiek: de gendered disciplinering van Indische gezinnen 
Goed Nederlands burgerschap stond volgens de maatschappelijk werkers op gespannen voet met 
de (hybride) Indische identiteit. Dat beeld komt althans naar voren als we de activiteiten onder de 
loep nemen die christelijke maatschappelijk werkers ontplooiden richting de tijdelijk in 
contractpensions gehuisveste Indische Nederlanders. Hoewel er ook Indische Nederlanders 
waren die niet afhankelijk waren van de contractpensions, bestond de populatie in die tijdelijke 
huisvesting in overgrote meerderheid uit Indo-Europeanen.178 Tot een assimilatie van ‘totoks’, 
door politici sowieso toch al beschouwd als ‘op Nederland georiënteerden’, kwam het alleen al 
hierom niet. Enerzijds drukte de assimilatiepolitiek uit dat politici het permanente verblijf van 
Indische Nederlanders in Nederland aanvaardden, een boodschap die de Molukse ex-KNIL-
militairen pas vele jaren later ten deel zou vallen. Doel van de assimilatiepolitiek was immers, zo 
wilde de regering, dat Indische Nederlanders zouden ‘opgaan in één Nederlandse 
gemeenschap.’179 Maar tegelijkertijd was de boodschap van de assimilatiepolitiek, dat Indische 
Nederlanders de (nog) onaangepaste ander binnen de landsgrenzen waren.180 Goed Nederlands 
burgerschap stond volgens het Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier initiatief voor Sociale 
Zorg aan Gerepatrieerden (CCKP) 181 op gespannen met de identiteit die maatschappelijk werkers 
aan Indische Nederlanders toeschreven. Men beijverde zich om Indo-Europese gezinnen die men 
(vanuit een gering begrip voor etnische meervoudigheid) construeerde als ‘Oosters georiënteerd’ 
of ‘Aziatisch georiënteerd’ zo Hollands mogelijk te maken.182 Indische organisaties (IEV, Pelita, 
NIBEG) die een ander perspectief op integratie hadden werden in dat proces uitgesloten. 183 
 

                                                 
177 Kraak e.a. 1958, p. 17. ‘In een bepaalde vorm gaat de omschrijving van het begrip gerepatrieerde en meer nog de 
begripsvoorstelling samenvallen met de z.g. Indische Nederlander, de persoon van gemengde raciale origine, dan wel 
nog van zuiver Europees bloed maar in Indonesië geboren en getogen, die in de regel nog nimmer of slechts zeer 
kort in Nederland is geweest. In de praktijk van de maatschappelijke zorg ten behoeve van gerepatrieerden zijn het 
over het algemeen deze personen waarmede men het meest in aanraking komt, en het was tijdens het onderzoek 
duidelijk te onderkennen dat functionarissen uit het beleid hun voorstelling van ‘de’ gerepatrieerde en van ‘de’ 
aanpassingsproblematiek in belangrijke mate ontleenden aan hun contacten met recent gerepatrieerde personen, die 
object van maatschappelijke zorg waren. Zo steeg de twijfel over de mogelijkheden van aanpassing van de 
gerepatrieerden in het algemeen met het aantal pas gerepatrieerden die als “moeilijke gevallen” aangekondigd of 
gediagnosticeerd werden.’  
178 De mensen die geen (of weinig draagkrachtige) familie in Nederland hadden waren afhankelijk van de 
contractpensions. Dat waren (armere) Indische families. De ‘totoks’ en beter gesitueerde Indo-Europeanen bleven 
buiten de pensions. Zie ook Kraak e.a. 1958, p. 259-262. 
179 Schuster 1999a, p. 111-115; Mak 2000, p. 243, 244. 
180 De commissie Bijzondere Zorg van het ministerie van Maatschappelijk Werk had zich zelfs tot doel gesteld ‘de 
maatschappelijke verwording zoveel mogelijk te voorkomen en zo mogelijk te genezen.’ In 1953 werd ze als 
adviescommissie aan het CCKP toegevoegd, Rath 1991, p. 147. 
181 Mak 2000, p. 244; Rath 1991, p. 147. Het CCKP zou vanaf 1950 belast zijn met de uitvoer van de 
assimilatiepolitiek en haar greep op de gerepatrieerden in de jaren daarna alleen maar vergroten. Nog voor de 
Nederlandse regering oordeelde ze overigens dat ook Indische Nederlanders die nog in Indonesië waren recht 
hadden op toelating tot Nederland, Willems 2001, p. 185-197. 
182 Kraak e.a. 1958, p. 359-360. Terwijl de maatschappelijk werkers het ‘afwijkende’ huishouden van Indische 
Nederlanders bevroegen, karakteriseerden betrokkenen zelf hun huishouden als ‘Hollands’, Kraak e.a. 1958, p. 356. 
183 Rath 1991, p. 147; Mak 2000, p. 245, 246. Het invloedrijke rapport van Kraak e.a. 1958, p. 362, suggereerde in dit 
verband dat ‘Indische deskundigen’ wellicht te weinig ‘objectief’ zouden zijn, en dat het maatschappelijk werk, dat 
zich als aparte discipline aan het ontwikkelen was, door ‘professionele’ medewerkers hoorde te geschieden. 
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Als we letten op het doel van de assimilatiepolitiek (produceren van ‘goede Nederlandse burgers’) 
en de wijze waarop ze was georganiseerd dan kunnen we in navolging van Foucault spreken van 
een disciplinair regime. Macht wordt bij disciplinering niet uitgeoefend door grootschalige en 
rigide acties van onderdrukking of uitsluiting, maar door een ‘microfysica van de macht’, waarbij 
met gespecialiseerde blik gedetailleerde informatie ingewonnen wordt over het de disciplineren 
subject, vaak in een begrensde fysieke en sociale ruimte.184 Welnu: de grote afhankelijkheid van 
Indische Nederlanders van de regering (de overheid huurde de contractpensions, verzorgde de 
eerste levensbehoeften, verstrekte leningen, bemiddelde naar de arbeidsmarkt en bepaalde wie 
voor permanente huisvesting in aanmerking kwam)185 stond er garant voor dat christelijke 
maatschappelijke werkers grote invloed op Indische gezinnen konden doen gelden. Men ging 
zich (in een mix van praktische hulp en etnocentrische bemoeizucht) inlaten met een groot aantal 
facetten van het Indische gezinsleven: de opvoeding van kinderen, eetgewoontes (aardappelen 
eten in plaats van rijst), de wijze van spreken, budgettering, woninginrichting etc.186 Door het 
destijds dominante kostwinnersmodel bracht de focus op het huishouden met zich mee dat de 
assimilatiepolitiek vooral impact op Indische vrouwen had en minder op Indische mannen, die 
vooral te maken kregen met de minder intieme, zakelijker dimensies van de assimilatiepolitiek 
zoals ‘herscholing met het oog op toetreding tot de arbeidsmarkt.’187 De maatschappelijk werkers 
beoogden met hun adviezen kortom het ‘Aziatische’ zelf van Indische Nederlanders (wat zij 
daarvoor hielden, uiteraard) tot ‘aanvaardbare proporties’ terug te brengen, zodat de ‘goede 
Nederlandse burger’ kon verschijnen. Die adviezen waren niet vrijblijvend, want als de 
maatschappelijk werkers vonden dat een gezin te ‘Oosters ingesteld’ was kon men als 
‘onmaatschappelijk’ geclassificeerd worden en kwam men bijvoorbeeld minder snel in 
aanmerking voor belangrijke praktische zaken zoals permanente huisvesting.188 Geheel in de lijn 
van de assimilatiepolitiek, die immers als doel had dat Indische Nederlanders zouden ‘opgaan in 
de Nederlandse samenleving’, was spreiding in het land bij huisvesting het uitgangspunt.189 
Hoewel de druk op Indische Nederlanders, in de contractpensions of daarbuiten, om zich aan te 
passen aan de superieur geachte Europees Nederlandse cultuur groot was deden ze zich lang niet 
altijd (en overal)190 kennen als objecten van informatie. Men kon zo nu en dan ook met succes 
subject van communicatie worden. Zo zou de prominente Indische Nederlandse Mary Brückel-

                                                 
184 Devos 2004. Volgens Foucault kreeg dit regimetype vooral in moderne, democratische natiestaten een enorme 
impuls. De instelling en functies van het ministerie van Maatschappelijk Werk in 1952 vormt bij uitstek een 
voorbeeld van disciplinering uit de Nederlandse context. 
185 Mak 2000, p. 244; Kraak e.a. 1958, p. 262. 
186Rath 1991, p. 147-148; Mak 2000, p. 248-250; Kraak e.a. 1958, p. 345-366; In de assimilatiepolitiek werden, aldus 
Mak 2000, p. 249, ‘Nederlandse normen en waarden voortdurend vermengd met praktische informatie en 
noodzakelijke kennis.’ Zo oordeelde het maatschappelijk werk als volgt: ‘de aanschaf van meubels en huisraad moet 
oordeelkundig en gericht zijn op praktisch gebruik, zodat men niet, zoals gebeurt, lits-jumeaux koopt en deze in de 
huiskamer zet, waardoor de sfeer in de huiskamer bedorven is,’ Van Baardewijk e.a. 1998, p. 175.  
187 Rath 1991, p. 147, 148; Mak 2000, p. 241, 242; Kraak e.a. 1958, p. 347. 
188 Mak 2000, p. 250; Kraak e.a. 1958, p.359, 360. 
189 Van Baardewijk 1998, p. 175. 
190 Er was, zo laat Captain 2002b zien, sprake van een tweezijdige strategie, waarin ‘aanpassen’ in de publieke ruimte 
samenging met ‘jezelf zijn’ in de privésfeer. Ook participeerden Indische Nederlanders in Indische zelforganisaties, 
waarin het oorlogsverleden centraal stond, aldus Captain 2002b, en bestond er een eigen Indisch cultureel leven 
waarin bijvoorbeeld de Pasar Malams, maar ook het tijdschrift Tong Tong een belangrijke rol speelden. 
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Beiten in haar eentje voor een culinaire revolutie in de Nederlandse keuken zorgen.191 En Tjalie 
Robinson, pseudoniem van Jan Boon belichaamde een mondig burgerschap, waarin menselijke 
waardigheid voorop stond: 
 
“Ik ben Nederlands staatsburger omdat mijn vader dit was. Als mijn vader Indonesisch staatsburger was geweest, 
was ik het ook geweest. Maar ik zou mezelf gebleven zijn. Het paspoort bepaalt mijn persoon niet, maar bepaalt 
(helaas) een soort beschikkingsrecht over me. Maar de staat heeft mij niet. Het beschikkingrecht zal ik dienen uit 
burgerplicht, zolang mijn hoedanigheid als mens gerespecteerd wordt. Aangezien ik mijn mensschap niet 
verloochenen kan, ben ik verplicht mij te verzetten tegen het beschikkingsrecht als het mij schaadt. Aangezien ik 
dit vaak doe, ben ik eerder een guerrilla dan burger of soldaat. Men beschouwe de Guerrilla niet als een vijand, 
maar als een exponent van het goede burgerschap.”192 
 
In 1970, toen de laatste contractpensions hun deuren sloten, zouden alle Indische gezinnen 
bemiddeld zijn naar definitieve huisvesting. Daarmee waren er tussen 1950 en 1970 ruim 134.000 
mensen in tijdelijke contractpensions gehuisvest geweest.193 
 
De assimilatiepolitiek had ondertussen wel een groot symbolisch voordeel opgeleverd voor 
Indische Nederlanders. Het minderhedenvertoog zoals dat vanaf de jaren tachtig zou opkomen 
ging aan hen voorbij.194 Ook de negatieve connotaties die in dat minderhedenvertoog aan 
doelgroepen gingen kleven gingen dus aan Indische Nederlanders voorbij. Hoewel termgebruik 
in de assimilatiepolitiek (‘Aziatisch georiënteerden’, ‘Oosters georiënteerden’) associaties 
oproepen met het hedendaagse minderhedendiscours (‘niet-Westerse allochtonen’) bleef een 
positie als permanente etnische ander – als een ‘niet-Westerse’ groep die hopeloos afgezonderd is 
van de moderne, liberale Nederlandse stam – hen dus bespaard.195 Zo beschouwd kunnen we de 
assimilatiepolitiek beschouwen als een rite de passage, die uiteindelijk resulteerde in de formele 
symbolische insluiting van Indische Nederlanders in de etnische meerderheid. In de politieke 
vertogen zou de term repatrianten waarmee Indische Nederlanders ook werden aangeduid aan 
betekenis winnen: mensen die zijn teruggekeerd naar hun vaderland. Na het jaar 2000 ligt hun 
formeel discursieve positie in het minderhedenvertoog iets genuanceerder, zoals we nog zullen 
zien. Hier is van belang dat die insluiting (een uitsluiting uit het minderhedendiscours) veel 
verregaander was dan bij Molukkers/Molukse Nederlanders en ook bij Surinaamse - en 
                                                 
191 Over de assimilatie had ze het volgende opgemerkt: ‘Aanpassen betekent niet dat je je geaardheid verloochent […] 
Ik kwam in een voor mij helemaal vreemd land, ik had veertig jaar in Indië gewoond, maar ik heb mezelf geen 
geweld aangedaan. Je kunt toch niet alles zomaar overboord gooien? […] Trouwens, als je je identiteit prijs geeft, 
geef je ermee te kennen dat die feitelijk niets waard is.’ Geciteerd in Jones 2004a. 
192 Robinson 1982, p. 8-9. 
193 Kamerstukken II 1970/71, 10900 (XV1), nr. 2, p. 40. Dat betekent dat van de naar schatting 200.000 Indo-
Europeanen die zich in Nederland vestigden, aldus Mak 2000, p. 242, er 134.000 aangewezen waren op de 
contractpensions, dus ongeveer 67%. 
194 Rath 1991, p. 145, beschouwt de assimilatiepolitiek als een vorm van minorisering, terwijl de 
ontmoedigingspolitiek volgens de auteur een vorm van ‘racialisering’ inhoudt. De auteur beschouwt ‘minorisering’, 
zoals dat tot uiting komt in de minderhedenbureaucratie en de etnische classificaties die daaraan inherent zijn 
(buitenlanders, etnische minderheden, allochtonen) als een ideologie met een maatschappelijk verdelingseffect. 
195 Lucassen 2006, merkte over dit recente minderhedenvertoog op dat het – vrij vertaald en in tegenstelling tot 
vroegere reacties op nieuwkomers – ook toekomstige generaties in haar classificaties, waarvan ‘Niet-Westerse 
allochtoon’ vandaag de dag de belangrijkste is, gevangen houdt. Aangezien de status van ‘Niet-Westerse allochtoon’ 
in het beleidsvertoog overerfbaar is op de kinderen, spreken politici hun demografische zorgen uit over een moment 
(ver in de toekomst) waarop het nageslacht van deze categorie een omvangrijke minderheid van ‘Niet-Westerse 
allochtonen’ binnen de Nederlandse samenleving zal gaan vormen. 
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Antilliaanse Nederlanders het geval was. Latere Indische generaties zouden overigens wijzen op 
de prijs die voor de assimilatiepolitiek was betaald en een burgerschap onder eigen voorwaarden 
opeisen. 
 
5. Tot voorbeeld van anderen gesteld: de constructie van de succesvol geïntegreerde 
Indische Nederlander (1970-2005) 
Tussen 1970 en 2005 zou het onderscheid tussen totoks en Indo-Europeanen in het politieke 
denken langzaam maar zeker naar de achtergrond verdwijnen, waarna politici Indische 
Nederlanders als competent en integraal onderdeel van de Nederlandse gemeenschap zouden 
construeren. In politieke ogen (en in de ogen van onderzoekers die hen adviseerden) gingen 
Indische Nederlanders steeds meer op echte Nederlanders lijken, zoals de verdwijning van 
Indische Nederlanders als aparte (probleem)categorie van het minderhedenbeleid, de loftuitingen 
over hun ‘assimilatie’, en de opname in de nationale herinneringscultuur over de oorlog 
illustreren. Nieuwe generaties Indische Nederlanders zouden deze nieuwe waarheid omtrent 
Indische identiteit (het idee ‘volledig te zijn opgaan’ in de Nederlandse samenleving) van kritische 
kanttekeningen voorzien en er een hybride identiteitsbeleving tegenover stellen.  
 
5.1 Tot voetnoot van het minderhedenbeleid teruggebracht 
De discursieve insluiting van Indische Nederlanders in de etnische meerderheid ging stapsgewijs. 
Zo figureerden ze nog prominent in de publicatie Allochtonen in Nederland (1973) die in opdracht 
van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk196 was verschenen. Maar van 
een ongewisse toon over de integratie van Indische Nederlanders, die bijvoorbeeld het politieke 
denken in 1959 nog kenmerkte, was geen sprake meer.197 Integendeel, de auteur die de bijdrage 
over de gerepatrieerden schreef (Surie) was gematigd positief over de verhouding van Indische 
Nederlanders met Nederland. De auteur wees (zich baserend op eerder onderzoek, maar zonder 
beschikking te hebben over ‘harde cijfers’) op de ‘goed verlopende sociale assimilatie van de 
gerepatrieerden’, en was optimistisch over de tweede en latere generaties die zich ‘geheel met de 
Nederlandse samenleving [zullen] identificeren.’ 198 Voorts benadrukte Surie, als betrof het een 
verlate correctie van de ‘geworteldheid in Indonesië’ die Indische Nederlanders in de jaren vijftig 
toegeschreven was, hun verbondenheid met Nederland: 
 
“Alle gerepatrieerden, ook de Indo-Europeanen […] hebben waarden, die in de Nederlandse samenleving leven. 
[…] De Indo heeft zich altijd nauw verbonden gevoeld met het koningshuis, met de Nederlandse vlag, het 
volkslied: symbolen van Nederlandse eenheid. Is niet onze ‘roemruchte’ historie, waarvan Nederlands-Indië deel 
heeft uitgemaakt, altijd een bron van inspiratie voor hem geweest? Is hij niet nog steeds trots op de daden waarin 
een klein land, zoals ook veel Nederlanders zeggen, groot kan zijn? Is trouwens, alle ressentimenten ten spijt, 
trouw aan het gezag niet steeds een kenmerk geweest van de Indo groep? Hebben zij niet mede om dat alles 
Indonesië verlaten? Zijn zij geen Nederlanders gebleven?” 199  
 

                                                 
196 De opvolger van het ministerie van Maatschappelijk Werk. 
197 Surie 1973, p. 47-110. Hoewel de nota zowel over ‘totoks’ als ‘Indo’s’ handelt gaat veel aparte aandacht uit naar de 
tweede groep. De auteur put uitgebreid uit het rapport van de commissie Kraak. 
198 Surie 1973, p. 99, 101, 103.  
199 Surie 1973, p. 103. 
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Indische Nederlanders werden in Allochtonen in Nederland uit 1973, met andere woorden, nog apart 
onderscheiden (ze golden nog niet als ‘voorbeeld Nederlanders’), maar tevens legden passages 
zoals de bovenstaande de nadruk op hun Nederlands-zijn. Harde cijfers waren voor die 
positievere representaties niet nodig. Inmiddels hadden ook de laatste contractpensions in 1970 
hun deuren gesloten, waardoor een belangrijke institutionele voedingsbodem voor een debat 
tussen Kamer en regering over Indische Nederlanders sowieso was komen te vervallen. 
 
Het proces van symbolische insluiting van Indische Nederlanders in de Nederlandse 
gemeenschap was in de jaren daarna vooral stilzwijgend van aard. Daarbij zou vooral opvallen 
hoe in diverse regeringsnota’s over ‘minderheden’ of ‘allochtonen’ nadrukkelijk niet over Indische 
Nederlanders gesproken zou worden. De Indische Nederlanders waren geen doelgroep van de 
Minderhedennota (1983) en ook niet van de nota Allochtonenbeleid (1989). De nota’s omarmden, in 
tegenstelling tot de etnocentrische assimilatieagenda jegens Indische Nederlanders in de jaren 
vijftig, het cultureel relativistische idee van ‘ruimte voor de beleving van eigen identiteit’, maar 
betekenden tegelijkertijd een minorisering200 van de doelgroepen. Er zou een duurzame 
dichotomie tussen de etnische meerderheid en minderheden worden geconstrueerd, waarin de 
mensen die tot de minderheden werden gerekend als de afwijking van de norm zouden gelden.201 
Indische Nederlanders gingen in dit beleidsvertoog, in tegenstelling de overige categorieën 
postkoloniale burgers (Molukkers, Surinamers, Antillianen), steeds meer op de ‘wij groep’, de 
competente etnische meerderheid, lijken en steeds minder op de etnische anderen ‘met 
problemen.’ Daarmee ging hun symbolische insluiting veel verder dan die van de overige 
categorieën postkoloniale burgers die wel ‘minderheid’ bleven. Indische Nederlanders waren nog 
enkel te vinden als voetnoten in het minderhedenbeleid.202 Ook in regeringsnota’s in de jaren 
negentig die ‘de minderhedenproblematiek’ als onderwerp hadden zou dit de lens zijn waarmee 
politici naar Indische Nederlanders zouden kijken, in toenemende mate onder het motto ‘dat ze 
geïntegreerd zijn.’ De parameters voor de integratie van ‘niet-Westerse allochtonen’ (en 
generaliserende uitspraken op basis daarvan) zouden – soms zelfs expliciet – niet op hen worden 
toegepast.203  

                                                 
200 Rath, 1991, p. 117 definieert minorisering als het proces waarbij betekenis wordt gegeven ‘aan sociaal-culturele 
kenmerken, inzonderheid de mate van overeenstemming met of afwijking van de geldende standaard.’ Het gaat 
daarbij volgens Rath ‘bovenal om de kenmerken die men relevant vindt voor de participatie in de meer publieke 
instituties – zoals arbeidsmarkt, onderwijs, politiek enzovoorts – en die interfereren in processen van opwaartse of 
neerwaartse sociale mobiliteit.’ De ‘(veronderstelde) non-conformiteit’ wordt ‘in het geval van migranten […] vooral 
geassocieerd met hun herkomst’, aldus Rath. 
201 Rath 1991; Lucassen 2006.  
202 Minderhedennota 1983, nota Allochtonenbeleid 1989. In dit laatste document schaarde de WRR Indische Nederlanders 
nog wel onder de noemer van ‘allochtoon’, maar niet als ‘groepering in een achterstandssituatie’ waar de nota zich op 
richtte (p. 15). 
203 Kamerstukken II 1995/96, 24402, nr. 3, p. 21. Bij de behandeling van de Sociale Nota 1996 van de minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid vroegen Tweede Kamerleden (d.d. 3 november 1995): ‘In welke mate verwacht 
de regering dat het aandeel van allochtonen in de beroepsbevolking zal stijgen?’ Na een uiteenzetting over het 
aandeel van ‘Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen/Arubanen’ in de beroepsbevolking liet de regering nog 
het volgende aan de Kamer weten: ‘Bij ruime afbakening van de doelgroep allochtonen zijn de genoemde 
procentuele aandelen uiteraard hoger. Voor alle allochtonen exclusief Europeanen uit niet-Middellandse Zeegebieden 
en Indische Nederlanders ligt het aandeel allochtonen in 1994 op ruim 6% en zal de stijging in de periode 1994-2000 
groter zijn dan de hiervoor genoemde stijging met ruim 1 procentpunt.’ Zie voor ‘verdwijning’ uit 
arbeidsmarktstatistieken ook Kamerstukken II 1996/97, 25001, nr. 8, p. 30. Bij het verslag van de ‘Parlementaire 
Enquête opsporingsmethoden,’ Kamerstukken II 1995/96, 24072, nr. 17, die onder meer handelde over ‘criminaliteit 
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Van het beeld van de onassimileerbare of (iets later) de onaangepaste Indische Nederlander was 
in de jaren tachtig en negentig niets meer over. Ook de opname van Indische 
oorlogsherinneringen in de nationale Nederlandse herinneringscultuur is ongetwijfeld debet 
geweest aan dit veranderde beeld. Captain204 heeft geanalyseerd hoe het van het herdenken in 
‘eigen kring’ (herinneringscommissies, herdenkingscommissies en zelfhulpgroepen) via een 
langdurig proces uiteindelijk kwam tot de publieke en politieke erkenning van het Indische 
oorlogsleed. Er kwam (vanaf 1956) onder meer een groot aantal herdenkingsmonumenten tot 
stand. Hoogtepunt daarbij was de onthulling van het Indisch monument in Den Haag in 1988. 
En ‘15 augustus’, de datum waarop de oorlog in voormalig Nederlands-Indië in 1945 formeel tot 
een eind kwam, geniet inmiddels de status van nationale herdenkingsdag. Koningin en minister-
president zijn traditiegetrouw aanwezig bij deze jaarlijkse herdenking. Het verhaal van 
Nederlanders uit Indonesië/Nederlands-Indië werd, kortom, integraal onderdeel van het 
Nederlandse verhaal over de oorlog. Zowel Indische Nederlanders als totoks (in het kader van 
herdenkingen spreekt men vaak enkelvoudig over ‘de Indische gemeenschap’) zijn in de jaarlijkse 
herdenkingen zichtbare participanten (geworden).205 
 
Het hoeft, tegen deze achtergrond, dan ook niet te verbazen dat de verregaande problematisering 
van ‘de minderheden’ in wat Prins het nieuw realisme noemt (de antithese van het 
multiculturalisme) geheel aan Indische Nederlanders voorbij ging. Dit nieuwe realisme, in 1991 
geïnitieerd door Frits Bolkestein en in 2002 op ongekende wijze gearticuleerd door Pim Fortuyn, 
poneerde dat Nederland een minderhedenprobleem heeft, dat daarbij met name de ‘Islamitische 
minderheden’ de contrabeschaving vormen, en dat een ferm uitdragen van ‘Nederlandse normen 
en waarden’ (rationalisme, humanisme en christendom) de oplossing van het ‘multiculturele 
drama’ vormt. De etnocentrische agenda had een comeback gemaakt. Een Tweede 
Kamercommissie onder leiding van Blok (VVD) kreeg de opdracht de beleidsdimensies van de 
‘mislukte integratie’ tussen 1970 en 2003 in kaart te brengen. De commissie was veel 
genuanceerder in haar oordeel over de integratie van ‘minderheden’ dan de publieke opinie van 

                                                                                                                                                         
van allochtonen’, worden Indische Nederlanders (en Molukkers) expliciet als doelgroep van onderzoek uitgesloten, 
vanuit het idee dat deze groepen ‘geïntegreerd’ zijn in de Nederlandse samenleving. ‘Integratie’ en ‘Criminaliteit’ gaan 
volgens het verslag niet samen: ‘We schrijven welbewust over “nog niet geïntegreerde” groeperingen om andere 
grote groepen van immigranten die wel zijn geïntegreerd of geassimileerd, uit te sluiten. De allergrootste groep 
immigranten die Nederland ooit heeft gekend, die van de Indische Nederlanders blijft om die reden buiten beeld. 
Deze groep wordt juridisch, maar ook sociaal niet als aparte groep beschouwd […] Voor Molukkers geldt hetzelfde,’ 
Kamerstukken II 1995/96, 24072, nr. 17, p. 75. Indische Nederlanders waren zo nu en dan doelgroep van beleid, maar 
dan niet van minderhedenbeleid. Zo kunnen we in een voetnoot bij de nota ‘cultuur in een multiculturele 
samenleving’ van staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (van der Ploeg ) de volgende tekst lezen 
: ‘Met de term “culturele minderheden” wordt bedoeld eerste en tweede generaties Turken, Marokkanen, Surinamers, 
Antillianen, Molukkers, Indische Nederlanders, Chinezen, Zuid-Europeanen, vluchtelingen en immigranten uit 
diverse landen in de Derde Wereld en Oost-Europa.’ Kamerstukken II 1998/99, 26565, nr. 1, p. 3. De term culturele 
minderheid heeft hier niet de betekenis van ‘groep die gebrekking geïntegreerd is’, maar staat in het teken van 
culturele expressie of te wel ‘hogere cultuur.’ Het gaat hier om cultuurbeleid en niet om minderhedenbeleid. Zie ook 
Kamerstukken II 1998/99, 26597, nr. 1, p. 2. 
204 Captain 2002a en b.  
205 Captain 2002a stelt overigens dat het voor Indo-Europeanen, die grotendeels niet geïnterneerd waren, veel 
moeilijker was om zich als oorlogsslachtoffer te profileren dan voor totoks, die wel geïnterneerd waren. Dat de 
buitenkamp-situatie tot oorlogsleed had geleid (vogelvrij verklaard zijn) viel moeilijk uit te leggen. Wat overigens ook 
opvalt, is dat de Molukse (ex-)KNIL-militairen, die ook een ‘Indisch oorlogsverleden’ hebben, niet deelnemen aan de 
herdenkingen. 
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haar vroeg. Hier is van belang dat Indische Nederlanders in de onderzoeksagenda wederom geen 
onderdeel van het probleem waren, integendeel, een enkel Kamerlid beschouwde hen als een deel 
van de oplossing. Zo betreurde Tweede Kamerlid Huizinga-Heringa (CU), tijdens de behandeling 
van het eindrapport(Bruggen bouwen) van de commissie in de Tweede Kamer, dat de commissie 
Blok zich niet had gericht op de periode voor 1970 ‘waardoor eerdere groepen die met integratie 
te maken hebben gehad niet aan bod komen’:  
 
“Daarbij denk ik aan Molukkers en Indische Nederlanders, die hier na de oorlog kwamen. […] Ik neem aan 
dat de commissie de belichte periode heeft onderzocht om lessen te kunnen trekken voor de toekomst. Uit de eerdere 
emigratiegolven kunnen echter ook interessante lessen worden getrokken. De Indische Nederlanders integreerden 
immers goeddeels probleemloos.”206 
 
Kortom: de teneur in de hedendaagse politieke vertogen over Indische Nederlanders is dat ze 
‘probleemloos zijn opgegaan in de Nederlandse samenleving.’ Toch betekent de opvatting dat 
‘Indische Nederlanders goeddeels probleemloos integreerden’ niet een ondubbelzinnige 
symbolische insluiting in ‘het Nederlandse volk.’ Indische Nederlanders mogen in de politieke 
vertogen dan wel geen ‘etnische minderheid’ meer zijn, ze worden tevens niet als ‘autochtoon’, als 
‘oorspronkelijke Nederlander’ geclassificeerd. Hun verdwijning als problematische en afwijkende 
minderheid uit het minderhedendiscours en de opname van hun deelherinnering in de nationale 
herinneringscultuur laat onverlet dat de eerste en tweede generatie vanaf het jaar 2000 tot de 
‘Westerse allochtonen’ worden gerekend. Net als bijvoorbeeld ‘Duitsers, Fransen (en andere EU 
burgers), Amerikanen, Russen, ex-Joegoslaven en Japanners.’ En in tegenstelling tot Antilliaanse 
en Surinaamse Nederlanders, die (samen met bijvoorbeeld ‘Vietnamezen, Ghanezen, 
Hongkongnezen, Turken en Marokkanen’) tot de ‘niet-Westerse allochtonen’ worden gerekend.207 
Indische Nederlanders van de eerste en tweede generatie zijn met de classificatie als ‘Westerse 
allochtoon’ dus als ‘vertrouwd’, als ‘ons soort mensen’ geconstrueerd maar tegelijkertijd zijn ze in 
het beleidsdiscours dus (nog?) niet opgenomen in de categorie van de zogenaamde ‘echte 
Nederlanders.’ 
 
5.2 Een burgerschap onder eigen voorwaarden? 
Er zijn aanwijzingen dat hedendaagse Indische Nederlanders niet (willen) beantwoorden aan het 
beeld van de ‘volledige assimilatie’ en ruimte maken voor de beleving van een hybride Indische 
identiteitsbeleving. Hybriditeit en integratie staan elkaar in deze definitie van Indische identiteit 
niet in de weg. 
Zo liet een zekere heer Van Hien, een van de weinige Indische Nederlanders die door de 
commissie Blok was geïnterviewd, deze commissie het volgende weten:  
 

                                                 
206 Handelingen II 2003/04, p. 63-4132. 
207 NIDI 2003, p. 149, 150. De introductie van het begrippenpaar ‘Westerse allochtoon’ en ‘Niet-Westerse 
allochtoon’ is bedacht door het CBS. De Indische Nederlanders werden gerekend tot de ‘Westerse allochtonen’ op 
grond van hun ‘sociaal-economische en sociaal-culturele positie.’ Indische Nederlanders enerzijds en Antilliaanse en 
Surinaamse Nederlanders anderzijds hebben in de logica van deze beleidsdichotomie kennelijk minder met elkaar 
gemeen dan Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders en, bijvoorbeeld, Vietnamezen. 
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“Ik ben Indisch Nederlander, geboren in Indonesië en opgegroeid in Nederland. Mijn moeder is een Indonesische 
moslima en mijn vader is een Indische Nederlander. De Nederlandse regering heeft van mij en mijn ouders geëist 
dat wij moesten assimileren, dat wij Nederlands moesten spreken en dat wij Nederlandse cultuur en normen en 
waarden moesten overnemen, dat wij ons geloof, de Islam, moesten vergeten. Te vaak is door de Nederlandse 
regering gewezen op ons, Indische Nederlanders, die medio vorige eeuw naar Nederland zijn gekomen uit de 
voormalige kolonie Indonesië. Wij, Indische Nederlanders, zijn het voorbeeld van geslaagde integratie in de ogen 
van de Nederlanders. Gemakshalve heeft de Nederlandse regering hier altijd naar verwezen. De Nederlandse 
regering heeft vergeten dat hier geen sprake is van integratie, maar van assimilatie. […] Wij, Indische 
Nederlanders zijn opgegaan in de autochtone Nederlandse meerderheid. […] Ik moest mijn identiteit verloochenen 
omdat ik moest integreren, met andere woorden assimileren. Later studeerde ik Indonesische taal en cultuur. 
Hierdoor verbeterde mijn relatie met mijn ouders, eindelijk kon ik hen begrijpen. Ik beheers nu mijn eigen taal, het 
Indonesisch, en ik heb inzicht in mijn eigen cultuur. Ik nam mijn geloof, de Islam, aan en ik ben mij bewust van 
mijn eigen normen en waarden. Pas nu weet ik wat het is om een Indische moslim te zijn en is mijn identiteit 
gevormd.”208 
 
De politici die dit aanhoorden zullen niet geweten hebben hoe ze het hadden. Van Hiens 
bekentenis is opzienbarend omdat hij, als ‘Indische Moslim’, ruimte maakte voor een hybride 
ervaring waarin hij de Indonesische moeder (in de koloniale verhoudingen, rechtspositie en 
identiteit van Indo-Europeanen altijd verdrongen door de Hollandse vader) met terugwerkende 
kracht als vormend aspect van de Indische identiteit presenteerde. Dat zal, tegen de achtergrond 
van het politieke klimaat jegens de Islam in Nederland, zeker niet hebben beantwoord aan wat 
politici van de commissie Blok onder ‘volledige assimilatie’ verstaan. Zonder te willen stellen dat 
Van Hien hiermee de toon voor een volledig nieuw vertoog over Indische identiteit heeft gezet 
geeft het citaat wel aan dat zich ontrokken aan het oog van Nederlandse politici onverwachte 
processen van identiteitsvorming kunnen voltrekken.  
 
Diverse auteurs die zich met naoorlogse Indische identiteiten hebben bezighouden zijn gestuit op 
de meer hybride identiteitsbeleving van de derde generatie. Er kon onder jongere Indische 
Nederlanders een herarticulatie van Indische identiteit plaatsvinden waarbij het thema oorlog 
naar de achtergrond verdween en assimilatie en ‘aanpassen’ niet langer gold als (absolute) norm 
en voorwaarde voor deugdzaam Nederlands burgerschap en maatschappelijk succes. Hoewel lang 
niet altijd even verregaand als Van Hien creëerde vooral de derde generatie ruimte voor de 
benoeming en beleving van een hybride Indische identiteit, waarbij Indonesië niet langer taboe 
was. Waar voor de eerste generatie ‘aanpassen’ het motto was, kon de tweede generatie (die de 
taak voor zich zag ‘de migratie naar Nederland tot een succes te maken’) maar vooral de derde 
generatie ruimte maken voor een nieuwe invulling van Indische identiteit, waarbij men de ‘bijna 
krampachtige’ assimilatie ‘nonchalant’ terzijde kon schuiven.209 Captain stelt het zo: 
 
”De eerste generatie, het meest zichtbaar, hoorbaar en herkenbaar als ‘niet-Nederlands’ in hun uiterlijk, taal en 
gewoonten, heeft zichzelf altijd als Nederlands benoemd. Het Nederlanderschap was ten tijde van de kolonie 
immers een bevoorrechte en daarom wenselijke identiteit. Eenmaal in Nederland was voortzetting van de nadruk 
op het Nederlands-zijn gewenst en afgedwongen. De eerste generatie liet daarom haar Nederlandse zijde prevaleren, 
ook al werd dit door veel Nederlanders niet al zodanig herkend – maar al te vaak zagen zij Indonesiërs in hen. 
De derde generatie daarentegen kent Indië alleen uit verhalen en herinneringen die strikt gesproken niet de hare 
                                                 
208 Kamerstukken II 2003/04, 28689, nr. 10, p. 741-742. 
209 Captain 2000, p. 257-274; vgl. Mak 2000, p. 252  
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zijn. Bovendien is zij het meest herkenbaar als ‘Nederlands’ in haar taal en (wellicht iets minder) in haar uiterlijk 
en gewoonten. Toch beroept uitgerekend de derde generatie zich op de Indonesische elementen in haar identiteit.”210 
 
In Indische kring kon dat overigens een strijd om de waarheid over Indische identiteit betekenen, 
daar sommigen van de eerste generatie de herformulering van Indische identiteit door de derde 
generatie weigerden te erkennen.211 Ook bijvoorbeeld de titel van de Indische Studiedagen in 
2004 Indische Nederlanders, in- en uitgeburgerd was wellicht kenmerkend voor een nieuw Indisch 
geluid. Indische Nederlanders en anderen plaatsten bij die gelegenheid kritische kanttekeningen 
bij de assimilatiepolitiek en haar effecten. Integratie, zo luidde het algemene oordeel, was oké, 
maar culturele assimilatie had veel leed veroorzaakt en was niet nodig voor een geslaagd 
burgerschap van de Nederlandse samenleving.212  
 
Kortom, hoewel het heet dat Indische Nederlanders ‘volledig zijn geassimileerd’ in de 
Nederlandse samenleving eiste een deel van de tweede en derde generatie Indische Nederlanders 
in het nieuwe millennium (in reactie op de burgerschapspolitiek van de Nederlandse overheid in 
de jaren vijftig en zestig) een burgerschap onder eigen voorwaarden op. 
 
Conclusie 
Vandaag de dag heeft geen enkele politicus het meer over Indische Nederlanders, als de 
onheilsvoorspellingen over de ‘multiculturele samenleving’ de revue passeren. Integendeel, 
Indische Nederlanders worden geacht dusdanig te zijn opgegaan in de Nederlandse samenleving 
dat ze volgens sommige politici tot voorbeeld voor anderen strekken. Weinig politici realiseren 
zich dat het grootste deel van de Indische groep door hun collega’s in de jaren vijftig als 
onassimileerbaar aan de Nederlandse samenleving werd beschouwd, en dat men zelfs nog in 1960 
twijfelde of de tweede generatie Indische Nederlanders haar plaats in de Nederlandse 
samenleving zou kunnen vinden. Die (geracialiseerde) vertogen omtrent Indische identiteit 
kunnen ons vandaag de dag misschien erg onwaarschijnlijk in de oren klinken, ze vormden in de 
jaren vijftig - in de context van een nog herstellende Nederlandse economie - wel de basis van de 
Nederlandse burgerschapspolitiek ten aanzien van deze groep. Indische Nederlanders kwamen in 
deze naoorlogse politieke vertogen (in tegenstelling tot totoks) als het ware naar voren als een 
onnatuurlijke erfenis van het Nederlandse rijk in de Oost, zoals het debat over optierecht voor de 
Indonesische nationaliteit, de zoektocht naar een nieuw vaderland buiten Nederland, en het 
ontmoedigingsbeleid laten zien. In de politieke vertogen tot ongeveer 1956 bleek hun Nederlands 
staatsburgerschap geen voldoende garantie voor insluiting in het vaderland. Hun Nederlands 
staatsburgerschap werd als het ware uitgekleed door symbolische uitsluiting uit de Nederlandse 
natie in combinatie met juridische en fysieke praktijken van uitsluiting uit het Nederlandse 
grondgebied. Uiteindelijk kreeg het Indische tegenvertoog dat uitdroeg dat Nederlands 
staatsburgerschap en Indische identiteit onlosmakelijk met elkaar verbonden waren, onder 
invloed van de voortgaande uitsluiting van Indische Nederlanders uit de Indonesische 

                                                 
210 Captain 2000, p. 260. 
211 Captain 2000, p. 257. 
212 Jones 2004a. 
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samenleving, vaste voet aan de grond in Den Haag. Het Nederlanderschap van Indische 
Nederlanders kreeg, met het loslaten van de ontmoedigingspolitiek, een meer substantiële 
betekenis: alle Nederlanders uit Indonesië, totoks zowel als Indische Nederlanders, hadden recht 
op een plaats binnen de Nederlandse grenzen. Dat ging gepaard met een identiteitsvertoog 
waarin Indische Nederlanders niet langer als onassimileerbaar golden, maar nog wel als de te 
disciplineren ‘ander’ werden geconstrueerd. Het moment van aankomst in Nederland in 
combinatie met het bezit van het Nederlands staatsburgerschap hadden als gevolg dat Indische 
Nederlanders ‘geassimileerd werden aan de Nederlandse cultuur.’ Hoewel dit de acceptatie van 
hun permanent verblijf betekende, drukte het assimilatievertoog ook uit dat politici Indische 
Nederlanders niet aanstonds als competente Nederlanders beschouwden. Een onvoorzien gevolg 
was dat een permanente status van etnische minderheid Indische Nederlanders, in tegenstelling 
tot andere postkoloniale burgers, bespaard bleef. Het heette dat ze geruisloos waren opgegaan in 
de Nederlandse samenleving. Totdat de derde generatie Indische Nederlanders de politiek lieten 
weten dat het anders lag, anders moest en ook anders kon, en dat dit een volwaardig Nederlands 
burgerschap niet in de weg hoefde te staan. Daarmee lijkt deze generatie Indische Nederlanders 
een richting te wijzen in het dilemma hoe een burgerschap met een hybride oriëntatie mogelijk is, 
zonder in de valkuil van een geïnstitutionaliseerd essentialisme te vallen. 
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Hoofdstuk 6 
In het licht van het Koninkrijk. Nederlandse politici en (de betekenis van) het 
Nederlanderschap van rijksgenoten uit de West in de jaren vijftig 
 
1. Inleiding 
De Amerikaanse antropologe Ruth Benedict was na veldwerk in 1945 tot de conclusie gekomen 
dat het bezit van Nederlands-Indië een onlosmakelijk onderdeel van het Nederlandse zelfbeeld 
uitmaakte.1 Een stelling die zoals we in hoofdstuk 3 hebben gezien ook door 
onafhankelijkheidsoorlogen in 1947 en 1948 en door een analyse van politieke debatten over de 
soevereiniteitsoverdracht in 1949 onderstreept wordt. Maar dat Nederlands-Indië Nederland het 
imago van ‘een grote mogendheid’ verschafte wil niet zeggen dat de rijksdelen in de West 
betekenisloos waren. Juist na het verlies van ‘Ons Indië’ gingen Nederlandse politici het 
symbolische en politieke belang van de rijksdelen in de West, van het Koninkrijk nieuwe stijl, 
opnieuw articuleren. Het Koninkrijk der Nederlanden werd als het ware heruitgevonden, vond 
nieuwe ankerplaatsen in Suriname en de Nederlandse Antillen. Dat betekende dat na de 
soevereiniteitsoverdracht in 1949 aan Indonesië de relatie met de rijksdelen in de West enorm aan 
betekenis won voor Nederlandse politici. Net zoals ‘Nederlands Nieuw-Guinea’, het restant van 
de gordel van Smaragd in de Oost. De politieke vertogen over de (nog niet op drift gekomen 
populatie) rijksgenoten uit de West in de jaren vijftig dienen in samenhang met deze herijking van 
het Koninkrijk der Nederlanden te worden begrepen. De Nederlandse politieke aspiraties inzake 
de koninkrijksrelatie met de West, de symbolische constructies over de rijksgenoten uit de West 
waarmee die gepaard gingen, en de daarmee samenhangende afwikkeling en betekenis van het 
Nederlands staatsburgerschap van deze rijksgenoten staan in dit hoofdstuk centraal.  
 
2. Een harmonieuze hervorming van het Koninkrijk (1949-1954)  
Hoe hebben Nederlandse politici in de periode direct na de Tweede Wereldoorlog betekenissen 
geconstrueerd over rijksgenoten uit de West en hun band met Nederland? Die vraag moeten we 
zoals gezegd plaatsen in de bredere context van een mogendheid die na amputatie van haar rijk in 
de Oost in de West naarstig naar nieuwe ankerplaatsen voor het idee van het Koninkrijk ging 
zoeken. Het is allereerst goed te beseffen dat er sprake was van een breder politiek vertoog over 
de West. En over ‘rijksgenoten uit de West’, wat zowel verwees naar Antilliaanse als Surinaamse 
rijksgenoten. De West was in deze periode (1949-1962) ondergebracht bij achtereenvolgens 
Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (1949-1953) en Overzeese Rijksdelen (1953-1957).2 Een 
gemeenschap van rijksgenoten uit de West was hierdoor politiek geïnstitutionaliseerd. Politici 
gingen pas in latere jaren onderscheid maken tussen beide categorieën rijksgenoten, in de periode 
na 1960 zelfs in toenemende mate. Maar dat is onderwerp van de volgende hoofdstukken. Hier 
gaat het om politieke ontwikkelingen in pakweg de eerste vijf jaar na de soevereiniteitsoverdracht 
aan Indonesië en de betekenis van deze voor de politieke vertogen voor ‘rijksgenoten uit de 
West’ in het algemeen.  
 

                                                 
1 Van Ginkel 1997, p. 96-97. 
2 Oostindie & Klinkers 2001 (deel 1), p. 167 e.v. In latere jaren werden Suriname en de Nederlandse Antillen 
ondergebracht bij Zaken Overzee (1957-1959) en het Kabinet van de vice-ministerpresident (1959-1972).  
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Dat we de politieke vertogen over Oost en West kunnen beschouwen als communicerende vaten, 
blijkt als we de ontwikkelingen die zich na de ‘autonomie toespraak’ van Koningin Wilhelmina 
voltrokken onder de loep nemen. Zoals in hoofdstuk 3 naar voren is gekomen had de Koningin 
tijdens de Tweede Wereldoorlog, in een radiotoespraak op 6 december 1942, de rijksdelen in 
Oost en West autonomie in het vooruitzicht gesteld. De vorstin had het als volgt geformuleerd: 
 
”Ik stel mij voor, zonder vooruit te lopen op de adviezen der Rijksconferentie, dat zij zich zullen richten op een 
Rijksverband waarin Nederland, Indonesië, Suriname en Curaçao tezamen deel zullen hebben, terwijl zij ieder op 
zichzelf de eigen inwendige aangelegenheden in zelfstandigheid en steunende op eigen kracht, doch met de wil 
elkander bij te staan, zullen behartigen.”3 
 
De toespraak was ingegeven was door het opkomende Indonesische nationalisme en 
correspondeerde met de innige wens van de Nederlandse politiek om Indonesië na de oorlog in 
het Koninkrijk te houden (zie hoofdstuk 3). Maar ze kreeg vooral betekenis voor de relatie met 
de West. De politieke vertogen laten er geen twijfel over bestaan, dat de resterende delen van het 
Koninkrijk aan betekenis wonnen na het traumatische verlies van de Indonesische archipel in 
1949.4 Een eerste indicatie daarvoor is institutioneel: de West en Nieuw-Guinea werden beiden 
geregeerd door het ministerie van Overzeese Rijksdelen. Het restant van de Indonesische archipel 
en de rijksdelen in de West waren van nationaal symbolische betekenis, aangezien ze beiden de 
functie vervulden om de pijn van het geschonden Nederlandse rijk te verzachten.5 Nieuw-
Guinea, Nederlands Nieuw-Guinea zo hoopten Nederlandse politici, zou uiteindelijk aan Indonesië 
toevallen en dus als ‘pijnstiller’ wegvallen, terwijl Nederland de rijksdelen in de West wel kon 
behouden. 
 
Nederlandse politici was er veel aan gelegen te voorkomen dat het Indonesische scenario, een 
eenzijdige afscheiding, zich in de West zou herhalen. Zo riepen de Kamerleden Van de Wetering 
(CHU) en Zandt (SGP) de regering bij de behandeling van de rijksbegroting van het ministerie 
van Unieaangelegenheden en Overzeese Rijksdelen voor het dienstjaar 1952 op haast te maken 
met het voorbereiden van een Ronde Tafel Conferentie met de rijksdelen in de West. Met dien 
verstande dat niet onafhankelijkheid maar autonomie de Nederlandse inzet in de 
onderhandelingen moest zijn. Minister Peters (Unieaangelegenheden en Overzeese Rijksdelen, 
KVP) stelde de Kamerleden bij die gelegenheid gerust: het was de regering ernst met de 
staatkundige vernieuwing die moest leiden tot intern zelfbestuur voor de Nederlandse Antillen en 
Suriname, zonder dat de koninkrijksband gevaar liep.6 Peters, zich met name tot Zandt richtend, 
formuleerde het als volgt: 
 
“De geachte afgevaardigde Zandt heeft de Regering nog op het hart gebonden te zorgen, dat een deugdelijke band 
tussen Suriname en de Nederlandse Antillen en het Koninkrijk gehandhaafd blijft. Ik kan de geachte 
                                                 
3 Geciteerd in Schuster 1999a, p. 82. 
4 Vgl. Jansen van Galen 2003, p. 11. 
5 Het Kamerlid Gerbrandy (ARP) drukte de betekenis van het ministerie als volgt uit: ‘Het gaat vandaag over de 
begroting van de Overzeese Rijksdelen, de restanten van het eenmaal prachtige Koninkrijk der Nederlanden 
overzee.’ Handelingen II 1953/54, p. 436. 
6 Handelingen II 1951/52, p. 844. Zie ook: Kamerstukken II 1951/52, 2300 (XIIIA), nr. 5, p. 1. 
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afgevaardigde verzekeren, dat in dit opzicht geen reden voor bezorgdheid behoeft te bestaan. In de discussie met de 
rijksdelen overzee is steeds gebleken, dat deze gebieden zelf er prijs op stellen nauw met Nederland verbonden te 
blijven.”7 
 
Op de Ronde Tafel Conferentie die daadwerkelijk in 1952 plaatsvond, bereidden delegaties van 
Nederland, Suriname en de Antillen een werkstuk voor, dat zou dienen als basis voor het statuut, 
waarin nieuwe verhoudingen binnen het Koninkrijk geregeld zouden worden.8 Voor de 
Nederlandse regering was een volkenrechtelijke band met de West geen optie. Met name tussen 
de Nederlandse en de Surinaamse delegatie was er een geschilpunt. Hoewel ook de Surinaamse 
delegatie autonomie binnen het Koninkrijk wilde was ze er niettemin voorstander van dat het 
extern zelfbeschikkingsrecht in de hoofdtekst van het statuut opgenomen zou worden. Men wilde 
de mogelijkheid hebben om eventueel uit het Koninkrijk te kunnen treden, en aldus 
onafhankelijk te worden.9 Voor de Antilliaanse regering lag de zaak niet principieel, zij bepleitte 
geen clausule over extern zelfbeschikkingsrecht. Integendeel: de Antilliaanse delegatie stelde, zo 
noteren Oostindie en Klinkers, ‘uitdrukkelijk dat dit recht (op secessie, G.J.) niet kon worden 
opgenomen in het statuut.’10 Voor de Nederlandse regering was de Surinaamse eis 
onbespreekbaar, aangezien men vreesde dat dit op termijn zou leiden tot secessie. Het 
uiteindelijke compromis luidde dat een verwijzing naar zelfbeschikkingsrecht zou worden 
opgenomen in de preambule van het statuut.11 Minister Kernkamp (CHU) van Overzeese 
Rijksdelen, de opvolger van Peters, deed op 9 november 1953 (bij de begrotingsbehandeling van 
het departement voor 1954) als volgt daarover verslag aan de Tweede Kamer:  
 
“De inhoud van de jongste voorstellen is nu als volgt. Het principe van zelfbeschikkingsrecht wordt opgenomen in 
de preambule van het statuut […] Hiermede is voldaan het zowel door Suriname als de Nederlandse Antillen ter 
conferentie en later bij de besprekingen in New York voorgestane desideratum. Daaruit blijkt, dat de drie landen 
het Statuut vrijwillig aanvaarden. Het recht van secessie is in het zelfbeschikkingsrecht niet inbegrepen.”12 
 
Daarmee was de weg vrijgemaakt voor de totstandkoming van het statuut in 1954, waarin het 
zelfbestuur in interne aangelegenheden was geregeld, maar defensie en buitenlandse zaken 
koninkrijksaangelegenheden bleven.13 Het (externe) zelfbeschikkingsrecht was weliswaar 
genoemd maar kon, indien Suriname dat wenste, niet aanstonds verworven worden. De houding 
van Nederlandse politici roept associaties op met die ten aanzien van de Nederlands-
Indonesische Unie in het kader waarvan Nederland staatsrechtelijke banden met Indonesië had 
bepleit (zie hoofdstuk 3). Maar in tegenstelling tot de ontwikkelingen in de relatie met Indonesië 
namen de onderhandelingen met de West een voor Nederland gunstige wending. Zowel het 
Antilliaanse als het Surinaamse politieke establishment in de jaren vijftig hechtte aan de 
                                                 
7 Handelingen II 1951/52, p. 844. 
8 Marshall 2003, p. 58. 
9 Marshall 2003, p. 57-58. 
10 Oostindie & Klinkers 2001(deel I), p.133. 
11 Marshall 2003, p. 58, Oostindie & Klinkers 2001 (deel I), p.132-150 Het geschilpunt was tijdens de 
onderhandelingen in 1952 aan het licht gekomen. 
12 Kamerstukken II 1953/54, 3200 (XIII), nr. 9, p. 1. Voor het verschil tussen het Surinaamse en het Antilliaanse 
standpunt zie Kamerstukken II 1953/1954, 3200 (XIII), nr. 9, p. 2, Handelingen II 1953/54, p. 428-429. 
13 Voor een overzicht van de ontwikkeling van het statuut sinds 1954, zie Besselink 2007. 
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voortzetting van het Koninkrijk. Aldus kwam in 1954, zeer naar Nederlandse wens, een 
vernieuwd Koninkrijk der Nederlanden tot stand.14 Nederland zou niet alleen bureaucratisch,15 
maar ook juridisch, politiek en symbolisch fors in de relatie met de West investeren. 
 
3. Komen en gaan: Surinaamse en Antilliaanse rijksgenoten als ‘tijdelijke’ 
kennismigranten in Nederland 
Rijksgenoten uit de West bezaten het recht op vrije migratie naar Nederland. In de jaren vijftig 
werd dit recht door een gering aantal rijksgenoten benut. In de eerste helft van de jaren vijftig 
maakte, in vergelijking met de decennia daarna, een gering aantal rijksgenoten de overtocht naar 
Nederland.16 Men moet dan bijvoorbeeld denken aan studenten en verlofgangers.17 Het 
immigratiesaldo tussen de West en Nederland was laag,18 en de omvang van de 
rijksgenotenpopulatie uit de West in Nederland bedroeg in 1955 nog geen 10.000 mensen.19  
 
Al met al stond de komst van rijksgenoten naar Nederland in de jaren vijftig niet in het teken van 
grootschalige vestiging, zoals wel het geval was bij de migratie vanuit Indonesië in dezelfde 
periode.20 Van een grootschalige opvang in contractpensions, zoals ten aanzien van Indische 
Nederlanders in deze periode, was waar het ging om Surinaamse en Antilliaanse rijksgenoten 
geen sprake. De politieke vertogen concentreerden zich in de eerste helft van de jaren vijftig op 
Indische Nederlanders en Molukkers, zoals we in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 hebben gezien. In 
politieke kringen was de komst van rijksgenoten uit de West tegen deze achtergrond een non-
issue. Welke betekenissen hebben Nederlandse politici in de context van de geringe (nog niet 
gedemocratiseerde) migratie uit de West aan het Nederlanderschap van Surinaamse en 
Antilliaanse rijksgenoten en aan het Koninkrijk nieuwe stijl gehecht? 
 
4. Gekoesterde rijksgenoten met een ‘zeker’ Nederlanderschap (1949-1955) 
4.1 Een ongedeelde Nederlandse nationaliteit voor de gehele bevolking van ‘de West’ 
(vanaf 1951) 
Het Nederlanderschap van de bevolking van Suriname en de Nederlandse Antillen zou in de 
jaren vijftig geen onderwerp zijn van politiek debat. Preciezer gesteld: Nederlandse politici 
zouden in deze periode geen pogingen ondernemen om rijksgenoten in en uit de West het 
volwaardige Nederlanderschap te ontnemen, dan wel daar een ‘tweederangs Nederlanderschap’ 

                                                 
14 Oostindie & Klinkers 2001 (deel I), p. 95-98, voor een uitgebreide beschrijving van het proces dat uitmondde in de 
totstandkoming van het statuut. 
15 Oostindie & Klinkers 2001 (deel I), p. 177, laten zien dat de personeelsformatie op de afdeling ‘Suriname en de 
Antillen’ van het ministerie van Overzeese Rijksdelen na het ontstaan van het statuut, ondanks het voortschrijdende 
dekolonisatieproces, juist enorm toenam: van zes naar dertien hoofdambtenaren. Nederland behield, ook in de 
nieuwe verhoudingen, niet slechts in de sfeer van samenwerking en ondersteuning, maar ook op het gebied van 
toetsing van bestuur op de Antillen en Suriname nog zeer essentiële taken. 
16 Exacte cijfers over de omvang van de migratie uit de West in de eerste helft van de jaren vijftig zijn niet bekend. 
17 Oostindie 1998, p. 212-213; Oostindie & Klinkers 2001 (deel II), p. 225, Gowricharn & Schuster 2001, p. 158 
18 NIDI 2003, p. 112, Oostindie 1998, p. 212 
19 Oostindie & Klinkers 2001 (deel II), p. 225, schatten de omvang van de Surinaamse ‘gemeenschap’ in Nederland 
in 1955 op circa 5.000 mensen. Over omvang van de Antilliaanse gemeenschap in Nederland dat jaar zijn geen cijfers 
bekend. Maar aangezien de Antilliaanse populatie in de jaren daarna steeds geringer bleek dan de Surinaamse, zal het 
aantal Antilliaanse Nederlanders in Nederland zeker niet hoger zijn geweest dan 5000. 
20 NIDI 2003, p. 112 
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voor in de plaats te stellen, zoals bijvoorbeeld in het Britse rijk het geval was.21 Integendeel. De 
Nederlandse regering zou het volwaardige Nederlanderschap vanaf 1951 juist uitbreiden over de 
gehele bevolking van de West.22 
 
In 1951 kwam er een nadere regeling van de Nederlandse nationaliteit tot stand. Dat vloeide 
voort uit de toescheidingsovereenkomst met Indonesië uit 1949, en zou met name voor Suriname 
van belang zijn. Voor de Antilliaanse bevolking zou er niets veranderen. Voor een goed begrip is 
het van belang de voorgeschiedenis hiervan nogmaals (zie verder hoofdstuk 2 en 3) kort te 
schetsen. In 1927 was de Nederlands-Indische status van ‘Nederlands onderdaan niet-
Nederlander’ (de Indische de onderdaanschapswet van 1910) van toepassing verklaard op de 
Javaanse én Hindoestaanse immigranten in Suriname. Dit deel van de bevolking was vanaf 1927 
dus ‘Nederlands onderdaan niet-Nederlander.’ De overige bevolking van Suriname (Creolen, 
Joden, Blanken, Indianen, Marrons) bezat reeds het volwaardige Nederlanderschap. Dat gold ook 
voor de totale bevolking van de Nederlandse Antillen (zie hoofdstuk 2). In 
toescheidingsovereenkomst van 1949 kwam Nederland met Indonesië overeen, dat alle 
Hindoestanen (die geen Indische connectie hadden, maar wel een Indische status) en de tweede 
generatie Javanen in Suriname aan Nederlandse zijde toegescheiden zouden worden. Ze kregen 
dus de Nederlandse nationaliteit. Maar de inhoud van die status was nog ongewis. Bij nadere wet 
van 1951 (Wet nadere regelen omtrent nationaliteit en ingezetenschap 1951) zou de Nederlandse regering 
moeten bepalen of dit deel van de bevolking a. het volwaardige Nederlanderschap zou krijgen of 
b. Nederlandse onderdaan niet-Nederlander zou blijven.23 De Nederlandse regering koos voor 
het volwaardige Nederlanderschap. Volgens haar noopten de verhoudingen in het Koninkrijk 
daartoe. Het was, zo stelde de Nederlandse regering op 11 december 1950, ‘gewenst [er] in de 
nieuwe staatkundige verhoudingen zoveel mogelijk naar te streven dat er slechts één nationaliteit 
zal bestaan voor het Koninkrijk der Nederlanden en dat het begrip Nederlands onderdaan, 
onderscheiden van het begrip Nederlander, verdwijnt.’24 De Tweede Kamer was het kennelijk 
roerend met de strekking van het wetsvoorstel eens: zij werd ‘zonder beraadslagingen en 
hoofdelijke stemming’ aangenomen.25  
 

                                                 
21 In het Britse rijk circuleerden vanaf 1948 verschillende Britse nationaliteiten. Sommige Britse statussen verleenden 
toegang tot en vestiging in Groot-Brittannië, andere niet, Ahmad Ali 1998, p. 21-25. 
22 Heijs 1995, p. 144-145. 
23 Kamerstukken II 1950/51, 2027, nr. 3, p. 2-3. ‘Het resultaat van de Rondetafelconferentie, voor zover dit is 
neergelegd in evenbedoelde overeenkomst betreffende de toescheiding van staatsburgers, noopt sedertdien tot 
beantwoording voor het Koninkrijk van de vraag of personen, die volgens die overeenkomst de Nederlandse 
nationaliteit behouden (of krachtens recht van optie) herkrijgen, Nederlanders zullen zijn dan wel Nederlandse 
onderdanen niet-Nederlanders. Het lijkt gewenst thans het onderscheid tussen Nederlanders enerzijds en 
Nederlandse onderdanen niet-Nederlanders anderzijds zoveel mogelijk uit de wetgeving te laten vervallen.’ 
Mannoury 1953, p. 125, omschrijft de relatie tussen soevereiniteitswet en de ‘wet nadere regelen omtrent nationaliteit 
en ingezetenschap’ als volgt: ‘Kort daarna [eind 1950, na de ontbinding van de nationaliteitscommissie, G.J.] diende 
de regering een wetsontwerp in, dat ten doel had de nationaliteit van hen, die krachtens de 
Toescheidingsovereenkomst aan Nederland waren toegevallen te regelen en tevens de onderscheiding tussen 
Nederlandse onderdanen – wel- en niet-Nederlanders – uit ons recht te doen verdwijnen […]’  
24 Kamerstukken II 1950/51, 2027, nr. 3, p. 2. 
25 Handelingen II 1950/51, p. 1533. De ‘Wet nadere regelen omtrent nationaliteit en ingezetenschap 1951’ (Staatsblad 
1951, nr. 593) trad met ingang van 29 december 1951 in werking, met terugwerkende kracht tot 27 december 1949, 
de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië, Mannoury 1953, p. 126. 
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4.2 De constructie van één lotsverbonden Koninkrijk met gelijkberechtigde staatsburgers 
Het Nederlanderschap van rijksgenoten in de West kreeg in de jaren daarna nog meer betekenis. 
De wetenschap dat de West een integraal deel van het Koninkrijk zou blijven inspireerde 
Nederlandse politici tot een insluitend vertoog jegens de rijksgenoten uit de West.  
 
4.2.1 Gelijkberechtigde staatsburgers 
Minister Kernkamp van Overzeese Rijksdelen stelde eind 1953 (toen een akkoord met Suriname 
en de Nederlandse Antillen over de nieuwe rechtsorde binnen het Koninkrijk in het verschiet lag) 
met nadruk dat rijksgenoten uit de West in alle opzichten als Nederlander zouden worden 
behandeld. Dat was bij de begrotingsbehandeling voor het jaar 1954. 26 Het betrof een reactie op 
een vraag vanuit de Tweede Kamer. Kamerleden wilden weten hoe de sociale positie van 
Nederlanders, Surinamers en Antillianen zich ten opzichte van elkaar verhield. Men had daarbij 
de levensstandaard, sociale wetgeving, onderwijs en gezondheidszorg op het oog.27 Minister 
Kernkamp lichtte de Kamer gedetailleerd over deze zaken in, en liet daarbij weten dat ‘sociale 
wetgeving en de zorg voor de gezondheid en het onderwijs […] voor Nederlanders, Surinamers 
en Antillianen zonder enige discriminatie gelijk [is].’ Kernkamp onderstreepte daarbij nog het 
volgende:  
 
”Ten overvloede wellicht moge worden opgemerkt, dat volgens het geldende staatsrecht Surinamers en Antillianen, 
zowel als uit Nederland afkomstige Nederlanders, Nederlanders zijn.”28 
 
Deze uitlatingen van minister Kernkamp, waarin het volwaardige Nederlandse staatsburgerschap 
van zowel rijksgenoten uit de West als Noordzee-Nederlanders benadrukt werd, zou direct na de 
totstandkoming van het statuut het leidmotief worden in de politieke vertogen over rijksgenoten 
uit de West. Interessant detail daarbij is dat ze geuit werden parallel aan de verregaande  
problematisering van het Nederlanderschap van Indische Nederlanders door zowel Kamer als 
regering. In het kader van de begrotingsbehandeling van het ministerie van Maatschappelijk Werk 
voor 1954 hadden Kamer en regering (in november 1953) besloten het ontmoedigingsbeleid ten 
aanzien van Indische Nederlanders voort te zetten, door de motie Lemaire te verwerpen. Het 
argument dat de ontmoedigingspolitiek discriminatie impliceerde en het Nederlanderschap van 
Indische Nederlanders ontkrachtte kon in die context niet overtuigen. Ten aanzien van 
rijksgenoten uit de West, klein in aantal en nog geen doelgroep van het ministerie van 
Maatschappelijk Werk, stonden de politieke neuzen kennelijk nog de andere kant uit. De regering 
en Kamer spraken ten aanzien van het burgerschap van rijksgenoten uit de West andere intenties 
uit. En ze legden niet het accent op identiteitsverschillen tussen rijksgenoten uit de West en 
Noordzee-Nederlanders. Integendeel.  
 

                                                 
26 Kamerstukken II 1953/54, 3200 (XIII), nr. 2-9.  
27 Kamerstukken II 1953/54, 3200 (XIII), nr. 8, p. 2.  
28 Kamerstukken II 1953/54, 3200 (XIII), nr. 9, p.3. 
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4.2.2 Het bezoek van de Koningin en politieke reacties daarop: een lotsverbonden 
Koninkrijk 
Nadat het statuut in 1954 tot stand was gekomen bracht de Koningin in 1955 een bezoek aan de 
West. Het bezoek was de media niet ontgaan en inspireerde Tweede Kamer en regering om in 
lyrische bewoordingen een ongedeeld, lotsverbonden Koninkrijk te construeren. Bij de 
begrotingsbehandeling voor Overzeese rijksdelen voor 1956 (in 1955) gaven regering en Tweede 
Kamer (van links tot rechts, met uitzondering van de communisten) op uiteenlopende wijze 
uiting aan hun gevoelens over het koninklijk bezoek aan de West. 29  
 
Het bezoek van de Koningin had de band tussen het Nederlandse volk en de rijksgenoten 
overzee verstevigd, zo oordeelde de regering en een kamermeerderheid. De Kamerleden Lemaire 
(KNP), Hazenbosch (ARP) en Van de Wetering (CHU) drukten het op 7 december 1955 
achtereenvolgens als volgt uit. 
 
Lemaire: 
 
“De films over het bezoek van H.M. de Koningin hebben zich in de algemene belangstelling verheugd. Daaruit 
mag worden afgeleid hoe goed de voedingsbodem is, welke een goede voorlichting kan vinden.”30 
 
Hazenbosch: 
 
“Er is naar mijn oordeel reden tot voldoening over de wijze, waarop het statuut voor het koninkrijk bezig is tot 
leven te komen. Nu wij een jaar na het tot stand komen van het statuut staan, kan worden gesproken van een 
gunstige ontwikkeling ter zake. In dit verband geloof ik, dat het koninklijk bezoek aan Suriname en de 
Nederlandse Antillen van grote betekenis is geweest, niet alleen omdat daardoor ongetwijfeld de banden tussen 
Vorstenhuis en de volkeren overzee zijn versterkt, maar ook omdat juist dit bezoek heeft bijgedragen tot een 
verlevendiging van de belangstelling van ons volk voor de Rijksgenoten overzee.31[…] De realisering van het 
statuut […] is een zaak geweest, die in brede kringen van ons volk heeft aangeslagen.”32 
 
Van de Wetering:  
 
“Ook ik wil beginnen met een woord van grote waardering voor de reis die H.M. de Koningin en Z.K.H. Prins 
Bernhard naar de West hebben gemaakt, een reis, die, zoals wij uit de pers mogen vernemen en zoals ons ook door 
de film is getoond, een ware triomftocht is geworden en waarbij ook de West zich op zijn best heeft laten zien en een 
groots wederzijds vertrouwen is ontwikkeld. […] De koninkrijksgedachte is er; zij zal steeds meer moeten groeien; 
zeker in Nederland.”33 
 

                                                 
29 Kamerstukken II 1955/56, 4100 (XIII), nr. 8; Handelingen II 1955/56, p. 438-457. 
30 Handelingen II 1955/56, p. 438. 
31 Handelingen II 1955/56, p. 439. 
32 Handelingen II 1955/56, p. 440. 
33 Handelingen II 1955/56, p. 442. 
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Kritische tegengeluiden zoals die van het Tweede Kamerlid Wagenaar (CPN), dat het statuut een 
‘voortzetting van de overheersing van Nederland’34 was, werden door regering en de meerderheid 
van de Tweede Kamer genegeerd. Minister Kernkamp van Overzeese Rijksdelen, die ook was 
meegegaan met de koninklijke delegatie die de West had bezocht, ging geheel aan de kritiek van 
Wagenaar voorbij en drukte zich als volgt uit:  
 
“Persoonlijk prijs ik mij gelukkig dat ik deze reis heb mogen medemaken en getuigen heb mogen zijn van het 
enthousiasme en tevens de gevoelens van roerende aanhankelijkheid, waarmede hare majesteit in alle delen dier 
beide landen is ontvangen. Inderdaad heeft deze reis […] kleur gegeven aan de realiteit van de nieuwe rechtsorde in 
het koninkrijk, zoals deze in het statuut voor het koninkrijk is neergelegd, en is het bezoek […] van grote 
betekenis geweest voor de verlevendiging van de belangstelling hier te lande voor die landen.”35 
 
Kortom, er was volgens regering en Kamer sprake van een saamhorig Koninkrijk, en vanuit de 
Kamer gingen er stemmen op om de voorlichting aan de Nederlandse bevolking over de West uit 
te breiden, hetgeen de ‘wederzijdse vertrouwdheid tussen de bevolkingen van de drie rijksdelen’ 
nog meer zou doen toenemen.36 In die context tolereerde men dan ook niet dat rijksgenoten 
binnen de Nederlandse landsgrenzen vanwege hun uiterlijk benadeeld werden, zoals we in het 
volgende hoofdstuk zullen zien.  
 
Oostindie belicht in De parels en de kroon op interessante wijze de historische rol die het 
Nederlandse koningshuis gespeeld heeft (en nog steeds speelt) in constructie van banden tussen 
overzeese onderdanen en Nederland.37 De auteur laat zien hoe het koningshuis werd ingezet om 
de identificatie van overzeese burgers met Nederland te vergroten. De Koning(in) stelt geen 
harde politieke eisen, en aan haar wordt (mede hierom) een grote liefde voor overzeese 
onderdanen toegedicht. Deze zorgvuldig geregisseerde koninklijke rol kweekt bij overzeese 
burgers loyaliteitsgevoelens ten opzichte van het moederland. Het gaat om een wederzijdse relatie 
tussen de Koningin en haar overzeese onderdanen: de vorst(in) reikt de overzeese burgers de 
hand, terwijl deze overzeese burgers zeer gecharmeerd zijn van de bezoeken van ‘hun’ Koningin. 
In Suriname en de Nederlandse Antillen betrof het loyaliteitsgevoel de gehele bevolking, terwijl in 
Indië met name Indo-Europeanen en Molukkers een sterke band met het koningshuis ervoeren, 
zo laat Oostindie zien. We zouden kunnen spreken van de ‘zachte kant’ van de Nederlandse 
imperiale politiek. Dit vriendelijke gezicht van het moederland compenseerde als het ware de 
meer ‘harde’ kanten van Nederlandse hegemonie over de overzeese rijksdelen (zoals bijvoorbeeld 
de afwijzing door de Nederlandse regering van het door Suriname bepleite recht op secessie in 
1953). Het is niet denkbeeldig dat beide dimensies van de Nederlandse hegemonie een rol  
hebben gespeeld in de bestendiging van het Koninkrijk der Nederlanden. 
                                                 
34 Handelingen II 1955/56, p. 445. 
35 Handelingen II 1955/56, p. 457. 
36 Kamerstukken II 1955/56, 4100 (XIII), nr. 8, p. 1. De Kamerleden De Graaf (KVP), Lemaire (KNP), Van de 
Wetering (CHU) benadrukten in de plenaire vergadering nogmaals de noodzaak van verregaande voorlichting aan de 
Nederlandse bevolking over de West. Kamerlid Nederhorst (PvdA) had daarover overigens fijntjes opgemerkt dat de 
belangstelling voor de rijksdelen een ‘enigszins geforceerd karakter krijgt.’ Een al te grote belangstelling van 
Nederlandse zijde voor wat er overzee gebeurde stond volgens hem op gespannen voet met de nieuw verworven 
autonomie, Handelingen II 1955/56, p. 432, 438, 442, 448. 
37 Oostindie 2006. 
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Conclusie 
Tussen 1949 en ongeveer 1955 stond het idee dat Surinaamse en Antilliaanse rijksgenoten ‘bij 
Nederland’ hoorden in politieke kringen als een paal boven water. De Nederlandse nationaliteit 
werd vanaf 1951 (als hamerstuk) uitgebreid over de hele bevolking van de West, politici roemden 
in de jaren daarna de koninkrijksband, de regering onderstreepte het gemeenschappelijke 
Nederlanderschap, en de migratie naar Nederland was een non-issue. Politieke vertogen over de 
relatie tussen inwoners in de West, Nederland en het Nederlanderschap waren destijds het 
tegendeel van die ten aanzien van Indische Nederlanders, van wie het Nederlanderschap en de 
toelating tot Nederland geproblematiseerd werd. De politieke vertogen over rijksgenoten uit de 
West contrasteerden voorts ook met de afwerende houding ten aanzien van Molukkers in de 
jaren vijftig. 
 
De (psychologische, ideologische en politieke) verwerking van het verlies van ‘Ons Indië’ in 
combinatie met het geringe beslag dat rijksgenoten uit de West legden op de schaarse bronnen in 
Nederland kunnen de politieke vertogen over hen tussen 1949 en 1955 mede verklaren. Wat het 
eerste betreft: Nederland ontleende aan het bezit van Indonesië het nationale zelfbeeld van groot 
imperium, en na het verlies van de ‘gordel van Smaragd’ wonnen de overgebleven overzeese 
rijksdelen aan betekenis, als betrof het communicerende vaten. Arend Lijphart heeft de 
dekolonisatie van Indonesië vergeleken met een trauma, dat in psychologische zin verzacht werd 
door het behoud van de soevereiniteit van Nederland over Nieuw-Guinea, als een ‘pleister op de 
wonde.’38 We kunnen de lofzang van politici over de totstandkoming van hernieuwde 
koninkrijksverhoudingen met de West in hetzelfde register plaatsen. Het was ideologisch en 
politiek in deze context niet opportuun om het Nederlanderschap van rijksgenoten te betwijfelen 
of uit te kleden. Ten tweede ontbrak door het geringe aantal rijksgenoten uit de West dat in de 
jaren vijftig naar Nederland kwam een voedingsbodem voor essentialistische identiteitsvertogen. 
De geringe migratie betekende dat het beslag dat rijksgenoten uit de West (destijds vooral 
elitemigranten) op schaarse huisvesting en arbeid van ‘emigratieland’ Nederland legden gering 
was. In politieke percepties moest men voor de veel grotere Indische ‘blijversgemeenschap’ 
bijvoorbeeld wel plaats inruimen.39 Voor rijksgenoten uit de West hoefden gevestigde 
Nederlanders geen plaats in te ruimen. Ook hierdoor konden politici aan insluitende vertogen ten 
aanzien rijksgenoten uit de West de vrije loop geven. Kortom: het idee van het Koninkrijk der 
Nederlanden overschaduwde, in de context van de geringe elitemigratie in de jaren vijftig, de 
zorgen over het betreden van het Nederlandse grondgebied, met een ondubbelzinnige insluiting 
van Surinaamse en Antilliaanse rijksgenoten in het Nederlanderschap als gevolg. Tegen die 
achtergrond kunnen we ons afvragen welke gevolgen een toename van de migratie uit de West 
voor de politieke vertogen had. Bleef onder die omstandigheden een Nederlands burgerschap het 
uitgangspunt ten aanzien van Antilliaanse en Surinaamse Nederlanders? Of hadden politici, 
gemeten aan de hand van (debatten over) toelating en integratie, vooral een rijksburgerschap 
overzee op het oog? Hoewel de politieke vertogen ten aanzien van Antilliaanse en Surinaamse 

                                                 
38 Geciteerd in Jansen van Galen 2003, p. 11. De behandeling van de soevereiniteitswet in 1949 (zie hoofdstuk 3) 
valideert op overtuigende wijze de stelling van Lijphart. 
39 Vgl. Schuster 1999a, p. 111-115. 
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Nederlanders overeenkomsten kenden, zouden ze vanaf midden jaren zestig uit elkaar gaan 
lopen. Ze worden daarom apart belicht. 
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Hoofdstuk 7  
Surinaamse (ex) rijksgenoten en de Nederlandse politiek  
 
Voor eigen Erf 
Onze kassiers op de wegen beroofd 
Aan ouden van dagen op klaarlichte dag 
Hun beursje met spaargeld ontrukt 
Onze roomblanke dochters onteerd 
Waarheen mijn vaderland 
O Nederland ontwaak 
Gooi al dat zwarte tuig eruit 
Ons land voor ons 
Op naar Blanke Macht! 
 
Gerard Reve (in: Propria Cures, 24 augustus 1974) 1 
 
1. Inleiding 
In dezelfde tijd dat het werk van Nederlands volksschrijver Gerard Reve op de literatuurlijsten van 
middelbare scholen in Suriname stond, droeg hij in 1975, in de Nacht voor de Poëzie in Kortrijk 
bovenstaand gedicht voor. 2 Het was geïnspireerd door de komst van rijksgenoten uit Suriname 
aan de vooravond van de onafhankelijkheid. In het post-Fortuynistisch tijdperk van vandaag zou 
deze voordracht niet als wanklank gelden, maar in het linkse politieke klimaat van de jaren 
zeventig sloeg ze in als een bom. 3 Was deze onheilstijding over het burgerschap van Surinaamse 
Nederlanders in de Nederlandse samenleving theatrale ironie (kenmerkend voor Reve) of meende 
hij het? De wijze van voordracht suggereerde het eerste,4 maar volgens Harry Mulisch, die andere 
grote vaderlandse schrijver, misbruikte Reve het stijlmiddel van de ironie om racistische 
opvattingen te verhullen. Ironie betekent dat men het tegendeel zegt van wat men meent, maar 
Reve, zo vond Mulisch, zei wat hij meende, en wel op zo’n wijze (theatraal) dat het publiek het 
niet doorzag.5 De jonge Surinaams-Nederlandse jurist André Haakmat (groot bewonderaar van 
Reve, diep geroerd door diens De avonden, en als fan tijdens de voordracht in de zaal aanwezig) 

                                                 
1 De beschrijving van de houding van Reve inzake Surinaamse rijksgenoten is gebaseerd op het historische 
televisieprogramma Andere Tijden (VPRO). Het betreft de uitzending van 16 december 2003, met als titel Het raadsel 
van Reve. De citaten van Reve en zijn critici komen uit deze uitzending en uit het artikel Gerard Reve en de Blanke Macht 
(auteur: Laura van Hasselt) dat over deze kwestie op de website van Andere Tijden is verschenen: 
http://geschiedenis.vpro.nl/programmas/2899536/afleveringen/15217580/.Voorts is geput uit het 
biografieën(televisie)programma Profiel (Humanistische Omroep, IKON, KRO). Het betreft de uitzending van 29 
maart 2006. 
2 Ook Surinaamse middelbare scholieren waren vertrouwd met het werk van de ‘drie grootste na-oorlogse 
Nederlandse schrijvers’ Reve, Mulisch en Hermans. Bron: eigen waarneming. 
3 Destijds hadden enkele vooraanstaande Nederlanders, waaronder Hedy d’Ancona, zich verenigd in een 
protestcomité tegen de schrijver, Van Hasselt 2003, 
http://geschiedenis.vpro.nl/programmas/2899536/afleveringen/15217580/items/15334588/. 
4 Reve droeg het gedicht met zeer luide stem voor, had zich daarbij getooid met het hamer-sikkel-symbool, ban-de-
bom-teken, hakenkruis en een witte bokshandschoen die hij bij de slotzin ‘op naar blanke macht’ met gebalde vuist 
omhoog stak, Andere Tijden, uitzending 16 december 2003; Van Hasselt 2003, 
http://geschiedenis.vpro.nl/programmas/2899536/afleveringen/15217580/items/15334586/. 
5 Van Hasselt 2003, http://geschiedenis.vpro.nl/programmas/2899536/afleveringen/15217580/items/15334590/ 
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was destijds tot zijn spijt tot dezelfde conclusie gekomen: onder het mom van ‘deftige poëzie’ 
bedreef Reve ‘eigenlijk vuil racisme.’ Na afloop van Reve’s optreden had Haakmat zich naar diens 
de kleedkamer gespoed en hem te verstaan gegeven dat zijn gedicht, theater of niet, ‘latente 
gevoelens van racisme bij grote groepen mensen aanwakkert.’ Reve, die Haakmat aanvankelijk 
ontweek, wond zich nu toch zichtbaar op over de kritische opmerkingen van de jurist: ‘Omdat 
die negers in Suriname 125 jaar geleden slaven waren, is dat het recht dat hun achterkleinkinderen 
naar Amsterdam komen en van steun leven?’6 Drie jaar voor het incident, in 1972, had Reve in 
een brief aan Simon Carmiggelt laten weten dat een spoedige onafhankelijkheid van Suriname wat 
hem betreft de oplossing van het probleem was:  
 
“Nu moeten we nog van die Surinaamse en Curaçaose & Antilliaanse troep af. Ik ben er erg voor, dat die 
prachtvolken zo gauw mogelijk geheel onafhankelijk worden, en ons niks meer kosten, zodat we ze allemaal met 
een zak vol spiegeltjes en kralen op de tjoeki tjoeki stoomboot kunnen zetten, enkele reis Takki Takki Oerwoud, 
meneer!”7 
 
Direct na het incident met Haakmat nuanceerde Reve zijn gedicht (dat ‘geheel geïnspireerd was 
door patriottisme en vaderlandsliefde’8) in een ingezonden brief in het Parool als een ‘primitieve, 
vermoedelijk in al te vulgaire bewoordingen gestelde alarmkreet.’9 In de ingezonden brief in het 
Parool en in een televisie-interview met Aad van den Heuvel (jaren daarna) lichtte Reve zijn 
alarmkreet toe. De komst van ‘200.000 ongeschoolde Surinamers’ naar Nederland, zo stelde Reve 
tegenover Van den Heuvel, werkte vanzelf discriminatie in de hand. Niet uitspraken zoals die van 
hem (Haakmat’s stelling), maar de rijksgenoten zelf veroorzaakten een negatieve houding in de 
Nederlandse samenleving. De gevestigde Nederlanders zelf viel niets te verwijten.10 In het Parool 
onderbouwde Reve het als volgt:  
 
“Ik bedoel niet letterlijk wat in het gedicht staat, want ik ben geen racist en de neger heeft mijns inziens recht op 
een plaats onder de zon gelijkwaardig met die van de blanke. Ik heb echter door dit brute middel bij miljoenen 
gehoor gevonden voor mijn betoog, volgens hetwelk de immigratiepolitiek van de Nederlandse regering, die massaal 
mensen binnenlaat, voor wie er in Nederland geen werk, geen woonruimte, geen toekomst is en slechts verpaupering 
en criminaliteit in het verschiet liggen, tot een ramp zal moeten voeren.”11 
 
‘De Neger’ was door Reve wellicht vooral als een tot de verbeelding sprekende stijlfiguur ingezet: 
want hoewel Creoolse Surinamers (Reve’s Negers) tot de vroegste rijksgenoten uit de West in 
Nederland behoorden en ook zij in de jaren zeventig door overtocht naar Nederland de onzekere 
                                                 
6 Andere Tijden, uitzending 16 december 2003. Haakmat was Reve overigens reeds in 1966 tegengekomen in de 
rechtszaal. Reve was beschuldigd van godslastering omdat hij God met een Ezel had vergeleken waarmee hij de 
liefde bedreef. Haakmat, tijdens het proces in 1966 assistent van de openbaar aanklager, was bij die gelegenheid zeer 
onder de indruk geraakt van Reve’s requisitoir, dat hem vrijspraak had opgeleverd, Van Hasselt 2003, 
http://geschiedenis.vpro.nl/programmas/2899536/afleveringen/15217580/items/15334588/. 
7 Andere Tijden, uitzending 16 december 2003; Van Hasselt 2003, 
http://geschiedenis.vpro.nl/programmas/2899536/afleveringen/15217580/items/15334590/. 
8 Andere Tijden, uitzending 16 december 2003. 
9 Andere Tijden, uitzending 16 december 2003; Van Hasselt 2003, 
http://geschiedenis.vpro.nl/programmas/2899536/afleveringen/15217580/items/15334588/. 
10 Profiel, uitzending 29 maart 2006. 
11 Van Hasselt 2003, http://geschiedenis.vpro.nl/programmas/2899536/afleveringen/15217580/items/15334588/. 
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politieke situatie in Suriname voor wilden zijn, bepaalden in de jaren vlak voor de 
onafhankelijkheid van Suriname vooral Hindoestaanse en Javaanse rijksgenoten het beeld van de 
migratie naar Nederland.12 
 
Deze affaire is een metafoor voor de asymmetrische relatie tussen moederland en overzeese 
burgers. Bezit van de Nederlandse nationaliteit van de inwoners van Suriname en een 
burgerschap volgens de Nederlandse maatstaven (zie hoofdstuk 2), betekende niet een 
vanzelfsprekende acceptatie van deze rijksgenoten als burger van de Nederlandse samenleving. 
Nu mogen we Reve wellicht beschouwen als de moderne pendant van een nar. En Surinaamse 
Nederlanders lijken in het nieuwe millenium een veel minder geproblematiseerd deel van de 
Nederlandse samenleving dan in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Toch zijn deze uitlatingen 
een handzaam hulpmiddel om de vragen die in dit hoofdstuk centraal staan te introduceren. Was 
Reve ‘bezet’ door vertogen die in de wijdere Nederlandse samenleving over Surinaamse 
rijksgenoten circuleerden, en waar hij op volstrekt unieke wijze uitdrukking aan gaf? In dit kader 
is vooral de positie van politici in deze vertogen relevant. Hoe hebben ‘serieuze’ Nederlandse 
politici door de jaren heen (tussen 1949 en 2005) over het burgerschap van Surinaamse 
Nederlanders geoordeeld? Klinken in hun politieke vertogen over nationaliteit van de 
(voormalige) rijksgenoten, en over hun toelating tot en integratie in de Nederlandse samenleving 
de stellige onheilsverwachtingen à la Reve door, of is eerder sprake van het ‘voorzichtige’, 
insluitende vertoog waar Haakmat voorstander van was? Beschouwde men de (komst van) 
rijksgenoten uit de West in deze politieke vertogen als een aantasting van en bedreiging voor volk 
en vaderland en welke rol speelde gender (‘roomblanke dochters onteerd’) en klasse (‘200.000 
ongeschoolde Surinamers’) in de politieke debatten? En in hoeverre komt de onafhankelijkheid in 
die debatten tussen regering en Kamer naar voren als instrument om de immigratie van 
Surinaamse Nederlanders te reguleren (‘…zodat ze op de tjoeki tjoeki stoomboot terug naar hun 
Takki Takki oerwoud kunnen’), om aldus de grenzen van de Nederlandse gemeenschap te 
trekken?  
 
In de politieke vertogen maakten de 300.000 Surinaamse Nederlanders die Nederland telt en hun 
(voor)ouders een evolutie door van gewenste en aanhankelijke ‘rijksgenoten’ in de jaren vijftig, 
via geproblematiseerd burgerschap in de jaren zeventig waarin Surinaamse rijksgenoten als 
‘slachtoffers van het Nederlanderschap’ zouden verschijnen, tot een dubbelzinnige positie van 
Surinaamse Nederlanders binnen de Nederlandse natiestaat als onbesproken ‘niet-Westerse 
allochtonen’ volgens het minderhedendiscours. 
 
De ontwikkeling die loopt van ‘verwante’ Surinaamse rijksgenoten, via een geproblematiseerd 
burgerschap kort voor en na de onafhankelijkheid naar een dubbelzinnige positie van Surinaamse 
Nederlanders in het minderhedendiscours neem ik als volgt onder de loep. 1. Een gekoesterde 
band met Surinaamse ‘rijksgenoten’ in hechte koninkrijksverhoudingen (1949-1962) 2. De grotere 
politieke zorgen over Surinaamse rijksgenoten, met name het mannelijke deel van de arbeiders, 
die zich tussen ongeveer 1963 en 1965 in de politieke vertogen begonnen af te tekenen 3. De 

                                                 
12 Gowricharn & Schuster 2001, p. 159-160; Bovenkerk & Verschoor 1983, p. 6. 
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problematisering van het Nederlands burgerschap van Surinaamse rijksgenoten in debatten 
tussen 1969 en 1975, in de aanloop naar de onafhankelijkheid. 4. De staatkundige 
onafhankelijkheid in 1975 en de gevolgen daarvan voor nationaliteitstoedeling en toelating. 5. 
Ontwikkelingen in het denken over integratie nadat Surinaamse Nederlanders een ‘grote’ 
vestigingsgemeenschap in Nederland werden: van problematische minderheid tot onbesproken 
niet-Westerse allochtoon (1975-2005).  
 
2. Een zeker (rijks)burgerschap13 in stabiele verhoudingen (1949- 1963) 
In hoofdstuk 6 is naar voren gekomen dat de Nederlandse politiek (met de voortzetting van het 
Koninkrijk in het verschiet) vanaf 1951 zonder weifeling de gehele bevolking van Suriname in het 
volwaardige Nederlanderschap insloot. Minister Kernkamp van Overzeese Rijksdelen 
onderstreepte vervolgens in 1953 ‘dat volgens het geldende staatsrecht, Surinamers en 
Antillianen, zowel als uit Nederland afkomstige Nederlanders, Nederlanders zijn’ en daaruit 
volgde volgens de minister gelijke behandeling op alle fronten.14 Politici hadden dus een 
ongedeelde juridische koninkrijksgemeenschap geconstrueerd waarvan zowel Noordzee-
Nederlanders als Surinaamse Nederlanders ‘lid’ waren. Maar het is ook van belang of men in de 
betekenissen en (juridische) praktijken die men vervolgens aan het Nederlanderschap van 
Surinaamse rijksgenoten hechtte gevolg hieraan gaf. Hoe onbetwist was de toelating van 
Surinaamse rijksgenoten tot Nederlandse bodem? Immers, ook in de jaren vijftig en de eerste 
helft van de jaren zestig was er sprake van migratie van Surinaamse rijksgenoten naar Nederland, 
al betrof het geen massale uittocht door omstandigheden, zoals bij Indische Nederlanders het 
geval was. Terwijl de migratieoverschotten met Indonesië tussen 1950 en ca. 1965 pieken 
vertoonden waren die met Suriname tot 1960 stabiel laag.15 Niettemin was er sprake van 
verplaatsing naar Nederland en bijgevolg had zich aldaar een ‘gemeenschap’ van enkele 
duizenden Surinaamse rijksgenoten gevormd (ca. 5.000 mensen in 1955, 8.000 in 1960). Het 
geringe aantal rijksgenoten dat zich richting Nederland begaf bestond tot ongeveer 1955 
voornamelijk uit leden van de traditionele elite, verlofgangers uit de middengroepen en studenten, 
terwijl na 1955 ook een aantal arbeidsmigranten (zowel vrouwen als mannen) zich daarbij zou 
voegen.16  
 
Hoe is in stabiele staatsrechtelijke banden tussen Nederland en Suriname waarin Nederland een 
‘emigratieland’ was dat niettemin ook tekorten op de arbeidsmarkt zou kennen, gereageerd op de 
komst van Surinaamse rijksgenoten naar Nederland? Bleef de vrije toegang tot het Nederlands 
grondgebied een onvervreemdbaar recht voor de Surinaamse rijksgenoten? Congrueerden, met 
                                                 
13 ‘Zeker burgerschap’ heeft hier twee betekenissen, namelijk: 1. een bepaald soort burgerschap als het gaat om 
(verwachtingen over) het reële maatschappelijke, sociale en politieke functioneren van Surinaamse rijksgenoten. 2. 
Een vaststaand burgerschap, waar het gaat om het Nederlands staatsburgerschap en het recht op het betreden van het 
grondgebied van Nederland. 
14 Kamerstukken II 1953/54 (XIII) nr. 9, p.3. 
15 NIDI 2003, 112 ; Oostindie en Klinkers 2001 (deel III), p. 231. 
16 Budike 1982; Schuster 1999a, p. 117-128; Oostindie en Maduro 1986. Wat de studenten betreft wijst Budike erop 
dat in 1948 het studiebeurzenstelsel ingevoerd was. Gowricharn & Schuster 2001, p. 158, wijzen erop dat bursalen 
langzaam maar zeker een afspiegeling gingen vormen van de samenleving: waar aanvankelijk vooral beurzen werden 
verstrekt aan leden van de lichtkleurige elite kwamen in de loop van de jaren vijftig en het begin jaren zestig ook 
Creolen, Hindoestanen en Javanen naar Nederland voor studie. De auteurs beschouwen dit als een gevolg van 
veranderde politieke machtsverhoudingen na de introductie van het algemeen kiesrecht.  
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andere woorden, de politieke vertogen over migratie van Surinaamse rijksgenoten naar Nederland 
met de ‘vanzelfsprekende’ insluiting van de gehele bevolking van Suriname in het 
Nederlanderschap in 1951? En hoe stond de politiek tegenover het burgerschap van Surinaamse 
rijksgenoten in Nederland? Was er bijvoorbeeld sprake van een integratievertoog met daaraan 
inherente opvattingen over overeenkomst en verschil en uitmondend in een of andere vorm van 
‘integratiebeleid’? 
 
2.1 Meerstemmigheid over het betreden van het Nederlandse grondgebied (1955-1962) 
Het concept ‘toelatingsvertoog’ is te beperkt om de verschillende dimensies die met deze vragen 
samenhangen in kaart te brengen, omdat men dan de tegenbeelden daarvan over het hoofd ziet. 
Een analyse van politieke vertogen over het betreden van en vestigen op het grondgebied van het 
moederland in ruimere zin ligt dan meer voor de hand. Er is, wat dit betreft, sprake van een 
zekere meerstemmigheid in de politieke vertogen ten aanzien van Surinaamse rijksgenoten, 
waarbij klasse en sekse een rol gespeeld hebben. Dat die vertogen niet goed te vangen zijn in het 
concept toelatingspolitiek, blijkt uit het gegeven dat politieke reacties (met name de openbare) 
ook het tegenbeeld daarvan konden uitdrukken. Dat laat onverlet dat politici (met name in 
besloten kring) ook hun gedachten hebben laten gaan over de toelating van ‘a-sociale’ Surinaamse 
rijksgenoten, waarbij Tweede Kamer en regering overigens nooit juridisch de daad bij het woord 
voegden. Ik behandel achtereenvolgens politieke reacties op studerende Surinaamse rijksgenoten, 
de gedifferentieerde reactie op de (de werving van) mannelijke en vrouwelijke Surinaamse 
arbeidskrachten, en de ‘proefballonnetjes’ over een toelatingsregeling in besloten (bewindslieden) 
kring. 
 
2.1.1 De tegenbeelden van een toelatingsregeling 
Met open armen ontvangen: studerende Surinaamse ‘rijksgenoten’ in Nederland 
In de jaren vijftig en begin jaren zestig was de populatie rijksgenoten die de oversteek naar 
Nederland maakte nog geen dwarsdoorsnede van de Surinaamse bevolking.17 Als men al aan 
‘rijksgenoten uit de Suriname’ dacht, dan was de kans groot dat men hen gelijkstelde met ‘de 
Surinaamse student.’ Het volgende voorbeeld is een heldere illustratie van hoe het hun in 
Nederland kon vergaan: 18 
 
In april 1954 kwamen 7 studenten van de Surinaamse Theologische School naar Nederland,19 om er hun studie voort 
te zetten. Sinds 1951 was de leiding van het instituut opgedragen aan het Nederlandse echtpaar prof. dr. Jan van der 
Linde en Mevrouw van der Linde-Rijksen. Aanleiding voor verplaatsing van de Theologische School naar Nederland 
was de ziekte van Mevrouw van der Linde-Rijksen. In Nederland combineerden de studenten studie aan het 
Seminarie der Broedergemeente te Zeist met colleges aan de Universiteit van Utrecht. Evenals vele andere 
Surinaamse studenten destijds20 ervoer deze groep, die in een zeer beschermde omgeving belandde, hun verblijf in 
Nederland overwegend positief. Daar droeg zeker aan bij dat de toekomstige predikanten op theevisite bij 

                                                 
17 Oostindie 1986, p. 121; Gowricharn & Schuster 2001. 
18 Het voorbeeld is een bewerking van de volgende bron: Suriname Zending, maandblad van het Zeister 
Zendingsgenootschap der Evangelische Broedergemeente, nr. 9, 1956. 
19 Het ging om R.E. Beggraaf, Th. A. Darnoud, L.I. Dielingen, H. E. Ph. Hessen, J.F. Jones, S.T. Mingoen en E.C. 
Ritfeld. 
20 Vgl. Oostindie 1986. 
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Nederlandse staatshoofd, Koningin Juliana, waren uitgenodigd.21 Tijdens de studie had de groep ‘vele contacten met 
theologische studentengezelschappen in Utrecht, met de Nederlandse Christen Studentenvereniging, met 
Gereformeerde studenten uit Delft’ gelegd.22 Op 13 juli slaagden allen voor hun kandidaatsexamen theologie, waarna 
ze op 17 augustus 1956 de terugtocht naar Suriname aanvaardden. 
 
De ontvangst door de Koningin van de studenten in bovenstaand voorbeeld staat symbool voor 
de wijze waarop de Nederlandse politiek in de jaren vijftig studerende Surinaamse rijksgenoten 
ontving.23 Regering en Tweede Kamer zagen het als hun taak dat deze rijksgenoten, voor wie het 
destijds niet ongewoon was om na studie naar Suriname terug te keren om het land te helpen 
opbouwen, tijdens hun verblijf in Nederland een behandeling kregen als andere Nederlanders.  
 
Zo liet de Tweede Kamer de regering in 1955 weten dat het haar ter ore was gekomen dat ‘zich 
de afgelopen maanden in Nederland enkele gevallen van rassendiscriminatie tegenover 
Surinamers hebben voorgedaan.’24 Dat was in de context van de begrotingsbehandeling van 
Overzeese Rijksdelen voor 1956, in welk kader Tweede Kamer en regering de loftrompet hadden 
geblazen over het Koninkrijk na een geslaagd bezoek van de Koningin aan de West, bij welke 
gelegenheid men ook een verdere verdieping van de relaties tussen de bevolkingen van de 
rijksdelen (door voorlichting) had bepleit (hoofdstuk 6).25 De berichten hadden betrekking op 
Surinaamse studenten, die daardoor geen onderdak hadden gevonden. ‘Vele [Kamer]leden’ 
spraken (in het voorlopig verslag) hun afkeur hierover uit, en drongen er ‘ernstig bij de Regering 
op aan hier uiterste waakzaamheid te betrachten en voor zover mogelijk in te grijpen.’26 De 
aanvankelijk wat lauwe reactie van minister Kernkamp27 lieten de Kamerleden niet over hun kant 
gaan, en tijdens de plenaire vergadering, waarin met name Wagenaar (CPN)28 en Nederhorst 
(PvdA) het woord hierover voerden, vroeg men een ondubbelzinnige veroordeling van de 
discriminatiepraktijken door de regering. Tolerantie van discriminatie stond op gespannen voet 

                                                 
21 Bron: J.F. Jones (mondeling). 
22 Hier was Prof. Jan van der Linde aan het woord (in Suriname Zending, zie eerder). 
23 Ook al deden zich in de wijdere Nederlandse samenleving (waarover de naoorlogse Surinaamse studenten 
overigens vaak positief oordeelden) incidenteel  wel eens misverstanden voor, zoals ‘niet als Nederlander te worden 
beschouwd’ terwijl men ‘zich toch volledig thuis voelde in die cultuur’, Oostindie 1986, p. 99. 
24 Handelingen II 1955/56, p. 446. 
25 Kamerstukken II 1955/56, 4100 (XIII), nr. 8, p. 1. De Kamerleden De Graaf (KVP), Lemaire (KNP),Van de 
Wetering (CHU) benadrukten in de plenaire vergadering nogmaals de noodzaak van verregaande voorlichting aan de 
Nederlandse bevolking over de West. Kamerlid Nederhorst (PvdA) had daarover overigens fijntjes opgemerkt dat de 
belangstelling voor de rijksdelen een ‘enigszins geforceerd karakter krijgt.’ Een al te grote belangstelling van 
Nederlandse zijde voor wat er overzee gebeurde stond volgens hem op gespannen voet met de nieuw verworven 
autonomie, Handelingen II 1955/56, resp. p. 432, 438, 442, 448. 
26 Kamerstukken II 1955/56, 4100 (XIII), nr. 8, p. 1. 
27 Minister Kernkamp had in de memorie van antwoord laten weten geen aanwijzingen voor rassendiscriminatie te 
hebben en zag niet hoe de Nederlandse regering ‘zou kunnen ingrijpen in de enkele gevallen waarin eventueel van 
rassendiscriminatie in hier bedoelde zin zou kunnen worden gesproken,’ Kamerstukken II 1955/56, 4100 (XIII), nr. 9, 
p. 1-2.  
28 Wagenaar drukte zich tijdens het debat op 7 december 1955 het meest scherp uit: ‘Mijnheer de Voorzitter! Ik zou 
mijn verontwaardiging willen uitspreken over de rassendiscriminaties tegenover Surinamers, die zich de afgelopen 
maanden hebben voorgedaan en waarop in het voorlopig verslag is gewezen. Ik moet evenwel tot mijn spijt 
vaststellen, dat de Minister er in zijn Memorie van Antwoord maar een flauwe verklaring over aflegt. De Minister ziet 
niet hoe hij zou kunnen ingrijpen bij de enkele gevallen van “eventuele” – eventueel zegt de Minister, maar de 
discriminatie was en is er – rassendiscriminatie. Ik vraag echter of het voor de Minister zo bezwaarlijk zou zijn 
geweest in een duidelijke verklaring van het ministerie zijn afschuw over deze rassendiscriminatie tot uitdrukking te 
brengen.’ Handelingen II 1955/56, p. 446. 
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met de goede verhoudingen in het Koninkrijk, zo verduidelijkte Nederhorst (PvdA) het 
kamerstandpunt: 
 
“Het enige, dat wij van de Regering vragen, is een duidelijk distantiëren, waaruit moge blijken, dat, indien zich 
motieven van rassendiscriminatie en rassengevoelens hebben kenbaar gemaakt, dit in de ogen van de Regering een 
volstrekt afkeurenswaardige houding is. Wij kunnen prachtig spreken over de overzeese Rijksdelen, maar de beste 
bijdrage, die wij kunnen leveren tot een goede onderlinge verhouding met de overzeese Rijksdelen, is, dat zulk een 
goede verhouding in ons persoonlijke leven realiteit is.”29 
 
Volgens minister Kernkamp was sprake van een misverstand, ook de Nederlandse regering vond 
deze incidenten moreel verwerpelijk:  
 
“Ik neem op gezag van de geachte afgevaardigde aan, dat zich gevallen van discriminatie van Surinamers hebben 
voorgedaan bij het zoeken naar woonruimte. Het is mij niet bekend maar ik neem het op zijn gezag aan. Mijn 
mededeling in de Memorie van Antwoord, dat ik niet zie, hoe de Regering ter zake kan ingrijpen, houdt niet in, 
dat mijn afkeuring voor zodanige discriminatie geringer zou zijn dan die van de heer Wagenaar. Ik spreek dan 
ook hier uitdrukkelijk uit, zulks mede naar aanleiding van de opmerking ter zake van de heer Nederhorst, dat 
elke vorm van discriminatie ten aanzien van onze overzeese Rijksgenoten door de Regering niet alleen wordt 
betreurd, maar ook ten sterkste wordt afgekeurd.”30 
 
Kortom: de komst van studerende Surinaamse rijksgenoten, niet zelden toekomstige 
leidinggevenden binnen de Surinaamse samenleving, is door Nederlandse politici kort na de 
totstandkoming van het statuut nimmer geproblematiseerd. Integendeel: de koninkrijksgedachte 
had ertoe geleid, dat als politici het al over Surinaamse studenten hadden dit een ‘beschermend’ 
karakter had, en nimmer handelde over de regulering van hun komst. 
 
Geen toelating maar werving: rijksgenoten uit de West als gewenste arbeidskrachten 
Het bestaan van een levend Koninkrijk (ideologisch, staatsrechtelijk en politiek) is een van de 
redenen geweest dat Nederland voor het lenigen van tekorten op de Nederlandse arbeidsmarkt 
de blik op het rijksdeel Suriname richtte. Het emigratiebeleid van de Nederlandse regering (vanaf 
1950 tot begin jaren zestig) liet onverlet dat zich binnen sommige sectoren van de Nederlandse 
economie een tekort aan geschoolde arbeidskrachten kon voordoen.31 Zoals de regering het in de 
toelichting op de instelling van de Directie voor de Arbeidsvoorziening in 1954 (nieuw onderdeel 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid) stelde waren er ‘in ons land enerzijds gebieden c.q. 
beroepen met overschotten van en anderzijds gebieden c.q. beroepen met tekorten aan 
arbeidskrachten, terwijl door verschillende omstandigheden moeilijk tot uitwisseling kan worden 

                                                 
29 Handelingen II 1955/56, p. 449 
30 Handelingen II 1955/56, p. 459 
31 Toen Tweede Kamerleden in 1959 (bij de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Volksgezondheid voor 
1960) van de regering wilden weten of voortzetting van het emigratiebeleid, tegen de achtergrond van de 
economische groei, nog opportuun was, liet Minister van Rooy (KVP) met zoveel woorden weten dat het profiel van 
emigranten van destijds niet paste binnen de vraag naar arbeid op Nederlandse arbeidsmarkt. Er was volgens de 
regering dus sprake van een kwalitatieve discrepantie, en men zette het emigratiebeleid voort, Kamerstukken II 
1959/60, 5700 (XII), nr. 9, p. 5; Kamerstukken II 1959/60, 5700 (XII), nr. 10, p. 19-20. 
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gekomen.’32 Rijksgenoten uit Suriname konden deze kwalitatieve discrepantie op de Nederlandse 
arbeidsmarkt kennelijk mede oplossen, want Nederlandse bedrijven en instellingen gingen, al dan 
niet in combinatie met lagere overheden (en met het ‘stempel’ van Kamer en regering) over tot 
werving van met name (mannelijke) arbeiders en verpleegkundigen uit het rijksdeel.33 Uit hoofde 
van hun Nederlandse nationaliteit hadden de Surinaamse rijksgenoten, de regering had dat in eind 
1957 in het kader van een debat over de Euromarkt nogmaals onderstreept,34 sowieso vrije 
toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt, hetgeen de Nederlandse werkgevers bureaucratische 
rompslomp bespaarde.35 Hoewel rijksgenoten uit de West met instemming van Kamer en 
regering als het ware werden uitgenodigd om in moederland Nederland te komen arbeiden 
zouden mannelijke en de vrouwelijke Surinaamse rijksgenoten in de buitenparlementaire en 
besloten politieke beleidssfeer verschillende reacties oproepen.  
 
Eerst iets over de werving van Surinaamse rijksgenoten in het algemeen. Regering en Kamer 
stemden daar in 1958 van harte mee in. Geheel in de lijn van de lof over de 
koninkrijksverhoudingen36 had de Tweede Kamer (tijdens de begrotingsbehandeling van Zaken 
Overzee voor 1958) minister Helders gevraagd ‘of het voor de Rijksdelen overzee nuttig moet 
worden geacht, dat van Nederland uit bijvoorbeeld in Suriname personeel wordt geworven’ 
waarbij ‘men dacht aan de werving van verpleegsters, maar ook aan werkenden die door de 
Amsterdamse Droogdok Maatschappij worden aangetrokken.’37 Kamerlid Fokkema (ARP) die 
benadrukte dat het ‘vooral na de Indonesische crisis zaak [is] onze aandacht nog sterker te richten 
op Zuid-Amerika en omgekeerd de aandacht van Zuid-Amerika te richten op Nederland’ prees 
de wervingsinitiatieven in dit kader als een vorm van ‘integratie in het Koninkrijk’, en pleitte 
daarnaast ook voor ‘de uitwisseling van onderwijzend personeel’ tussen Nederland en Suriname. 
minister Helders had op zijn beurt ‘de gouverneur van Suriname [verzocht] na te gaan of de 
Surinaamse regering het nuttig achtte dat in Suriname mannen voor de Amsterdamse Droogdok 
Maatschappij (ADM) en verpleegsters voor de Nederlandse ziekenhuizen werden geworven.’ De 
Surinaamse regering stond hier positief tegenover, mits een arbeidstekort in Nederland gepaard 
                                                 
32 Kamerstukken II 1954/55, 3700 (XII), nr. 2, p 12. 
33Budike 1982, p. 50-51; Schuster 1999a, p. 120; Cottaar 2003. 
34 Kamerleden wilden (in het kader van de begrotingsbehandeling van ‘Zaken Overzee’ voor 1958) in verband met 
het totstandkomen van de gemeenschappelijke Euromarkt van de regering weten of rijksgenoten ook vrije toegang 
hadden tot de Euromarkt. Minister Helders liet weten dat de rijksgenoten, zolang de Suriname en de Antillen niet via 
een associatieovereenkomst lid waren van de Euromarkt, ‘via’ Nederland toegang hadden tot de Euromarkt: ‘De 
vraag, of voor Antillianen en Surinamers de mogelijkheid tot vrije migratie binnen het gebied van de Euromarkt 
bestaat, gelet op het feit dat zij het Nederlanderschap bezitten moet bevestigend worden beantwoord, met dien 
verstande, dat zolang geen associatieovereenkomsten voor deze landen zijn gesloten, de Antillianen en Surinamers 
alleen van recht op vrije migratie kunnen gebruik maken als zij kunnen worden beschouwd als werknemers van 
Nederland.’ Ze moesten, zo verduidelijkte de minister, in Nederland werken om ook in de Europese landen te 
mogen werken, Kamerstukken II 1957/58, 4900 (XIII), nr. 10, p. 1; Kamerstukken II 1957/58, 4900 (XIII), nr. 12, p. 2; 
Handelingen II 1957/58, p. 509. 
35 Tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Zaken Overzee voor het jaar 1958 kwam, in de context 
van ‘vrije migratie van rijksgenoten binnen het gebied van de Euromarkt’, ook de vrije toelating tot de Nederlandse 
arbeidsmarkt ter sprake. Rijksgenoten hadden voordat een associatieverdrag tot stand gekomen was geen 
rechtstreekse toegang tot de Europese arbeidsmarkt uit hoofde van hun Nederlanderschap, maar wel als ze in 
Nederland werkzaam waren. Daarmee onderstreepte de regering nogmaals de vrije toegang van rijksgenoten tot de 
Nederlandse arbeidsmarkt, Kamerstukken II 1957/58, 4900 (XIII), nr. 12, p. 2; Handelingen II 1957/58, p. 509. 
36 Voor prijzende woorden over het Koninkrijk zie, Kamerstukken II 1957/58, 4900 (XIII), nr. 10, p. 1; Kamerstukken 
II 1957/58, 4900 (XIII), nr. 12. p.1; Handelingen II 1957/58 , p. 503-504.  
37 Kamerstukken II 1957/58, 4900 (XIII), nr. 10, p. 1. 
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ging met een arbeidsoverschot in Suriname.38 De minister deelde de Kamer naar aanleiding 
hiervan het volgende mee: 
 
“Ten aanzien van de verpleegsters heeft de vraag kennelijk het oog op de regeling met de gemeente Rotterdam, 
krachtens welke voor ruim 40 Surinaamse meisjes de gelegenheid is opengesteld om hier te lande een opleiding voor 
verpleegster te volgen. De gegadigden verbinden zich hierbij om tenminste 3 jaar op de normale gemeentelijke 
voorwaarden als verpleegster werkzaam te blijven. Met deze regeling stemt de regering van Suriname volledig in. 
Het is ondergetekende bekend, dat bovendien een aantal Surinaamse meisjes door een psychiatrische inrichting 
elders hier te lande in opleiding is genomen. Het is juist, dat de Amsterdamse Droogdok Maatschappij 112 
Surinamers heeft geëngageerd om op de Scheeps- en reparatiewerf te Amsterdam te werk te worden gesteld. De 
aanwerving geschiedde in overeenstemming met de Surinaamse instanties. Verwacht wordt dat een belangrijk 
aantal van deze personen na hun tewerkstelling naar Suriname zal terugkeren, en de door hen opgebouwde 
vakkennis aan dit land te nutte zal komen.”39 
 
Enerzijds gaf de Nederlandse politiek, na instemming van de Surinaamse regering, goedkeuring 
aan wervingsprocessen die al vanuit Nederlandse organisaties en bedrijven ondernomen werden. 
De regering, zowel het departement Zaken Overzee als Sociale Zaken en Volksgezondheid, 
erkende de tekorten op de arbeidsmarkt, maar wilde de Surinaamse regering niet voor het hoofd 
stoten.40 Daarnaast geeft bovenstaande kernachtig weer hoe regering en Kamer over de werving 
van rijksgenoten uit Suriname dachten. De werving beschouwde men (hoewel de rijksgenoten 
Nederlandse tekorten op de arbeidsmarkt lenigden) vooral als een zaak die Suriname ten goede 
kwam, aangezien arbeiders na de terugkeer de Surinaamse samenleving zouden gaan verrijken. 
Daarnaast beschouwde men de Surinaamse rijksgenoten die voor arbeid naar Nederland waren 
gemigreerd niet als blijvers, maar als een tijdelijk verschijnsel dat samenhing met de economische 
conjunctuur.41 Dat idee zou nog lange tijd het denken over de Surinaamse immigratie naar 
Nederland onder politici bepalen.  
 
Vrouwen, mannen en grensoverschrijdingen 
De Nederlandse politiek had, toen de rijksgenoten eenmaal in Nederland waren, overigens veel 
meer belangstelling voor het wel en wee van de mannelijke arbeiders dan voor de vrouwelijke 
verpleegkundigen, al komt dit verschil niet in de openbare beraadslagingen tussen Kamer en 
regering naar voren. Wat de verpleegkundigen betreft bleef het bij het constateren van hun 
komst, waarna wervingsinitiatieven van ziekenhuizen en de verpleegkundigen zelf geen 
noemenswaardige aandacht meer trokken van Kamer en regering. ( Regering en Tweede Kamer 
zagen, anders dan bij de mannelijke Surinaamse rijksgenoten, geen aanleiding de ‘vinger aan de 
pols’ te houden.42 ) 

                                                 
38 Schuster 1999a, p. 120. 
39 Kamerstukken II 1957/58, 4900 (XIII), nr. 12, p. 2-3.  
40 Zie ook Cottaar 2003, p. 23-24. 
41 Zie bijvoorbeeld ook Kamerstukken II 1962/63, 6900 (XV), nr. 12, p. 8; Kamerstukken II 1962/63, 6900 (XV), nr. 13, 
p. 18-19. 
42 Bij de begrotingsbehandelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, verantwoordelijk voor 
arbeidsmarktbeleid, werd er bijvoorbeeld tussen 1955 en 1965 met geen woord gerept over de werving van 
Surinaamse verpleegkundigen, zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 1955/56, 4100 (XII), nr. 2, 8, 10; Kamerstukken II 
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Deze stilte van de landelijke politiek over verpleegkundigen is temeer betekenisvol als men 
bedenkt dat (anders dan het citaat van de regering hierboven doet vermoeden) de werving, zowel 
qua omvang als qua tijdsperiode, niet onaanzienlijk was. Budike schat dat tussen 1955 en 1970 
‘een paar duizend Surinaamse meisjes en vrouwen’ zijn aangeworven voor Nederlandse 
ziekenhuizen.43 Cottaar schat dat het aantal Surinaamse verpleegkundigen in 1958 (de tekorten in 
de Nederlandse psychiatrische ziekenhuizen waren opgelopen tot 10%, ongeveer 600 mensen44) 
tussen de 200 en 300 mensen bedroeg.45 In Zusters uit Suriname doet laatstgenoemde verslag van 
de enthousiaste reacties van ziekenhuizen op de komst van verpleegkundigen, en van de soepele 
medewerking van lagere overheden en ambtenaren op het departement van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid bij hun werving.46 De tekorten in de Nederlandse ziekenhuizen waren onder 
meer ontstaan toen Nederlandse verpleegkundigen op zoek naar ‘afwisseling en avontuur’ in het 
buitenland aan de slag waren gegaan en de werving uit andere Europese landen (waaronder 
Denmarken, Engeland, Oost-Duitsland) geen zoden aan de dijk had gezet. Wat de inzet van 
verpleegkundigen uit Europese landen betreft hadden zich ‘wat problemen met taal’ voorgedaan 
en nu richtte men de blik op Suriname,47 dat destijds bekend stond als het meest ‘Nederlandse’ 
rijksdeel.48 De werving van verpleegkundigen, die reeds incidenteel plaatsvond, voltrok zich vanaf 
1956 in georganiseerd verband, met name vanuit Rotterdam, waar voor het Deltaziekenhuis (een 
psychiatrische inrichting) 34 Surinaamse leerling-verpleegkundigen waren geworven, eenderde 
van het totale aantal in 1956. Bij de werving werkten de gemeentelijke overheid en de 
ziekenhuizen samen.49 De inzet van de Surinaamse zusters riep in de ziekenhuizen, bij de 
gemeente en in de Kamer geen enkele onrust op, integendeel. Positieve berichten over (een 
gering aantal) Surinaamse leerling-verpleegkundigen hadden een vervolgvraag vanuit andere 
ziekenhuizen tot gevolg gehad, en ook in 1958 (de tekorten in de gezondheidszorg waren 
inmiddels verder opgelopen) en lang daarna kwamen er Surinaamse verpleegkundigen naar 
Nederland. De werving werd gerepresenteerd als een tweesnijdend zwaard, waarbij Surinaamse 
verpleegkundigen in Nederland een (voortgezette) opleiding zouden volgen, terwijl ook de 
Nederlandse tekorten verlicht werden. Het idee leefde dat de verpleegkundigen zouden 
terugkeren naar Suriname, maar tegelijkertijd, zo stelt Cottaar, ‘druiste dat in tegen de behoeften 
van de Nederlandse arbeidsmarkt, en daar was het toch allemaal om begonnen.’50 Het merendeel 
van de verpleegkundigen vestigde zich dan ook permanent in Nederland. De Surinaamse 
verpleegkundigen ontmoetten kortom politieke noch maatschappelijke weerstand (eerder het 
omgekeerde), en ook hun persoonlijke verhalen getuigen daarvan. Cottaar suggereert dat gender 
                                                                                                                                                         
1959/60, 5700 (XII), nr. 2, 9,10; Kamerstukken II 1962/63, 6900 (XV), nr. 2, 12,13; Kamerstukken II 1963/64, 7400 
(XV), nr. 2; Kamerstukken II 1964/65, 7800 (XV), nr.2. 
43 Budike 1982, p. 51. 
44 Cottaar 2003, p. 24. 
45 Cottaar 2003, p. 37. 
46 Volgens Cottaar 2003, distantieerde de Nederlandse regering zich van een al te grote betrokkenheid bij werving, 
aangezien men de Surinaamse regering niet voor het hoofd wilde stoten. Het bleef vooral bij briefwisselingen tussen 
verschillende afdelingen van het departement. Daarbij was sprake van een zekere ambivalentie ten aanzien van de 
duur van het verblijf, waarbij men enerzijds van oordeel was dat de verpleegkundigen, ‘in ideale zin’ zouden 
terugkeren naar Suriname (dat was het belang van de Surinaamse regering), maar anderzijds de tekorten op de 
Nederlandse arbeidsmarkt erkende.  
47 Cottaar 2003, p. 14-15, 17, 21-22. 
48 Oostindie & Klinkers 2001(deel I), p. 67-68. 
49 Cottaar 2003, p. 23, 26, 30. 
50 Cottaar 2003, p. 24. 
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daarbij een rol van betekenis heeft gespeeld: als vrouwen zou er geen dreiging van hen zijn 
uitgegaan, wat de acceptatie van de gezeten bevolking ten goede zou zijn gekomen.51  
Daar valt veel voor te zeggen, want in tegenstelling tot de Surinaamse verpleegkundigen valt ten 
aanzien van de mannelijke arbeiders die in dezelfde periode geworven werden een grotere 
politieke alertheid te constateren, wat niet wegneemt dat zowel regering als 
volksvertegenwoordiging achter hun werving stonden.52 In openbare beraadslagingen tussen 
regering en Tweede Kamer maakte men (net als over verpleegkundigen en studenten) geen 
woorden aan hen vuil, maar in tegenstelling tot de verpleegkundigen en de studenten is in 
ambtelijke kring en in besloten ministeroverleggen wel druk over hen gedebatteerd. Schuster laat 
zien dat de ministerraad maar ook ambtenaren van de afdeling arbeidsvoorziening van het 
ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid zich op gezette tijden over ADM-arbeiders en 
andere mannelijke Surinaamse arbeiders hebben gebogen, waarbij er minder positieve 
betekenissen aan hen werden gehecht. Op basis van uiteenlopende bronnen hadden ambtenaren 
van Arbeidsvoorziening een herhaalde werving van Surinaamse arbeiders ontraden. In rapporten 
van lagere overheden maar ook in kranten waren Surinaamse arbeiders (soms letterlijk) zichtbaar 
gemaakt, waarbij met name hun de contacten met Nederlandse vrouwen onder het vergrootglas 
waren gelegd. Hoewel ‘gemengde’ relaties destijds sowieso met verbazing werden bekeken, 
werden vooral de intenties van mannelijke Surinaamse arbeiders met ‘de Nederlandse vrouw’ in 
twijfel getrokken. De afkeurende observaties die ambtenaren op gemeentelijk niveau maar ook bij 
de centrale overheid over dit type relaties uitten logen er niet om.53 Schuster laat zien hoe het op 
basis van vaak speculatieve berichten en geïnformeerd door koloniale stereotiepen over ‘de neger’ 
kwam tot een ‘criminalisering en seksualisering van de immigratie van Surinaamse mannen’, 
waarbij met name opvattingen over problematische ‘kenmerken’ van ‘het Surinaamse volkstype’ 
de ronde deden.54  
 
Men beschouwde de mannelijke Surinaamse arbeiders (in tegenstelling tot de verpleegkundigen, 
en de ‘vertrouwde’ studenten) kennelijk als een bedreiging voor het (vrouwelijke) deel van de 
Nederlandse natie. Daarbij moet worden benadrukt dat deze politieke vertogen over Surinaamse 
arbeiders in de jaren vijftig en begin jaren zestig geen onderwerp van serieus politiek debat tussen 
Tweede Kamer en regering waren. De afkeer van Surinaamse mannelijke arbeiders, in besloten 
kring geuit, is in die openbare context kennelijk nooit zo bepalend geweest dat men de zorg voor 
de Nederlandse economie uit het oog verloor. Zo wilden Kamerleden nog in oktober 1962, nadat 
minister Veldkamp (KVP) van Sociale Zaken en Volksgezondheid melding had gemaakt van 
‘grote krapte op de arbeidsmarkt’,55 weten of ‘indertijd ook niet is overwogen om arbeidskrachten 
uit de West te doen overkomen, hetgeen voor beide Rijksdelen van belang zou kunnen zijn’, 

                                                 
51 Cottaar 2003, p. 14. 
52 Hoewel de Tweede Kamer voordat het ADM-experiment van start ging geen enkel bezwaar had gemaakt tegen de 
komst van Surinaamse arbeiders, is het bijvoorbeeld opvallend dat de regering vanuit de Eerste Kamer, toen de 
arbeiders net gearriveerd waren, om opheldering werd gevraagd over misverstanden tussen Surinaamse arbeiders en 
de Nederlandse werkgever over de arbeidsvoorwaarden. De fricties die zich hadden voorgedaan waren gering in 
aantal, maar niettemin aanleiding om de regering op te roepen de ‘problemen op te lossen,’ Handelingen I 1957/58, p. 
312, 327. 
53 Schuster 1999a, p. 119-128. 
54 Schuster 1999a, p. 124. 
55 Kamerstukken II 1962/63, 6900 (XV), nr. 2. p. 16. 
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waarna men de regering vroeg ‘daarover iets naders mede te delen.’56 Minister Veldkamp (KVP) 
deelde de Kamer in reactie hierop mee ‘dat er inderdaad overleg heeft plaatsgevonden omtrent de 
mogelijkheid, arbeidskrachten uit Suriname en de Nederlandse Antillen naar ons land te doen 
overkomen’[…]57 Volgens de minister zou hiermee enerzijds een bijdrage kunnen worden 
geleverd aan de werkloosheid en zouden arbeidskrachten uit rijksdelen ‘beroepservaring’ op 
kunnen doen, terwijl anderzijds in Nederland voorzien zou worden in een tekort aan 
arbeidskrachten. Tegen de achtergrond van de opvattingen die binnen het ambtenarenapparaat 
van de minister circuleerden over Surinaamse arbeiders, is het opvallend te noemen dat de 
minister de kamersuggestie niet meteen naar de prullenmand verwees. Het illustreert dat men 
balanceerde tussen enerzijds zorg voor de economie en anderzijds zorg over de overschrijding 
van fysieke en etnische grenzen binnen het Koninkrijk door mannelijke Surinaamse arbeiders, 
waarbij Tweede Kamer en regering zich over deze laatste kwestie in het openbaar terughoudend 
opstelden. 
 
2.1.2 In besloten sfeer: reflecties over toelatingregeling naar aanleiding van ‘a-sociale’ 
(mannelijke) Surinaamse rijksgenoten  
Tweede Kamer en regering hebben de vrije toegang van Surinaamse rijksgenoten tot Nederland 
tussen 1950 en begin jaren zestig nooit tot inzet van serieus politiek debat gemaakt, in de 
kamerstukken is over dit onderwerp nagenoeg niets te vinden. Deze stilte contrasteerde overigens 
met politieke vertogen in de besloten sfeer van vergaderingen van de ministerraad, waar 
representaties over Surinaamse rijksgenoten tot gevolg hadden dat ministers vanaf 1958 meerdere 
malen reflecteerden over een Surinaamse toelatingsregeling. 
 
Dat klasseretoriek daarbij een rol van betekenis speelde blijkt uit het gegeven dat bewindslieden 
en de ambtenaren die hen adviseerden in dat verband spraken van ‘sociaal zwakke elementen’ of 
‘a-sociale Surinamers’:58 Nederlandse beleidsmakers reserveerden dergelijke termen destijds voor 
de ‘onaangepaste’, te disciplineren Nederlandse arbeidersgezinnen,59 en de Surinaamse 
rijksgenoten in kwestie werden dus als het ware ‘gelijkgesteld’ met deze inheemse Nederlandse 
categorie. Al is het gezien het voorgaande denkbaar dat hiermee tegelijkertijd ook een 
eufemistische (en meer acceptabele) noemer was gevonden om over het gevoelige thema van 
regulering van de komst van Surinaamse rijksgenoten van kleur van gedachten te wisselen. 
 
In besloten overleggen tussen ministers en ambtenaren was in zekere zin sprake van een pars pro 
toto mechanisme, waar het Surinaamse rijksgenoten in Nederland betrof. Tussen 1955 en 1960 
bevonden zich tussen de 5.000 en 8.000 Surinaamse rijksgenoten op Nederlandse bodem. Een 
numeriek gering aantal Surinaamse rijksgenoten dat zich kennelijk niet overeenkomstig 
burgerlijke normen gedroeg kon in de periode 1958 en 1962 al aanleiding zijn voor 
beraadslagingen in de ministerraad. Zo had minister Klompé van Maatschappelijk Werk haar 
collega’s in 1958, toen de kwestie drie keer aan de orde kwam, geïnformeerd over ‘sociaal zwakke’ 

                                                 
56 Kamerstukken II 1962/63, 6900 (XV), nr. 12, p. 8.  
57 Kamerstukken II 1962/63, 6900 (XV), nr. 13 p. 18 en 19. 
58 Oostindie & Klinkers 2001 (deel II), p. 231. 
59 Rath 1991, p. 132-141; vgl. Maandag & Van der Mee 2005. 
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elementen onder Surinamers in Amsterdam. Een gezaghebbende ambtenaar (het hoofd van de 
directe Suriname en de Antillen van het ministerie van Overzeese Rijksdelen, Jonkers) had de 
regering naar aanleiding hiervan laten weten dat het om ‘een gering aantal lastposten’ ging. Dat 
was ook de conclusie van de interdepartementale Werkgroep toelating Surinamers en Antillianen, die 
zich eind 1962 had gebogen over ‘het probleem van de a-sociale Surinamers.’ 60 Het is tegen die 
achtergrond, zoals Oostindie en Klinkers het stellen ‘opmerkelijk dat de problemen tot in de 
ministerraad besproken werden.’61 
 
Maar ook opvallend is dat deze berichten een gedachtenvorming over het reguleren van de 
migratie uit Suriname tot gevolg hadden. Zo is destijds in de ministerraad de mogelijkheid van 
een restrictief paspoortuitgiftebeleid en van een Nederlandse toelatingsregeling besproken, 
waarbij het ministerie van Justitie voorop liep.62 De status quo in het Koninkrijk op dit laatste 
punt was dat ‘het toezicht op algemene regelingen een rijksaangelegenheid was, terwijl toepassing 
van bepaalde regelingen tot de interne autonomie behoorde’, zoals minister Helders (Overzeese 
Rijksdelen) de Kamer in 1958 in een ander verband had laten weten.63 Dat betekende dat 
Caraïbische Nederlanders het recht op vrije vestiging in Nederland hadden, terwijl ‘Noordzee-
Nederlanders’ zich omgekeerd niet vrij in Suriname (en de Antillen) mochten vestigen.64 De 
bevoegdheid om ten aanzien van Antilliaanse en Noordzee-Nederlanders een toelatingspolitiek te 
voeren was in de Surinaamse staatsregelingen opgenomen, terwijl een soortgelijke bepaling in de 
Nederlandse grondwet ontbrak.65 Een eenzijdige toelatingsregeling was eventueel mogelijk, maar 
lag zeer gecompliceerd omdat het benodigde juridisch kader in de Nederlandse grondwet 
ontbrak. Tijdens vergaderingen van de ministerraad over Surinaamse rijksgenoten hekelde met 
name premier Drees meerdere malen de asymmetrie binnen het Koninkrijk op het gebied van het 
toelatingsbeleid. Volgens Schuster deed Drees daarmee ‘alsof met een Nederlandse 
toelatingsregeling de zaak zou zijn rechtgetrokken, terwijl de Surinaamse en Antilliaanse 
toelatingsregelingen ooit waren getroffen vanuit de gedachte dat de twee zwakke koloniale 
economieën niet bestand zouden zijn tegen de komst van grote groepen kapitaalkrachtige 
Nederlanders uit Europa.’66 
 
Maar daarnaast was de Surinaamse (maar ook de Antilliaanse) toelatingsregeling een erfenis uit de 
koloniale tijd. Dat behoeft enige toelichting. Werners merkt op dat ‘de differentiatie in de 
staatsregelingen’ (op het gebied van het toelatingsregime) bestond ‘lang voordat het Statuut in 
werking trad’ en als functie had ‘om aan de Nederlandse gouverneurs in Suriname […] de 
bevoegdheid te verlenen, omwentelingsgezinde Nederlanders de toegang tot de koloniën te 
ontzeggen en hen eenmaal toegelaten, het land uit te zetten.’67 Bij die omwentelingsgezinde 

                                                 
60 Oostindie & Klinkers 2001 (deel II), p. 227-232; Schuster 1999a, p. 126. 
61 Oostindie & Klinkers 2001 (deel II), p. 228.  
62 Schuster 1999a, p. 130. 
63 Handelingen II 1957/58, p. 506-507. Het betrof een debat over de Antilliaanse toelatingsregeling. Aanleiding was 
een Kamervraag over de uitzetting van een journalist. De Kamerleden wilden naar aanleiding hiervan weten of de 
Antilliaanse regering wel in haar recht stond met de uitzetting, hetgeen de minister beaamde. 
64 Oostindie & Klinkers 2001(deel II), p. 228.  
65 Werners 1966, p. 499. 
66 Schuster 1999a, p. 126; Oostindie & Klinkers 2001 (deel II), p. 228, 229. 
67 Werners 1966, p. 499. 
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Nederlanders moet men overigens ook denken aan die inwoners van de koloniën die 
nationalistische aspiraties koesterden. De Surinaamse toelatingsregeling was in 1938 met het oog 
op dergelijke ‘agitatoren’ onder verantwoordelijkheid van minister van Koloniën Welter (RKSP) 
tot stand gekomen.68 Dat was kort na de ‘affaire de Kom.’ Anton de Kom, die door de minister 
van Koloniën S. de Graaff in 1932 was bestempeld als een ‘communistische agitator’, was op 10 
mei 1933 ‘op de boot naar Nederland gezet’ toen zijn populariteit onder de Surinaamse bevolking 
vanwege zijn inzet voor de arbeidersklasse en zijn antikoloniale agenda enorm was toegenomen. 
Er was, net zo min als men zijn toelating tot Suriname formeel had weten te voorkomen, geen 
sprake van ‘uitzetting’ op juridische gronden, maar van ‘pressie om terug te keren naar 
Nederland.’69 De toelatingsregeling uit 1938 zou hierin voorzien.70 Tijdens de 
ministerraadsvergaderingen in de jaren vijftig en begin jaren zestig werd deze toelatingsregeling, 
als zijnde een onevenwichtigheid in de koninkrijksverhoudingen, dus een van de argumenten om 
over een Nederlandse toelatingsregeling na te denken.  
 
Maar het argument van reciprociteit legde in deze periode weinig gewicht in de schaal, want het 
uitgangspunt bleef dat een Nederlandse toelatingsregeling op gespannen voet stond met het 
Nederlanderschap van Surinaamse rijksgenoten. Ook eerdergenoemde interdepartementale 
Werkgroep toelating Surinamers en Antillianen, die zich eind 1962 over ‘het probleem van de a-sociale 
Surinamers’ en over toelatingskwestie had gebogen had de regering in die zin geadviseerd. Een 
eenzijdige Nederlandse toelatingsregeling was volgens de werkgroep (die ook concludeerde dat 
het criminaliteitscijfer van Surinamers, waar het om begonnen was, niet aantoonbaar hoger was 
dan het gemiddelde) weliswaar ‘juridisch haalbaar’ maar ‘politiek ongewenst.’ Moreel 
referentiepunt daarbij was de gang van zaken in Groot-Brittannië.71 De wens om de komst van 
gekleurde Britten uit West-Indië te beperken had daar geleid tot de Commonwealth Immigrants 
Act (aangenomen op 1 juli 1962) waarin onderscheid was gemaakt tussen Britse burgers die wel 

                                                 
68 Oostindie & Klinkers 2001(deel II), p. 461; www.parlement.com. 
69 Marshall 2003, p. 18-25. De Kom, die gesteund werd door Nederlandse communisten en ook met Indonesische 
nationalisten contacten onderhield, paarde kritiek op de uitbuiting van de Surinaamse bevolking aan een 
nationalistische agenda. Hij was pleitbezorger van eenheid onder ‘de onderdrukte klassen en rassen’, ongeacht 
etnische afkomst om zodoende het Nederlands juk af te schudden. Kort voor zijn uitzetting naar Nederland genoot 
de Kom (zelf van Creoolse afkomst) grote populariteit onder Hindoestaanse maar vooral Javaanse contractarbeiders, 
wier noden en werkomstandigheden hij in kaart had gebracht. De minister van Koloniën (S. de Graaff, een 
conservatief protestant) had de gouverneur reeds in 1932 laten weten dat De Kom – die tussen 1920 en 4 januari 
1933 in Nederland woonde en daar warme contacten met zowel Nederlandse communisten en Indonesische 
nationalisten had onderhouden – een ‘communistische agitator’ was. Nadat zich op zijn erf spontaan een menigte 
Javaanse en Hindoestaanse arbeiders had verzameld, die daarna optrok naar het gouvernementspaleis werd De Kom 
beschuldigd van ‘poging tot omverwerping van het wettige gezag.’ Toen een menigte mensen naar het politiebureau 
waar De Kom werd vastgehouden optrok om zijn vrijlating te eisen waren er 22 gewonden en twee doden gevallen. 
Op 10 mei 1933 werd De Kom, zonder vorm van proces ‘op de boot naar Nederland gezet.’ Marshall spreekt niet 
over uitzetting, maar citeert historicus Ben Scholten, die spreekt van ‘pressie om terug te keren naar Nederland.’ Dit 
suggereert dat een juridische grondslag voor de uitzetting van De Kom ontbrak. Ook het feit, dat de minister van 
Koloniën De Kom er niet van had kunnen weerhouden naar Suriname af te reizen, maar de gouverneur slechts kon 
‘waarschuwen’ voor zijn komst, illustreert de situatie.  
70 Ahmad Ali 1998, p. 16, stelt dat de ‘staatsregeling voor Suriname al voor de inwerkingtreding van het statuut de 
mogelijkheid bood om bij landsverordening de toelating en uitzetting van Nederlanders te regelen.’ Het ging om het 
Surinaams toelatingsbesluit 1938, gepubliceerd in het gouvernementsblad van 1 augustus 1938, nr. 92. En na het 
statuut (1954) om artikel 5 van de staatsregeling van Suriname, opgenomen in het Staatsblad 1955, nr. 133.  
71 Shuster 1999a, p. 131; Oostindie & Klinkers 2001(deel II)., p. 231. Overigens zag de jurist Werners hierin juist een 
precedent, dat het navolgen waard was, Werners 1966, p. 503.  
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en Britse burgers die geen toegang hadden tot Groot-Brittannië.72 Men achtte een dergelijke 
‘uitkleding’ van nationaliteit (nationaliteit minus het recht op het betreden van het grondgebied 
van de nationaliteitverlenende staat) een ‘pijnlijk precedent’ dat geen navolging verdiende.73 Het 
bleef, in tegenstelling tot de situatie in het Britse rijk, bij proefballonnetjes in besloten overleggen 
tussen ministers en ambtenaren. En anders dan bij de Indische Nederlanders, die weliswaar 
formele toelating tot Nederland hadden maar op wie een actief en door de Tweede Kamer 
gesanctioneerd ontmoedigingsbeleid gericht was, kwamen er geen grootschalige inspanningen om 
de (druppelsgewijze) migratie uit Suriname tussen 1950 en 1962 verder in te dammen. De 
omvang van ‘het probleem’, na rijp beraad bij herhaling door hoge ambtenaren en onderzoekers 
tot geringe proporties teruggebracht, woog niet op tegen het politieke belang van goede 
koninkrijksrelaties: want ook aan Surinaamse zijde vielen de Nederlandse argumenten voor een 
toelatingsregeling niet in goede aarde.74 Het politieke uitgangspunt bleef kennelijk dat ‘de 
overwegingen die in Nederland aan een (reciproque) toelatingsregeling ten grondslag liggen van 
een geheel andere aard zijn dan die welke in Suriname redengevend zijn’ en dat een Nederlandse 
toelatingsregeling daarom niet gerechtvaardigd was.75 
 
2.2. Geen doelgroep van integratiebeleid 
Daarbij kan ook een rol hebben gespeeld dat Surinaamse Nederlanders destijds, in tegenstelling 
tot de veel grotere Indische ‘blijversgemeenschap’, formeel nog niet als integratieprobleem van 
het ministerie van Maatschappelijk Werk uitgevonden waren. Pas in 1965 zouden Surinaamse 
rijksgenoten een geïnstitutionaliseerd onderdeel van het blikveld van dit ministerie worden. Zoals 
we in hoofdstuk 5 hebben gezien waren de begrotingsbehandelingen voor dit ministerie een 
belangrijk kader waarbinnen Tweede Kamer en regering opvattingen over identiteitsverschillen 
tussen Indische Nederlanders en de Nederlandse omgeving produceerden, op basis waarvan 
aanvankelijk zowel de ontmoedigingspolitiek als de assimilatie van Indische Nederlanders in 
Indonesië (maar later ook in Nederland) gelegitimeerd werden. Van een dergelijk politiek kader 
voor identiteitsvertogen was in geval van de veel geringere ‘gemeenschap’ van Surinaamse 
Nederlanders nog geen sprake, en de Caraïbische pendanten van de termen ‘in Indië gewortelden’ 
en ‘Aziatische georiënteerden’ bestonden dan ook niet, laat staan de categorie ‘niet-Westerse 
allochtonen’ zoals de rijksgenoten van weleer en hun nazaten vandaag de dag geclassificeerd 
worden. In beleidsmatige zin werden Surinaamse Nederlanders, de rijksgenoten van overzee, in 
Nederland nog niet in een dichotomie ten opzichte van andere Nederlanders geplaatst. 
 
Samenvatting 
Tussen 1949 en 1962 was het ideologisch en politiek niet opportuun om de Nederlandse 
nationaliteit van de Surinaamse rijksgenoten te betwijfelen, hun toelating tot Nederland te 
bemoeilijken, en hun identiteit en integratie te problematiseren. Het Nederlanderschap was vanaf 

                                                 
72 Zie voor een analyse van het debat dat heeft geleid tot de wet Schuster 1999a, p. 37-58; voorts Ahmad Ali 1998, p. 
21-25; Werner 1966, p. 498. 
73 Oostindie & Klinkers 2001 (deel II); Schuster 1999a, p. 131. 
74 Oostindie & Klinkers 2001(deel II), p. 229. 
75 Rapport van de Adviescommissie inzake migratie van Surinamers en Antillianen 1972, p. 59. Zoals uit de 
bronvermelding blijkt is deze formulering van latere datum. Maar ze geeft wel de kern van de argumentatie tegen een 
Nederlandse toelatingsregeling aan. 



210 
 

1951 juist uitgebreid over de hele bevolking van Suriname, waarbij het idee van het Koninkrijk 
tegen de achtergrond van de traumatisch verlopen Indonesische afscheiding een rol van betekenis 
speelde. In gekoesterde koninkrijksverhoudingen was het voor Nederlandse politici niet openlijk 
denkbaar het Nederlanderschap van de Surinaamse rijksgenoten als ‘onnatuurlijke’ status te 
problematiseren of om hen de vrije vestiging op het Nederlandse grondgebied te ontzeggen door 
een toelatingsregeling. Daar was wellicht ook weinig reden toe, want in tegenstelling tot de 
Indische Nederlanders stond het Nederlanderschap van de Surinaamse rijksgenoten destijds nog 
niet primair in het teken van vestiging in het moederland, maar van een burgerschap in het 
autonome rijksdeel overzee. Het aantal rijksgenoten dat naar Nederland migreerde was gering in 
omvang, evenals de Surinaamse Nederlandse gemeenschap aldaar. En hun afwezigheid als 
doelgroep van integratiebeleid betekende, daarmee samenhangend, dat hun aanwezigheid in 
Nederland niet als een maatschappelijk probleem werd gepercipieerd, dat om een regulering 
vroeg. Als men de relatie legde tussen ‘maatschappelijke problemen’ en het reguleren van de 
toelating van rijksgenoten uit Suriname, dan was dat in besloten vergaderingen van de 
ministerraad, en hingen de reflecties samen met gender en klasse. Niet de Surinaamse studenten, 
noch de vrouwelijke verpleegkundigen waren dan onderwerp, maar de Surinaamse mannelijke 
arbeiders, waarbij (speculatieve) berichten over criminaliteit en (potentiële) contacten met 
Hollandse vrouwen bronnen van onrust waren. Op basis van die berichten won in de besloten 
context het idee van een toelatingspolitiek aan kracht. Maar deze afwerende impuls heeft de 
openbare kamerdebatten tussen regering en Kamer nimmer bepaald. Integendeel, Kamer en 
regering hadden in het kader van de begrotingsbehandeling van Zaken Overzee, met het oog op 
goede koninkrijksrelaties, het recht op toelating tot Nederland juist onderstreept.  
 
Vanuit economische verklaringen kunnen we stellen dat het beslag dat de Surinaamse 
rijksgenoten uit de West op de schaarse huisvesting en arbeid van ‘emigratieland’ Nederland 
legden klein was. Voor hen hoefden gevestigde Nederlanders geen ‘plaats’ in te ruimen, sterker 
nog in bepaalde sectoren van de arbeidsmarkt was vanwege tekorten juist plaats voor hen, en de 
werving die het gevolg daarvan was beschouwden Kamer en regering als een uitdrukking en 
versterking van de koninkrijksband. Al ging men ervan uit dat het om tijdelijke arbeidservaringen 
ging die, als de rijksgenoten eenmaal terug waren in Suriname, de opbouw van dat rijksdeel ten 
goede zou komen. Van een duurzaam burgerschap in de Nederlandse samenleving gingen 
regering en Tweede Kamer niet uit. Kortom: in het licht van de koninkrijksgedachte, de geringe 
migratie en vestiging van Surinaamse rijksgenoten, en de verwachting van tijdelijke verblijf in 
Nederland kunnen we de insluitende politieke vertogen van Kamer en regering over nationaliteit 
en het betreden van het Nederlandse grondgebied vooral interpreteren als aanvaarding van 
Surinaamse Nederlanders als rijksgenoten in de West. Ze zeiden ze minder over acceptatie van 
hen als landgenoten in Nederland, als deel van het Nederlandse volk aan de Noordzee.  
 
3. Surinaamse rijksgenoten als maatschappelijk probleem (her)uitgevonden (1963-1969) 
Hoewel tussen 1963 en 1970 nog steeds geen sprake was van een ‘exodus’ van Surinaamse 
Nederlanders naar moederland Nederland, begonnen iets meer rijksgenoten de oversteek naar 
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Nederland te maken (jaarlijks gemiddeld 3760 tussen 1961 en 197076), wat tot gevolg had dat de 
‘Surinaamse gemeenschap’ in Nederland toenam van 8.000 mensen in 1960, via circa 11.600 in 
1965, tot ongeveer 29.000 individuen in 1970.77 Die ontwikkeling, onderdeel van een proces van 
globalisering waarbij een steeds groter deel van de bevolking van de koloniën zich door de komst 
van goedkope transportmogelijkheden in de moederlanden kon vestigen,78 ging hand in hand met 
de verdere democratisering van de Surinaamse migratie.79 Nu het Nederlanderschap van 
Surinaamse Nederlanders meer in het teken van (arbeids)migratie naar Nederland ging staan 
verloor de insluitende ‘koninkrijkssymboliek’ in de politieke vertogen aan kracht en kreeg het 
proces van ethnic othering, waarin Surinaamse rijksgenoten langzaam maar zeker in ‘andere 
Nederlanders’ veranderden, meer profiel. Politici ontpopten zich als het ware als (amateur) 
antropologen, die in de Surinaamse rijksgenoten ‘een andere cultuur’ hadden ontdekt. In die 
context gingen politici zich vragen stellen over ‘integratie’ en werd het betreden en verblijf van 
Surinaamse rijksgenoten in Nederland een prominenter issue. Daarmee vonden politieke 
vertogen, die in de periode daarvoor reeds in besloten kring van ministeriële en ambtelijke 
overleggen circuleerden, hun weg naar openbare debatten tussen Tweede Kamer en regering, 
waarbij men overigens het belang van arbeidskracht voor de Nederlandse economie niet uit het 
oog zou verliezen. Ik neem dit proces in het nu volgende onder de loep. 
 
3.1 Surinaamse rijksgenoten : ‘andere Nederlanders’  
3.1.1 Surinaamse studenten: van discriminatiebestrijding naar aanpassingsmoeilijkheden’ 
Dat Surinaamse Nederlanders in de politieke debatten in de jaren zestig niet langer als 
rijksgenoten uit ‘het meest Nederlandse rijksdeel’ werden gerepresenteerd blijkt uit de 
begrotingsbehandelingen van de ministeries van Maatschappelijk Werk en van het Kabinet van de 
vice-ministerpresident voor de jaren 1964 en 1965. Dat dit veranderde beeld zelfs gold voor 
Surinaamse studenten, illustreert de begrotingsbehandeling van het ministerie van 
Maatschappelijk Werk voor 1964 (per eind 1963). Tweede Kamer en regering hadden in 1955 in 
het kader van de begrotingsbehandeling van Overzeese Rijksdelen discriminatie van Surinaamse 
studenten veroordeeld als ‘niet passend’ in goede koninkrijksverhoudingen. In 1963, bij de 
begrotingsbehandeling van Maatschappelijk Werk, legden Kamerleden en de regering andere 
accenten. Het ging bij die gelegenheid over de relatie tussen ‘eigenschappen’ van Surinaamse 
studenten en ‘aanpassingsmoeilijkheden’ in Nederland. Over Surinaamse studenten, in de 
begroting inmiddels onder ‘buitenlandse studenten’ ingedeeld, liet minister Schouwenaar-
Franssen (VVD) de Kamer weten dat initiatieven van een Surinaamse vereniging voor ‘opvang, 
introductie en maatschappelijke begeleiding van Surinaamse studerenden’ nodig waren. 
Schouwenaar-Franssen duidde het als volgt: ‘Hoewel personen, afkomstig uit Suriname en de 
Nederlandse Antillen de Nederlandse nationaliteit bezitten, is er vaak een groot verschil in 
levenswijze en culturele achtergronden tussen onze rijksgenoten van het Westelijk halfrond en die 

                                                 
76 Gowricharn & Schuster 2001, p. 158. 
77 Oostindie & Klinkers 2001(deel II), p. 225.  
78 Hall 1992, p. 306; Budike 1982, p. 36-41. Wat de migratie vanuit Suriname naar Nederland betreft ging het om 
transportmogelijkheden via de KNSM en de KLM, Bayer 1965, p. 29-30. 
79 Gowricharn & Schuster 2001, p. 161, stellen dat in tegenstelling tot de jaren vijftig en begin jaren zestig (toen er 
weliswaar sprake was van arbeidsmigratie, maar overwegend mensen uit de ‘hogere en middenklasse’ migreerden) de 
migratie in de late jaren zestig en zeventig meer bestond uit mensen uit de volksklasse. 
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in Nederland, zodat zich ook voor hen aanpassingsmoeilijkheden kunnen voordoen tijdens een 
studieperiode alhier. Dit is ook de reden waarom ook aan deze groepen aandacht wordt 
geschonken.’80 De uitspraak van de minister markeerde een accentverschuiving in politieke 
denken, waarin eventuele problemen bij het sociale functioneren van studenten in Nederland niet 
langer in de aard van de ontvangende samenleving (discriminatie) maar in de ‘andere aard’ van de 
(‘buitenlandse’) Surinaamse rijksgenoten werden gezocht. Overigens moet daarbij worden 
benadrukt, dat het feit dat men zowel over Surinaamse als Antilliaanse rijksgenoten sprak vooral 
samenhing met het gegeven dat de de West een bureaucratische eenheid vormde. Want zodra 
Kamer en regering het format loslieten bleek dat men vooral het oog had op Surinaamse 
rijksgenoten.  
 
Waar de minister reflecteerde over de aard van de Surinaamse rijksgenoot, legden Tweede 
Kamerleden in dit verband vooral de relatie tussen de samenstelling van de rijksgenotenpopulatie 
van studenten, die ‘vervuild’ zou zijn met oneigenlijke studenten met ‘problemen’ als gevolg. De 
Kamer wilde van de minister weten of het volgen van ‘met name niet zo importante vakcursussen 
in een aantal gevallen niet bedoeld [is] als studie dan wel als middel om aan militaire dienstplicht 
te ontkomen’ en of ‘het gevaar van ontsporing bij deze groep van “studerenden” niet het grootst 
[is].’81 De Kamer riep de minister op de blik te richten op niet-studerenden ‘die het spoor in de 
voor hen vreemde samenleving bijster kunnen raken.’82 De minister van Maatschappelijk Werk 
ging bij deze gelegenheid niet mee in de poging van de Kamer haar opmerkingen over studenten 
te herdefiniëren als klasseprobleem: van bedrog was de minister niets gebleken, en er waren 
voorts geen ‘aanwijzingen, dat er onder hen die vakcursussen volgen relatief meer ontsporingen 
voorkomen dan onder degenen, die hogere opleidingen volgen’, waaraan de minister nog 
toevoegde ‘dat evenmin vaststaat dat bij de Antilliaanse en Surinaamse studerende jeugd 
verhoudingsgewijs meer ontsporingen voorkomen dan onder de Nederlandse studerenden.’83 Van 
‘problemen’ met studerenden, van welke klasse dan ook, was volgens Schouwenaar-Franssen dus 
niets gebleken (zo had de minister het kennelijk niet bedoeld), maar ondertussen was wel het 
beeld ontstaan dat er een spanning was tussen Nederlandse nationaliteit en Surinaamse identiteit, 
en tussen Surinaamse identiteit en aanpassingsvermogen in Nederland. De minister liet de Kamer 
overigens niet met lege handen zitten, want ze kon de Kamerleden meedelen dat er ‘krachtens 
een opdracht van de ambtsvoorganger van ondergetekende’ een ‘onderzoek gaande is naar de 
aanpassing van Surinamers in Nederland’ dat zich ‘voornamelijk richt op de groep niet-
studerende Surinamers.’84 Met de aankondiging verwees Schouwenaar-Franssen naar een 
onderzoeksopdracht die minister Klompé in februari 1963 aan het Instituut voor Culturele 
Antropologie van de Universiteit van Amsterdam had verstrekt, en die in 1965 resulteerde in het 
rapport Surinaamse arbeiders in Nederland. 85 Daarmee leek de toon gezet, want de ethnic othering van 
de Surinaamse rijksgenoten zou in de politieke debatten vooral een klassedimensie krijgen, 
waarbij gender een belangrijke rol speelde.  

                                                 
80 Kamerstukken II 1963/64, 7400 (XV1), nr. 2, p. 9. 
81 Kamerstukken II 1963/64, 7400 (XV1), nr. 10, p. 4.  
82 Kamerstukken II 1963/64, 7400 (XV1), nr. 10, p. 4.  
83 Kamerstukken II 1963/64, 7400 (XV1), nr. 13, p. 7.  
84 Kamerstukken II 1963/64, 7400 (XV1), nr. 13, p. 7. 
85 Bayer 1965. 
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3.1.2 Grote(re) politieke zorgen over (mannelijke) Surinaamse arbeiders 
De grotere politieke zorgen over Surinaamse arbeiders (die al hun weg hadden gevonden naar de 
onderzoeksagenda van het ministerie van Maatschappelijk Werk) zouden datzelfde jaar, bij de 
behandeling van de rijksbegroting van het Kabinet van de vice-ministerpresident, nog uitgebreid 
ter sprake komen. 
 
Het debat over de rijksbegroting van het Kabinet van de vice-ministerpresident voor 1964 
illustreert helder hoe het denken over Surinaamse arbeiders was veranderd. In het debat werden 
Surinaamse arbeiders in ongunstige zin gecontrasteerd met Antilliaanse en Europese arbeiders. 
Die uitlatingen deden politici in de context van de werving van Surinaamse arbeiders, over welk 
verschijnsel men, anders dan in de jaren daarvoor, terughoudend was. De politieke reflecties 
balanceerden tussen de noden van het Nederlandse arbeidsmarkt, die gebaat zou zijn bij werving 
van Surinaamse arbeiders voor de Nederlandse economie, en het idee dat het met hun vermogen 
tot soepele integratie niet helemaal goed zat. Tweede Kamerleden wilden weten of ‘de 
Nederlandse regering een eigen taak [ziet], om de Surinaamse Nederlanders in hun 
aanpassingproblemen te helpen?’ ‘Is niet te verwachten,’ zo vroegen de Kamerleden voorts in het 
voorlopig verslag, ‘dat een belangrijk aantal Surinaamse Nederlanders zal blijken hier blijvend 
gevestigd te zijn en schept ook hun bijdrage aan de ontspanning van de arbeidsmarkt geen 
verplichtingen voor ons land?’86 Hoewel Kamerleden belangstelling bleven uitspreken voor 
‘uitzending van arbeiders naar Nederland’87 bepaalde in het plenaire debat tussen Kamer en de 
minister vooral onrust over ‘enige strubbelingen, die ons bekend zijn geworden uit publicaties, 
met mensen uit Suriname’ (zoals Kamerlid Berkhouwer van de VVD het uitdrukte) het beeld.88 
De begrotingsbehandeling betrof zowel Surinaamse als Antilliaanse zaken. Maar Kamerleden 
waren expliciet van oordeel dat vooral bij de Surinaamse arbeidsmigratie de schoen wrong. De 
problemen waren door een onverantwoorde werving ontstaan, en de Surinaamse arbeidskrachten 
kwamen hierdoor in een ongunstig daglicht te staan, zo vond men. Kamerlid Berkhouwer 
(VVD): 
 
“Het is echter jammer dat wij hier een aantal kortsluitingen hebben moeten constateren. Het is helaas in ons land 
nu eenmaal zo, dat er weinig ruimte – in letterlijke zin des woords – is voor avontuur. […] Als men echter op 
deze wijze zo ongeregeld naar ons land komt – het is de Vice-Minister-President bekend - dan kan dat alleen 
maar tot teleurstellingen leiden. […] Wij zien dan altijd het ongelukkige element intreden, dat bepaalde ongunstige 
elementen afglijden. Dat geeft dan vooral in de hoofdstad aanleiding tot diskwalificatie van het Surinaamse 
volk.”89 
 
Kamerlid Meulink (ARP) verwoordde het als volgt:  

                                                 
86 Kamerstukken II 1963/64, 7400 (IV), nr. 7, p. 2. 
87 Kamerstukken II 1963/64, 7400 (IV), nr. 7, p. 2. Minister Biesheuvel had in reactie op deze vraag de Kamer laten 
weten dat het Nederlandse bedrijfsleven in samenwerking met Surinaamse en Antilliaanse instanties ‘op beperkte 
schaal een begin heeft gemaakt met de werving van Surinaamse en Antilliaanse werkkrachten,’ Kamerstukken II 
1963/64, 7400 (IV), nr. 9, p. 2. 
88 Handelingen II 1963/64, p. 1387. Dat perspublicaties de onrust hadden veroorzaakt bleek ook uit andere reacties, 
Handelingen II 1963/64, p. 1395, 1397. 
89 Handelingen II 1963/64, p. 1387. 
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“Misschien kunnen zij zelfs nog een steentje, zij het een klein steentje, bijdragen tot vermindering van het tekort 
aan werkkrachten. Zoals de zaak zich thans ontwikkelt, mijnheer de voorzitter, wordt juist een tegengesteld effect 
bereikt. Vele Surinamers geraken in Nederland in grote armoede. In Nederland krijgt men een fout beeld van de 
Surinamers en zij van ons. Uit verschillende perspublicaties is gebleken, welke moeilijkheden zich in Nederland 
voordoen. In Suriname wordt op onverantwoorde wijze aangeworven, zodat er zelfs sprake is van een soort 
mensenhandel. De kennis van vele Surinamers van Nederland is onvoldoende. Men vormt zich voor het emigreren 
geen goed beeld van Nederland. […]Men zit vaak geïsoleerd en als het in maatschappelijk opzicht dan ook nog 
vastloopt, is de kans groot, dat men de zelfkant opzoekt.”90 
 
Nu zou men kunnen denken dat de reflecties van Kamerleden gebaseerd waren op ‘harde 
bewijzen’ dat het met ‘vele Surinamers’ in Nederland helemaal mis was, maar opmerkelijk genoeg 
was men er tegelijkertijd van bewust dat de perspublicaties waar men zich op verliet in geen 
verhouding stonden tot beschikbare cijfers over ontspoorde rijksgenoten. Zo liet Kamerlid 
Meulink weten dat ‘minder dan 1 procent met de rechter in aanraking [komt]’, maar, aldus het 
Kamerlid, ‘ook dit percentage is toch nog te hoog. Wordt echter in de pers steeds nadrukkelijk 
vermeld, dat de delinquent een Surinamer is, dan kweekt dit bij Surinamers, zoals begrijpelijk is, 
wrevel en dan geeft men de mensen in Nederland een fout beeld van hun rijksgenoten.’91 
 
Deze relativerende opmerking (impliciet stelde Meulink immers dat het meer dan 99% van 
Surinaamse rijksgenoten niet in aanraking kwamen met justitie, hetgeen door onderzoek 
ondersteund zou worden) weerhield de vice-ministerpresident Biesheuvel, er niet van ‘de 
problemen’ in termen van cultuur te duiden, van een ‘wijze van leven karakteristiek voor de 
Surinaamse gemeenschap.’92 Biesheuvel volgde daarbij dezelfde redeneertrant als zijn collega 
Schouwenaar-Franssen van Maatschappelijk Werk, maar was explicieter. Daartoe uitgedaagd door 
Kamerlid Nederhorst (PvdA) die het was ‘opgevallen, dat in het algemeen de problemen zich in 
sterkere mate voordoen bij Surinamers dan bij Antillianen’ sprak de minister van de 
‘avontuurlijker geest van de Surinamers’: 
 
“Van vrijwel alle kanten is mijn bijzondere aandacht gevraagd voor het vraagstuk van Surinaamse 
arbeidskrachten, die naar Nederland komen. Het viel mij op, dat men met name sprak over Surinaamse 
arbeidskrachten. Een van de geachte afgevaardigden heeft gezegd: Hoe komt het toch, dat het vraagstuk in sterkere 
mate voor de Surinamers geldt dan voor Antillianen. Een andere geachte afgevaardigde heeft gezegd: Men selecteert 
op de Nederlandse Antillen sterker. Ik kan dat niet helemaal beoordelen, maar er speelt naar mijn oordeel wellicht 

                                                 
90 Handelingen II 1963/64, p. 1397  
91 Handelingen II 1963/64, p. 1397 Onderzoeker Van Amersfoort zou in 1968 op 13 pro mille uitkomen. Van 
Amersfoort oordeelde dat, na correctie voor de demografische samenstelling van de Surinaams Nederlandse 
populatie, de criminaliteit niet significant hoger lag dan onder de rest van de Nederlandse bevolking, Van Amersfoort 
1968, p. 49. Van Amersfoort lichtte het als volgt toe: ‘Dat is een hoog cijfer. Maar dit wordt wel mede veroorzaakt 
door gezichtsbedrog. Immers, de samenstelling van de Surinaamse bevolking in Nederland wijkt op vele punten af 
van de Nederlandse bevolking. Zo zijn er verhoudingsgewijs veel minder ouden van dagen, minder vrouwen en 
kinderen en meer jonge mannen zo tussen de 20-35 jaar onder de Surinamers dan onder de Nederlandse bevolking 
als geheel. Door dergelijke verschillen alleen al worden veel hogere criminaliteitscijfers veroorzaakt omdat ouderen, 
vrouwen en kinderen veel minder misdrijven begaan dan (jonge) mannen. Als wij hiermee rekening houden is het 
aantal door Surinamers gepleegde grote en kleine misdrijven waarschijnlijk niet of nauwelijks hoger dan wij in de 
Nederlandse bevolking aantreffen.’ 
92 Nanda 1991, p. G-3, definieert cultuur als: ‘the way of life characteristic of a particular human society.’ 



215 
 

nog een andere factor een rol, nl. dat de Surinamers misschien wat avontuurlijker van geest zijn dan de bevolking 
van de Nederlandse Antillen.”93 
 
De minister liet voorts weten dat de Europese arbeidsmigranten vertrouwder met Nederland 
waren dan de arbeidende Surinaamse rijksgenoten, hetgeen een aparte beleidsmatige aandacht 
rechtvaardigde: 
 
“Het moet mij van het hart, dat naar mijn oordeel bepaalt te wensen zou zijn, dat aan de Surinamers een grotere 
aandacht werd besteed wat betreft hun aanpassingsmoeilijkheden, omdat zij uit een zo geheel andere wereld komen 
dan tal van Europese vreemde arbeidskrachten […].”94 
 
3.1.3 De wetenschap antwoordt de politiek: het rapport van de commissie Bayer (1965)  
Het rapport Surinaamse arbeiders in Nederland dat A.E. Bayer in opdracht van de minister van 
Maatschappelijk Werk (zie eerder) schreef bekritiseerde het pars pro toto mechanisme, waarin de 
problemen van een zeer klein deel van de Surinaamse gemeenschap in Nederland het beeld van 
de gehele Surinaamse gemeenschap was gaan bepalen. In tegenstelling tot Kamer en regering, die 
door persberichten tot het oordeel waren gekomen dat ‘vele Surinamers in Nederland in grote 
armoede geraken’, dat ‘de kennis van vele Surinamers van Nederland onvoldoende is’, en dat 
velen kampten met ‘aanpassingsmoeilijkheden’, oordeelde Bayer dat de ‘krantenpublicaties’ 
waarin ‘in de laatste weken van 1963’ over ‘moeilijkheden van Surinaamse arbeiders om zich in 
hun werk te handhaven’ was bericht een ‘sterk vertekend beeld van de Surinamer’ gaven.95  
 
Bayer hield niettemin de blik, voortvloeiend uit de politieke opdracht, vrijwel exclusief op 
Surinaamse arbeiders96 gericht. Het rapport kenmerkte zich wat dit betreft inhoudelijk door een 

                                                 
93 Handelingen II 1963/64, p. 1401. 
94 Handelingen II 1963/64, p. 1402.  
95 Bayer 1965, p. 51, 59. Op basis van een steekproef was Bayer tot de conclusie gekomen dat de probleemgevallen 
onder de Surinaamse arbeiders uitzonderingen waren, Bayer 1965, p. 52-60. Prof. Kobben, voorzitter van de 
begeleidingscommissie van het rapport vatte de bevindingen van het onderzoek in het woord vooraf als volgt samen: 
‘Velen menen dat “de” Surinamers in Nederland volstrekt irreële toekomstplannen hebben; dit blijkt slechts bij een 
kleine minderheid zo te zijn. […] Velen menen dat “de” Surinamers hier werk verrichten dat niet in 
overeenstemming is met hun capaciteiten; dit blijkt slechts zelden voor te komen […]. Velen menen dat “de” 
Surinamers een onrustig element in de Nederlandse samenleving vormen, en dat daarom de komst van al die 
Surinamers ongewenst geacht moet worden; de meeste Surinamers, die wat langer hier zijn, blijken zich echter 
behoorlijk aan de Nederlandse verhoudingen te hebben aangepast […] Als er moeilijkheden zijn met Surinamers op 
seksueel gebied wijt men dit veelal aan het feit dat zij van ander ras zijn. Veel belangrijker blijkt echter dat we hier 
met trekarbeiders te maken hebben, d.w.z. jonge mannen, meestal ongetrouwd, geplaatst in een vreemd milieu, en los 
van sociale bindingen,’ Bayer 1965, p. vii en viii. Overigens wordt met de term gemeenschap hier iets anders bedoeld 
dan met de verbeelde gemeenschap waarover Anderson in relatie tot de natie spreekt. Het gaat om de populatie 
Surinaamse Nederlanders.  
96 Bayer 1965, p.1 had de aanleiding en doelstelling als volgt geformuleerd: ‘Het feit dat het aantal Surinamers in ons 
land in de laatste jaren gestadig is toegenomen en dat van 1961 af steeds meer berichten in de pers verschenen 
omtrent vechtpartijen en gewelddaden waar Surinamers bij waren betrokken, hebben bij verantwoordelijke instanties 
in Nederland enige ongerustheid opgewekt.[…] Steeds meer wordt gesproken van “het probleem der Surinamers in 
Nederland.”’ De doelstelling had Bayer als volgt geformuleerd: ‘Na te gaan of de Surinaamse arbeiders in Nederland 
met speciale aanpassingsmoeilijkheden te kampen hebben, en zo ja, te onderzoeken wat kan worden gedaan om deze 
moeilijkheden te helpen verlichten,’ Bayer 1965, p. 1. De auteur formuleerde het later nog explicieter: ‘Natuurlijk 
spreken wij hier alleen over de groep waarvoor wij krachtens onze opdracht speciale belangstelling hadden, nl. voor 
de Creolen die in Nederland voornamelijk als ongeschoold arbeider werkten. Over de studerende Creolen en over 
vertegenwoordigers van andere Surinaamse bevolkingsgroepen die hier ongeschoold werk verrichten kunnen wij op 
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zekere tweeslachtigheid: hoewel de auteur (in reactie op ‘stereotiepen’97) constateert dat ‘de 
meeste Surinamers zonder veel moeilijkheden in het arbeidsproces worden opgenomen’98 
suggereerde de auteur een verschil tussen het arbeidsethos van de ‘aan de Nederlandse 
bevolkingsgroepen verwante hogere Surinaamse burgerij’ (die ‘vlijtig, prompt, stipt en 
nauwkeurig’ zou zijn) en de Creoolse arbeidersklasse (wier ‘afwijkende levensgewoonte’ hen 
‘allerminst hebben voorbereid op het leven in Nederland’).99 De teneur van het rapport was dat 
‘problemen’ van Surinaamse rijksgenoten, hoe gering ook, niet toe te schrijven waren aan ‘de 
Surinaamse cultuur’ in het algemeen – wat minister van Maatschappelijk Werk Schouwenaar-
Franssen en vice-ministerpresident Biesheuvel in 1963 gesuggereerd hadden – maar aan culturele 
kenmerken van, zoals het heette, de ‘lagere Creoolse bevolking.’100 Hierin valt een zeker 
essentialisme ten aanzien van de Creoolse arbeidersklasse te ontwaren, waarbij de 
onaangepastheid, op Creools Surinaamse arbeiders werd geprojecteerd, terwijl de ‘beter 
gesitueerden en middenklasse’ onder de Creolen als ‘Nederlands’, ‘Westers’ en ‘volledig aangepast 
aan Nederlandse omstandigheden’ gold. Bayer citeert als volgt Van Lier101, die in de studie 
Samenleving in een grensgebied de volgende typering van de Creoolse bevolking in Suriname had 
gemaakt:  
 
“[…] Ook als wij op de Creolenbevolking letten is de bewering dat deze Nederlandsch is, al te gemakkelijk. Wij 
merkten op dat de beter gesitueerden en de middenklasse in de Creoolse groep Nederlandsch zijn wat betreft hun 
taal en cultuur. Wij kunnen stellig zeggen dat de Westersche cultuur het geestelijk eigendom van deze groepen is 
geworden. Bij de lagere Creoolse bevolking is dit echter geenszins het geval. Zij spreekt, zoals wij opmerkten, bij 
voorkeur Neger-Engels, ook al is er een behoorlijke kennis van het Nederlandsch aanwezig. Vaak gaan de leden 
van deze groep zonder overgang van de ene in de andere taal over. Het familieleven van deze groep is niet op 
Westerse idealen gericht; het type van de familie en de zeden van de lagere bevolking hebben een apart karakter, 
dat zij met alle samenlevingen gemeen hebben, die op het Westelijk halfrond uit de oude slavenkoloniën zijn 
ontstaan. In deze samenlevingen vormen de moeder en haar kinderen een kern-familie. De man staat in een los 
verband tot zijn gezin en houdt er soms meer gezinnen op na. Naast een groot aantal stabiele verhoudingen van 
lange duur bestaat er ook een belangrijk aantal verhoudingen waarbij man en vrouw na een periode die in de regel 
twee tot vijf jaar duurt, van partner veranderen. Deze tijdelijke verhoudingen worden vergemakkelijkt doordat de 

                                                                                                                                                         
grond van dit onderzoek geen mededelingen doen,’ Bayer 1965, p. 24. In de steekproef van 62 mensen waren 54 
mannen en 8 vrouwen opgenomen, Bayer 1965, p. 11. 
97 De auteur getroost zich op verschillende plaatsen in de tekst veel moeite om de stereotiepen over Creools 
Surinaamse arbeiders te ontkrachten. 
98 Bayer 1965, p. 51. 
99 Het citaat hieromtrent luidt als volgt: ‘Vlijt, promptheid, stiptheid, nauwkeurigheid, gelden in onze cultuur als 
belangrijke deugden. […] Deze levensstijl van de spaarzame, vlijtige, weinig voor zichzelf eisende “kleine luyden” 
heeft ook in Suriname zijn stempel gezet op de hogere burgerij (artsen, apothekers, grotere winkeliers). Volgens 
mededeling van professor Van Lier heeft een aanzienlijk deel van de Surinaamse burgerij een leven dat sterk verwant 
is aan dat van overeenkomstige Nederlandse bevolkingsgroepen en onderschrijft zij ook de waarden en idealen 
daarvan. […] Al lang studeren de beter gesitueerde Surinaamse jongelieden dan ook in Nederland en hun aanpassing 
vormde geen probleem. […] Anders ligt het voor een groot deel van de geschoolde en ongeschoolde arbeiders. De 
levensgewoonten van Creoolse arbeiders wijken sterk af van die van hun Nederlandse collega’s. Een meer naar 
buiten gericht leven, sterke contacten in primaire groepen waarvan de leden elkaar steunen en bijstaan, een werkdag 
die de mannen veel vrije tijd laat voor samenzijn, muziek en gezellige omgang, hebben hen allerminst voorbereid op 
het leven in Nederland,’ Bayer 1965, p. 61. 
100 We moeten hierbij bedenken dat het merendeel van de Surinaamse rijksgenoten in Nederland destijds nog vooral 
uit Creoolse Surinamers bestond. 
101 Het betreft hier prof. R.A.J. Van Lier en niet het PvdA-Kamerlid Th.Van Lier. 
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samenleving van man en vrouw niet wettelijk gesanctioneerd wordt, hetgeen een hoog percentage onwettige kinderen 
in het land veroorzaakt.”102 
 
De observaties die Van Lier in 1949 over de Creoolse bevolking in Suriname gemaakt had 
vormden een kader waarin Bayer (koloniale) angsten over relaties tussen zwarte mannen en 
Europese vrouwen,103 in dit geval tussen Creoolse Surinaamse arbeiders en Hollandse meisjes en 
vrouwen introduceerde.104 Bayer maakte in dit verband weliswaar gewag van ‘stereotypen die in 
Nederland gelden’ (voor Creoolse mannen zou ‘geen vrouw veilig zijn’ en ze zouden een 
‘welhaast onuitputtelijke seksuele potentie’ hebben105) maar hield niettemin het perspectief ferm 
en gedetailleerd gericht op de relaties tussen Creoolse arbeiders en Hollandse meisjes en vrouwen 
uit de arbeidersklasse.106 Er wordt zelfs gereflecteerd over de details van het liefdesspel, de 
genitale proporties, en de potentie van Creoolse mannelijke arbeiders, waarbij Bayer ook deze 
zaken in verband brengt met klasse en niet met ‘aangeboren rasverschillen.’107  
 
We kunnen spreken van een klassespecifieke erotisering van de Creoolse Surinamer in het 
rapport. Creools-Surinaamse mannen uit de arbeidersklasse zouden zich aangetrokken voelen tot 
Hollandse vrouwen, omdat zij deze (aldus Bayer) beschouwden als ‘heviger, zinnelijker, ja, 
perverser’ dan de Surinaamse vrouw. Nederlandse vrouwen, niet gewend aan de ‘galante 
hofmakerij’ van Surinaamse mannen, zouden door hen ‘ingepakt’ worden. Met als risico dat ze bij 
zwangerschap bedrogen uit zou komen, aangezien de Surinaamse man in kwestie haar, vanwege 
een afwijkende gezinsmoraal, niet ten huwelijk vroeg. Impliciet werd daarmee een passief 
vrouwelijk Nederlands subject geconstrueerd: blanke Nederlandse vrouwen moesten 
‘gewaarschuwd’ worden, aangezien ze ‘overrompeld’ konden worden door de charmes van de 
Surinaamse arbeidersman, van een welbewuste keuze kon van hun kant kennelijk geen sprake 
zijn. 
 
‘Gemengde’ relaties worden in het rapport, vooral als (erotische) afwijking van (gendered) 
burgerlijke normen beschreven, waarbij ‘ongetrouwde, viriele, avontuurlijke jonge lieden aan het 
vreemde land de potentiële vervulling van hun erotische wensdromen toeschrijven’ terwijl ‘zeer 
veel samenlevingen’ (en dat gold ook zowel voor Suriname als Nederland, volgens Bayer) ‘van 
hun meisjes niet in de eerste plaats verwachten dat ze opwindende minnaressen zullen worden, 
maar goede huisvrouwen en moeders.’ De ‘voorkeur van Surinaamse arbeiders en Nederlandse 
meisjes uit de lagere sociale strata’ plaatste Bayer in dit stramien, door op te merken dat ‘de komst 
van Surinamers voor deze Nederlandse meisjes nieuw avontuur, nieuwe romantiek en misschien 
iets andere seksuele ervaringen betekent’ terwijl ‘voor de Surinaamse arbeiders blanke vrouwen 

                                                 
102 Bayer 1965, p. 19, 20. 
103 Vgl. Wekker 2001, p. 181-182; Lusane 2003, p. 69-79; Schuster 1999a, p. 122-126. 
104 Merk op dat de beschrijving van het matrifocale gezinstype op zichzelf neutraal is, maar dat term ‘lagere Creoolse 
bevolking’ daarentegen niet waardeneutraal is. Wekker 1994 & 2001, heeft (onder meer op basis van het emic concept 
‘matiwerk’) het idee ontkracht dat het matrifocale gezin (grootmoeder, moeder en de kinderen) onvollediger en 
onvoordeliger zou zijn dan het nucleaire gezinstype. 
105 Bayer 1965, p. 86-87. 
106 De auteur besteedt er zelfs een apart hoofdstuk aan. 
107 Bayer 1965, p. 93-95. De auteur verwijst in dit verband naar onderzoek van Franklin Frazier in de Verenigde 
staten, waarin ‘de frequentie van impotentie bij negers uit hogere rangstanden is opgevallen.’ 
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toegankelijk zijn geworden’, waarover de auteur nog opmerkte dat ‘het bezit van een blanke 
vrouw in Suriname nog altijd als een belangrijk status-symbool geldt.’108 
 
Door etnische gemengde relaties eruit te lichten, en deze te reduceren tot erotiek, avontuur en 
statussymboliek abnormaliseerde het rapport dit type relaties, en stelde ze impliciet etnisch 
homogene relaties als ‘gezonde’ norm, hoewel dit niet de intentie hoeft te zijn geweest. Nergens 
in het rapport werden gemengde relaties in het register van de normale romantische liefdesrelatie 
geplaatst, Bayer noemt daar althans (in tegenstelling tot observaties over de arbeidssituatie) geen 
positief geladen ‘tegenvoorbeelden’ van.109 Het valt dus vooral op hoe er niet over ‘gemengde’ 
relaties gesproken is, waardoor dit type relaties destijds een afwijkend, onfatsoenlijk aureool 
behield. 
 
Samenvattend kunnen we stellen dat het rapport zowel voor een breuk als voor een voortzetting 
van de politieke vertogen over Surinaamse rijksgenoten stond. Het bracht enerzijds de omvang 
van ‘de problematiek’ van rijksgenoten, in Nederland, net zoals eerdere onderzoekers en 
adviescommissies, tot geringe proporties terug. Anderzijds was het een scherpe klasse- en 
genderspecifieke profilering van de politieke vertogen over Surinaamse rijksgenoten: mogelijke 
problemen waren een zaak van Surinaamse arbeiders en niet van Surinaamse studenten of 
Antilliaanse arbeiders, niet van vrouwelijke verpleegkundigen, maar van mannelijke Surinaamse 
arbeiders en hun seksualiteit. Wat dit laatste betreft legde het rapport de subtekst van de politieke 
zorgen over de ‘avontuurlijker geest van Surinamers’ (vice-ministerpresident Biesheuvel) 
waarvoor ‘weinig ruimte is’ (Berkhouwer) bloot. Relaties tussen mannelijke Surinaamse arbeiders 
en Hollandse meisjes en vrouwen werden door Bayer onder het vergrootglas gelegd en in 
bezorgde toon geanalyseerd. Impliciet werd hiermee de norm van gendered endogamie binnen 
het Koninkrijk, die in de jaren daarvoor ook al in besloten politieke kring naar voren was 
gekomen, herbevestigd. Surinaamse mannen en Nederlandse vrouwen werden niet geacht relaties 
met elkaar aan te gaan, op straffe als ‘onfatsoenlijk’ bestempeld te worden. Over Surinaamse 
verpleegkundigen en Nederlandse mannen zwegen zowel politici als Bayer in alle talen, slechts de 
‘eerbaarheid’ van de Nederlandse vrouw en de ‘schending’ daarvan door de Surinaamse 
arbeidersman waren aanleiding voor politieke bezorgdheid. De betekenis van 
koninkrijkgemeenschap hield op daar waar Surinaamse arbeidersmannen en Nederlandse 
vrouwen de etnische grenzen overschreden (of geen etnische bril opzetten) en relaties met elkaar 
aangingen. Er was in symbolische zin sprake van het afgrenzen van Nederlandse lichamen en 
daarmee het markeren van ‘het Nederlandse volk’ langs lijnen van gender, etniciteit en klasse. 
Wat Kamerleden en de regering met het rapport van Bayer (dat immers voor hen bestemd was) 
gedaan hebben is niet bekend. De symbolische grens die Bayer getrokken had110 betekende in 
ieder geval niet dat de territoriale grens van de Nederlandse grondgebied nu ook aanstonds door 
politici afgeschermd werd. 
 

                                                 
108 Bayer 1965, p. 94. 
109 Bayer verwijst zijdelings naar ‘vrouwen die weliswaar een Surinamer als vriend hebben of met een Surinamer 
getrouwd zijn’, maar richt de focus uitsluitend op de meer vrijblijvende, ‘niet burgerlijke’ relaties. 
110 Vgl. Wekker 2001, p. 181-182. 
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3.2 De vrije toegang tot het Nederlandse grondgebied onaangetast (maar wel ter 
discussie) 
Ondertussen gingen de politieke debatten in 1963, 1964 en 1965, nog voordat het rapport van 
Bayer gepubliceerd werd, hun ‘eigen weg.’ Onder Kamerleden was, parallel aan de constructie van 
Surinaamse arbeidersmigratie als een in cultuurverschillen gefundeerd probleem, een intense 
bezorgdheid ontstaan over het toenemend aantal Surinaamse rijksgenoten dat de weg naar 
Nederland vond. Men wilde van alles over Surinaamse rijksgenoten weten. Daarbij was men niet 
alleen in het aantal Surinamers geïnteresseerd, maar ook in hun opleidingsprofiel, regionale 
spreiding en beroepsprofiel.111 Toen Biesheuvel geen exacte gegevens kon verstrekken, kwamen 
Kamerleden in het plenaire debat op de kwestie terug,112 waarbij Meulink (ARP) de in de Kamer 
levende zorgen als volgt formuleerde: 
 
“Bepaald zorg geeft de situatie van hen die uit de andere rijksdelen naar Nederland komen, en dat geldt dan 
speciaal hen, die uit Suriname naar Nederland komen. Deze bezorgdheid is vanmiddag al gebleken. Er vertoeft 
momenteel wel een bijzonder groot aantal Surinamers in Nederland. In de memorie van antwoord wordt gezegd, 
dat nauwkeurige cijfers niet beschikbaar zijn. Volgens gangbare schatting zal het aantal wel tegen de 8.000 lopen, 
terwijl er jaarlijks ca. 800 bijkomen. Ook nu nog zijn volgens de inlichtingen de schepen volgeboekt met naar 
Nederland reizende Surinamers, die naar werk zoeken.”113 
 
De belangstelling voor de toename van het aantal Surinaamse rijksgenoten miste haar effect op 
de regering niet, want het jaar daarop liet de minister van Maatschappelijk Werk weten dat in 
reactie op de ‘grotere omvang van de migratie naar Nederland’ er een ‘ambtelijk overleg in breder 
verband [is] ontstaan tussen vertegenwoordigers van het departement van ondergetekende, van 
het departement van Sociale Zaken en Volksgezondheid, van het Kabinet van de vice-
ministerpresident en van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Suriname.’ 114  
 
Destijds telde de Nederlandse samenleving ongeveer 8.000 Surinaamse Nederlanders. In 
vergelijking met de ongeveer 300.000 Surinaamse Nederlanders die Nederland in 2005 telde is dat 
niet alleen absoluut maar ook relatief gering. Toch bestond in die jaren een grotere politieke 
onrust over het aantal Surinaamse Nederlanders binnen de Nederlandse samenleving dan 
vandaag de dag. Het illustreert dat de betekenis van de omvang van groepen afhankelijk is van 
verschuivende percepties over die groepen. Kamerleden en regering leken in dit verband destijds 
vooral te zijn geïnspireerd door perspublicaties waarin Surinaamse arbeiders werden 
gecriminaliseerd en geseksualiseerd.115 Deze berichten gaven voeding aan debatten over de 

                                                 
111 Kamerstukken II 1963/64, 7400 (IV), nr. 7, p. 2, ‘Hoeveel Surinamers en hoeveel Antillianen verblijven in 
Nederland? Is het onlangs gepubliceerde aantal van 9.000 Surinamers juist? […] Hoe zijn de hier te lande 
verblijvende Surinamers en Antillianen in te delen naar opleiding of beroepsuitoefening, hoe is hun regionale 
spreiding en hoe zijn zij gespreid over overheidsdiensten en bedrijfstakken?’ 
112 Van de vier regeringsfracties (KVP, VVD, ARP, CHU) lieten met name de CHU en de ARP zich in het plenaire 
debat over de kwestie van de aantallen uit, waarbij Meulink (ARP) het meest uitgesproken was. De Minister had in 
1964 alleen de cijfers over Surinaamse studenten, dat waren er naar schatting 1.000, maar daar was het de 
Kamerleden niet om begonnen. 
113 Handelingen II 1963/64, p. 1397.  
114 Kamerstukken II 1964/65, 7800 (XVI), nr. 2, p. 8. 
115 Schuster 1999a, p. 129-130. 
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toelating van Surinaamse rijksgenoten. Daarmee was een optie waar ministers en ambtenaren in 
besloten overleggen over van gedachten hadden gewisseld nu ook onderwerp van het openbare 
debat tussen de Tweede Kamer en de regering. In die debatten maakte het thema van de 
reciprociteit een comeback en gaf de Kamer de regering in overweging de migratie te reguleren. 
De fracties van de VVD, ARP en GPV lieten zich in het plenaire debat (over de begroting van 
het Kabinet van de vice-ministerpresident voor 1964) expliciet uit over vrije toelating van 
rijksgenoten tot Nederland, waarbij het lid Meulink (ARP) het als volgt uitdrukte:  
 
“Het is echter wel zo, dat andersom wel beperkingen zijn gesteld. Wanneer iemand uit Nederland naar de 
Antillen of Suriname gaat, krijgt hij toch maar een verblijfsvergunning voor een korte duur. Wil hij zich vestigen, 
dan moet hij vooraf werk hebben. Raakt hij zonder werk, dan gaat hij op eigen kosten weer terug. Dit lijkt met 
het oog op de kleine en dus gevoelige arbeidsmarkt van Suriname juist, maar is het nu niet mogelijk, dat 
Nederland in samenwerking met de andere rijksdelen een regeling treft, die diegenen, die naar Nederland 
overkomen beschermt tegen ondoordachte migratie? Is het beslist nodig, dat ieder uit een ander rijksdeel zich altijd 
vrij in Nederland kan vestigen? Ik pleit er helemaal niet voor, dat men de overkomst van Surinamers zal moeten 
beletten. Het zou echter toch wel goed zijn, wanneer men ervoor kon zorgen, dat de overkomst alleen op 
verantwoorde wijze plaatsvond.”116 
 
In de toelatingskwestie was het kennelijk ook mogelijk om, zoals Jongeling (GPV) deed, de 
andere kant uit te redeneren en niet migratiebeperkende maatregelen van Nederlandse zijde te 
suggereren, maar een herstel van de reciprociteit te bereiken doordat de Surinaamse regering de 
grenzen opengooide zodat ‘groepen Nederlanders pioniersarbeid’ konden gaan verrichten in het 
land.117 De opmerking van Jongeling (die zijn suggestie om ‘de ongelijkheid in het 
toelatingsbeleid’ met pioniersarbeid door Nederlanders in Suriname te beantwoorden in 1965 
herhaalde118) was in de lijn met het emigratiediscours. In dat emigratiediscours werd een actieve 
emigratiepolitiek gelegitimeerd door Europees-Nederlandse emigranten te representeren als 
competente lieden wier vestiging in een nieuw land niet een verbreking van de band met 
Nederland betekende maar een ‘uitdragen’ van de Nederlandse natie (en haar gunstige 
kwaliteiten) in het buitenland. 119 

                                                 
116 Handelingen II 1963/64, p. 1397. Berkhouwer (VVD) formuleerde het als volgt: ‘Ik wil even stilstaan bij het interne 
verkeer tussen diegenen, die de delen van het Koninkrijk bewonen, de inwoners van Suriname, de Nederlandse 
Antillen en Nederland. De regeling op dit gebied is ietwat ongelijkwaardig. Vanuit Nederland is de toegang tot 
Suriname en de Nederlandse Antillen onderworpen aan bepaalde toestemmingsvereisten en wat dies meer zij; 
andersom is het anders, men kan welhaast stellen, dat onze vrienden uit Suriname en de Nederlandse Antillen zonder 
formaliteit altoos ons land binnen kunnen treden.’ Handelingen II 1963/64, p. 1387. 
117 Handelingen II 1963/64, p. 1399. Jongeling verwoordde het als volgt: “[…] Ik zou het prettig vinden, indien 
Nederland kans zou zien om in overleg met de landsregering toch ruime mogelijkheden te scheppen op lange termijn 
tot het doen van pioniersarbeid door Nederlanders – dan heb ik het niet over enkelingen, maar over groepen – in de 
West en met name in het grote, zo dun bevolkte Suriname, waar toch wel toekomstmogelijkheden liggen.” 
118 Handelingen II 1964/65, p. 1015. Jongeling wees op de ‘ongelijkheid in het toelatingsbeleid’, was tegen een 
‘beperking van de toelating’ maar wel voor ‘selectie’, en bepleitte wederom ‘vrije vestiging’ van Nederlanders in 
Suriname die aldaar (net als ‘de honderdduizenden emigranten die na de oorlog naar allerlei landen vertrokken’ als 
‘pioniers’ met ‘kennis en bekwaamheden’) Suriname zouden gaan verrijken. ‘De huidige bevolking van Suriname’ kon 
volgens hem, door de erfenis van de slavernij, ‘dit werk nog niet verrichten.’ 
119 Kamerstukken II 1949/50, 1478, nr. 6, p. 2; Kamerstukken II 1955/56, 4100 (XII), nr. 2; Kamerstukken II 1959/60, 
5700 (XII), nr. 2. Het emigratiediscours kreeg vooral vorm in het kader van begrotingsbehandelingen van het 
ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid tussen 1950 en 1960. Het ministerie was verantwoordelijk voor het 
emigratiebeleid, waar financieel en bureaucratisch enorm in werd geïnvesteerd (zie de hier vermelde bronnen). 
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Hoewel de migratie en toelating zowel tijdens de begrotingsbehandeling voor 1964 als die voor 
1965 (van Maatschappelijk Werk en het Kabinet van de vice-ministerpresident) door de 
Kamerleden ter sprake was gebracht deden noch minister Biesheuvel, noch minister 
Schouwenaar-Franssen toezeggingen aan de Kamer, die de kwestie overigens ‘slechts’ op de 
agenda had gezet en geen reciproque toelatingsregeling had geëist. Het ministerie van Justitie, dat 
een juridische beperking van de migratie had moeten voorbereiden, kwam in de debatten zelfs 
geheel niet in beeld. De regering handhaafde het principe dat Surinaamse rijksgenoten 
onbelemmerd naar Nederland konden migreren. Ze reageerde niet expliciet op de voorzichtige 
suggesties vanuit de Kamer om een toelatingspolitiek te gaan voeren. Minister Biesheuvel had de 
Kamer nog wel laten weten dat ‘tal van Nederlandse bedrijven op dit moment profiteren van 
arbeidskrachten uit beide andere rijksdelen.’120 Economische belangen, maar ook de realiteit van 
het koninkrijksverband, kunnen als een tegengewicht tegen migratieangsten hebben gefungeerd. 
Dat verklaart wellicht dat de status quo, vrij personenverkeer van Suriname naar Nederland, 
gehandhaafd bleef. Helemaal ongereguleerd bleef de migratie uit Suriname overigens niet, want 
de vice-ministerpresident had de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 
verantwoordelijk voor de arbeidsvoorziening in Nederland, verzocht of die zich in Suriname ‘ook 
eens wilde oriënteren omtrent het vraagstuk van selectie, voorlichting en voorbereiding met 
betrekking tot de emigratie van Surinaamse arbeidskrachten.’ 121 Het idee was dat Nederlandse 
werkgevers, naar Antilliaans model,122 een strengere selectie op aan te werven Surinaamse 
arbeidskrachten zouden toepassen, hetgeen de Kamer van harte ondersteunde.123 
 
3.3 ‘Integratie’: als doelgroep van het ministerie van Maatschappelijk Werk aangewezen 
Fernandes Mendes situeert ‘de kiemen van minderheidsvorming’ na 1968,124 toen zich een 
aanmerkelijke verbreding van de samenstelling van Surinaamse migratie begon af te tekenen. 
Maar de geraadpleegde begrotingsbehandelingen suggereren dat het proces (wat de openbare 
politieke vertogen betreft) reeds vijf jaar daarvoor was begonnen. De politieke debatten over 
Surinaamse rijksgenoten in 1963 en 1964 hadden er toe geleid dat hun aanwezigheid in Nederland 
in toenemende mate als maatschappelijk probleem gold, de nuanceringen in het rapport van 
Bayer ten spijt. De gelijktijdige problematisering van de komst van Surinaamse rijksgenoten en 
hun identiteit, die volgens politici actuele of toekomstige ‘aanpassingsproblemen’ mede 
verklaarde, had hen tot beleidsonderwerp voor het ministerie van Maatschappelijk Werk gemaakt. 
Dat ministerie was destijds, zoals reeds naar voren kwam, verantwoordelijk voor integratie. 
Daarmee (en met het in kaart brengen van allerlei kenmerken van ‘de Surinamers in Nederland’) 
leek midden jaren zestig het proces van minorisering van Surinaamse rijksgenoten een begin te 
hebben gemaakt. Ook de publicaties van Bayer (1965) en Van Amersfoort (1968), beide in 
opdracht van het ministerie van Maatschappelijk Werk verschenen, hebben (onbedoeld) 
bijgedragen aan dit proces. Net als de studie van Bayer was die van Van Amersfoort zeer 
genuanceerd van toon. Van Amersfoort ontkrachtte op basis van onderzoek de ideeën over 
onaangepastheid van Surinaamse Nederlanders, maar ook de berichten over hun hoge 
                                                 
120 Handelingen II 1964/65, p. 1028. 
121 Handelingen II 1963/64, p. 1401. 
122 Kamerstukken II 1964/65, 7800 (XVI), nr. 2, p. 9; Handelingen II 1964/65, p. 1021. 
123 Handelingen II 1963/64, p. 1387, 1397; Handelingen II 1964/65, p. 1015. 
124 Fernandes Mendes 1981, p. 637.  
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criminaliteit.125 De politieke onrust op basis van berichten was aanleiding opdrachtonderzoek te 
laten verrichten, maar er zijn geen aanwijzingen dat de kennis die beide onderzoekers vervolgens 
produceerden de politieke vertogen in de jaren daarna heeft bepaald. Ondertussen was wel het 
beeld ontstaan dat Surinaamse Nederlanders een onrustig, onaangepast element in de 
Nederlandse samenleving waren, en dat hun aanwezigheid daarom om aandacht en kennis vroeg. 
 
Minorisering betekende overigens niet dat politici hen destijds reeds beschouwden als etnische 
minderheidsgroep wier toekomst in Nederland lag, en op wie een integratiepolitiek diende te 
worden losgelaten om ‘zaken in goede banen te leiden’, zoals eind jaren zeventig. Constructies 
van de non-conformiteit (de onaangepastheid) van de Surinaamse rijksgenoten in het kader van 
de begrotingsbehandelingen van Maatschappelijk Werk en het Kabinet van de vice-
ministerpresident, stonden niet in het teken van hun voortgezet burgerschap in Nederland. 
Daarin de verschilden de politieke vertogen met die ten aanzien van de Indische Nederlanders in 
de contractpensions na 1956. Over hen heerste na 1956 de politieke consensus dat ze waren 
gekomen om te blijven en ‘dus’ geassimileerd moesten worden. Het ministerie van 
Maatschappelijk Werk subsidieerde weliswaar incidenteel ‘opvang, introductie en 
maatschappelijke begeleiding’126 van Surinaamse rijksgenoten, echter, dergelijke initiatieven 
beoogden geen opname in de Nederlandse samenleving, maar dienden als smeerolie voor een 
tijdelijk verblijf in het moederland. Kamerlid Moorman (KVP) opperde in 1964 om voor de 
‘verspreid over het land’ levende rijksgenoten ‘de nodige tehuizen op te richten’, net als voor 
‘vreemdelingen in ons land.’127 Het voorstel kunnen we tegen de achtergrond van de 
problematisering van Surinaamse arbeiders, als een overenthousiaste oproep tot disciplinering 
van Surinaamse arbeiders beschouwen. Het vond geen gehoor bij Kamer en regering. Hier is van 
belang dat het idee zeker niet bedoeld was als voorstel tot assimilatie. De leidende gedachte van 
de regering en Kamer bleef net als in de jaren vijftig, dat Surinaamse rijksgenoten in Nederland 
(studenten net zo goed als arbeidskrachten) eens zouden terugkeren om met de in Nederland 
verworven kennis en vaardigheden ‘hun land te helpen opbouwen.’128 De stabiele politieke en 
sociale omstandigheden in Suriname (geen uitstoting van bevolkingsgroepen zoals in Indonesië) 
waren voor dit idee een onmisbare voorwaarde. Dat het hier niet slechts om retoriek ging wordt 
bijvoorbeeld geïllustreerd door het gegeven dat het ministerie van Maatschappelijk Werk de 
gemeenten een subsidie verstrekte van 75% van de kosten ten behoeve van ‘terugkeer van 
Surinamers.’129 Voor Surinaamse Nederlanders gold, in het embryonale integratiediscours over 
hen, Suriname als vaderland.  
 
4. Dekolonisatie en de begrenzing van de Nederlandse natie (1969-1975) 
Gerard Reve was er in 1972, sprekend over rijksgenoten uit de West, ‘erg voor, dat die 
prachtvolken zo gauw mogelijk geheel onafhankelijk worden, en ons niks meer kosten, zodat we 
ze allemaal met een zak vol spiegeltjes en kralen op de tjoeki tjoeki stoomboot kunnen zetten, 

                                                 
125 Van Amersfoort 1968. 
126 Kamerstukken II 1963/64, 7400 (XVI), nr. 2, p. 9. 
127 Handelingen II 1963/64, p.1393. 
128 Ook Bayer 1965, p. 15, was van oordeel dat ‘de verwachting dat deze migratie een structuurverschijnsel zou zijn 
[…] voorlopig niet meer dan een hypothese [is].’ 
129 Handelingen II 1963/64, p. 1403. 
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enkele reis Takki Takki Oerwoud.’ In het linkse politieke klimaat van de jaren zeventig was het 
not done om over de band van Surinaamse rijksgenoten en Nederland op een dergelijke platvloerse 
wijze te praten, maar niettemin is dezelfde thematiek onmiskenbaar in de kamerdebatten te 
herkennen: een (progressieve) dekolonisatieagenda ging in de politieke vertogen in de jaren 
zeventig hand in hand met de wens het Nederlandse grondgebied af te schermen voor, vooral, 
Surinaamse rijksgenoten. 
 
Zoals naar voren is gekomen had Nederland met grote tegenzin de soevereiniteit aan Indonesië 
overgedragen, waarna het symbolische belang van (en de politieke investering in) de restanten van 
het Koninkrijk, Nieuw-Guinea en de rijksdelen in de West toenam. Hoe anders was de politieke 
sfeer aan het einde van de jaren zestig, toen de Europese moederlanden inmiddels afstand 
hadden gedaan van hun voormalige koloniën.130 Ook in Nederland was de politieke en publieke 
opinie aangaande koloniën ingrijpend gewijzigd. Het jaar 1969 is belangrijk voor het manifest 
worden van het antikoloniale en anti-imperialistische vertoog in Nederland. Het maatschappelijke 
protest in de Nederlandse samenleving tegen het imperialisme van VS in Vietnam was in 1969 
groot.131 En wat het eigen koloniale verleden betreft was in datzelfde jaar de Excessennota 
verschenen, waarin verslag was gedaan van oorlogsmisdaden door het KNIL tijdens de 
politionele acties tegen de Indonesische republiek. Deze acties golden nu als ‘inktzwarte 
bladzijde’ in de Nederlandse geschiedenis.132  
 
Tegen de achtergrond van het besmet raken van het koloniale verleden had de Nederlandse 
militaire assistentie bij een grote arbeidersopstand op Curaçao in 1969 ‘Den Haag’, die assistentie 
krachtens het statuut niet had kunnen weigeren, in verlegenheid gebracht. Temeer daar 
Nederlands internationale aanzien als (inmiddels) progressieve natie door deze ‘neo-koloniale’ 
actie aangetast was.133 Nu in 1969 ook in Suriname onder het bewind van Pengel politieke onrust 
was ontstaan vreesden politici precedentwerking en zag men het als een angstbeeld dat 
‘Nederlandse militairen’ ook daar ‘volgens het statuut als Brandweer [zouden] hebben moeten 
optreden en voor beschermengelen van een slecht bewind [zouden] zijn aangezien’, zoals 
Kamerlid De Goede van D66 de gevoelens die bij veel Kamerleden leefden het uitdrukte.134 
Politici, de PvdA voorop, gingen het statuut (niet langer uitdrukking van een hechte 
koninkrijksband maar ‘een product voor een overgangsperiode’) vanaf 1970 in toenemende mate 
als een neokoloniaal restant uit het verleden beschouwen.135 En kamerbreed ging, onafhankelijk 

                                                 
130 Rothermund 2006, p. 7-14. 
131 Ramdas 1994a, p. 28, 29. 
132 Ramdas 1994a, p. 28, 29; Captain 2002, p. 217, 218; Rigthart 2006. 
133 Oostindie 1998, p. 161-164. Overigens beschouwen sommigen deze gebeurtenis als een uit de hand gelopen 
loonconflict.  
134 Handelingen II 1969/70, p. 2287. 
135 Met name de PvdA, bij monde van Den Uyl, evenals D66 (De Goede) wilden haast maken met zelfstandigheid 
van de West. Beide partijen zaten tussen 1967 en 1973 in de oppositie. Tussen 1967 en 1973 werd Nederland 
geregeerd door de centrumrechtse kabinetten De Jong (1967-1971, KVP, ARP, CHU, VVD) en Biesheuvel (1971-
1973, KVP, ARP, CHU, VVD, DS’70). D66-lid De Goede formuleerde het op 17 februari 1970 als volgt: ‘Wij willen 
van het statuut af, het heeft zijn tijd gehad. Het is mooi geweest! Betekent dit dat wij de beide andere rijksdelen 
willen abandonneren; wegstoten uit onze verantwoordelijkheid? Neen, mijnheer de voorzitter. Maar wel vinden wij 
dat de tegenwoordige neokoloniale verhouding – tot uitdrukking komend in het vigerende statuut – dient te worden 
gewijzigd. Nederland kan in feite niet de verantwoordelijkheid aanvaarden voor deugdelijk bestuur (zie de periode 
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van hoe de West daarover dacht, de roep om ‘een versnelling van het zelfstandigheidsproces in 
de West’ steeds luider klinken. Daarbij was men zich er van bewust hoe scherp de eigen houding 
contrasteerde met die van de collega’s in de jaren vijftig jegens de Indonesische 
onafhankelijkheid. 136  
 
Hier is vooral van belang dat het toenemen van de migratie uit Suriname (van 7.000 in 1970, naar 
circa 40.000 in 1975137) het idee dat het Koninkrijk een neokoloniaal anachronisme was een 
enorme impuls gaf. Daarbij had Nederland in de eerste helft van de jaren zeventig te kampen met 
een stagnerende economie in combinatie met inflatie (stagflatie genoemd) en met een toename 
van de werkloosheid.138 De nadruk op het Nederlanderschap van Surinaamse rijksgenoten, in de 
jaren vijftig symbool van een saamhorig en verder uit te bouwen Koninkrijk, zou begin jaren 
zeventig plaats maken voor een politiek vertoog waarin dekolonisatie (opgehangen aan 
‘objectieve’ misstanden uit Nederlands koloniale verleden en ‘neokoloniale’ heden) een voertuig 
werd om het gevoelige thema van het staatsburgerschap en de migratie van Surinaamse 
rijksgenoten, kortom hun nationale toebehoren, bespreekbaar te maken.  
 
4.1 Nederland en het Nederlanderschap als onnatuurlijk(e) land en status  
Het verknoopt raken van de dekolonisatieagenda met de ‘migratieagenda’ was het kader, 
waarbinnen het idee dat de rijksgenoten uit de West ‘slachtoffers van het Nederlanderschap’139 
waren aan betekenis won. 140  
 

                                                                                                                                                         
Pengel) en sociaal beleid (zie 30 mei Curaçao). Militair ingrijpen door Nederland bij verstoring van de orde wordt een 
onmogelijke zaak’, Handelingen II 1969/70, p. 2287. Ook Den Uyl (PvdA) was van mening dat met het statuut ‘een 
schijn gewekt werd van kolonialisme,’ Handelingen II 1969/70, p. 2294. De PSP zou op 3 december 1970 in een motie 
zelfs een onmiddellijke en eenzijdige beëindiging van het statuut bepleiten, Kamerstukken II 1970/71, 10900 (IV), nr. 
8. In het beste geval moest het statuut worden ‘aangepast aan de eisen van de tijd’, zoals Kamerlid Van Leeuwen van 
de ARP het op 18 november 1971 uitdrukte, Handelingen II 1971/72, p. 1200. 
136 Bij de behandeling van de begroting van het Kabinet van de vice-ministerpresident voor 1970 (17 februari 1970) 
was het ongenoegen over het statuut van links tot rechts te vernemen: De Goede (D66) pleitte voor eenzijdige 
‘versnelling van het zelfstandigheidsproces,’ Handelingen II 1969/70, p. 2287, Den Uyl (PvdA) verwoordde voor zijn 
fractie de mening dat ‘het statuut gewijzigd moet worden ter wille van de eigen identiteit’ Handelingen II 1969/70, p. 
2294, Scholten (CHU) liet namens zijn fractie weten ‘dat het statuut geen heilige en onaantastbare zaak is’, maar ‘een 
middel op weg naar zelfstandigheid’ Handelingen II 1969/70, p. 2297. Zie voor het dekolonisatiestreven van Kamer en 
regering ook Kamerstukken II 1970/71, 10900 (IV), nr. 2; Kamerstukken II 1971/72, 11500 (IV), nr. 2; Handelingen II 
1971/72, p. 1189-1234. Over het scherpe contrast met Indonesië zei D66-kamerlid De Goede het volgende: ‘In 
Indonesië waren de krachten sterk, die dreven naar onafhankelijkheid. Nederland trapte op de rem. Het paradoxale 
in de nieuwe situatie is – ik doel nu op Suriname en de Nederlandse Antillen – dat hier sterke krachten aan het werk 
zijn, die de onafhankelijkheid niet willen. Nederland geeft op dit moment gas.’ Handelingen II 1971/72, P. 1201. 
137 Marshall 2003, p. 193. De migratie klom, als gevolg waarvan het aantal Surinaamse rijksgenoten in Nederland 
toenam van 28.900 in 1970 tot circa 104.000 mensen in 1975. 
138 http://www.parlement.com. 
139 Aan het woord was een lid van de PvdA fractie. Het lid maakte zijn opmerking in het kader van het verslag van 
het mondelinge overleg over de Rijksbegroting van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
voor 1972. Het lid verwees daarbij naar ‘problemen van Antillianen en Surinamers in Nederland’ en was van mening 
dat de rijksgenoten ten onrechte van mening waren in Nederland ‘paradijselijke toestanden’ te zullen aantreffen, 
Kamerstukken II 1971/72, 11500 (XVI), nr. 70, p.1. 
140 Minister Klompé van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk oordeelde in de memorie van toelichting voor het 
begrotingsjaar 1971 dat ‘hun (de ‘rijksgenoten van overzee’) groter wordende aantal niet alleen een kwantitatieve 
vermeerdering, maar ook een kwalitatieve verzwaring van het aantal problemen [betekent], Kamerstukken II 1970/71, 
10900 (XVI), nr. 2, p. 28. 
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Het is niet toevallig dat het ontstaan van de opmerkelijke politieke problematisering van het 
Nederlands staatsburgerschap van rijksgenoten juist begin 1970 te situeren is. De nationale 
schaamte die zich na de Excessennota en het Nederlandse militaire optreden op Curaçao van 
Nederland had meester gemaakt, en de angst voor herhaling van dit laatste scenario in Suriname 
mondden uit in een roep om zelfstandigheid in politiek Den Haag.141 De begrotingsbehandeling 
van het Kabinet van de vice-ministerpresident voor 1970 illustreert op heldere wijze de 
Nederlandse preoccupatie met zelfstandigheid. In het kader daarvan zouden (zo was 
overeengekomen) de drie rijksdelen bestuderen of het mogelijk was dat de West zelfstandig 
internationale overeenkomsten kon aangaan, ‘eigen’ vertegenwoordigers kon hebben in het 
buitenland (men dacht aan de VN en de OAS), en of rijksgenoten konden worden opgenomen in 
het Nederlandse leger (zodat ze bij interne conflicten konden worden ingezet). Hier is vooral van 
belang dat in dit verband ook de invoering van ‘een Surinaams en Antilliaans staatsburgerschap’ 
als optie voor een grotere zelfstandigheid naar voren kwam.142 Kamerlid Den Uyl (PvdA), die net 
als andere Kamerleden vond dat de regering haast moet maken met de zelfstandigheid van de 
West,143 gaf op lyrische wijze uitdrukking aan het (kamerbreed ervaren) belang van een eigen 
staatsburgerschap. Het was volgens Den Uyl ‘van betekenis, dat een eigen Antilliaans en 
Surinaams staatsburgerschap ontstaat, omdat dit heenspeelt naar de toekomstige positie van 
zelfstandigheid.’ Het statuut bood volgens Den Uyl te weinig mogelijkheden om ‘Suriname en de 
Antillen die eigen identiteit [te] verschaffen, dat eigen gezicht [te] geven, dat naar mijn overtuiging 
in het belang van Suriname en de Antillen zelf is.’144 De regering zou dit idee in de jaren daarop 
serieus overwegen, waarover straks meer.145 Hier is vooral van belang dat de regering, in het kader 
van het debat over de zelfstandigheid voor het eerst ( indirect) uitdrukking gaf aan het idee dat 
het Nederlandse staatsburgerschap en de identiteit van rijksgenoten op gespannen voet met 
elkaar stonden. In tegenstelling tot de jaren vijftig en zestig. 
 
Het idee dat het Nederlanderschap een onnatuurlijke status was zou vanaf eind 1971, toen men 
gewag maakte van een ‘exodus’ van Surinaamse rijksgenoten (9492 mensen maakten in 1971 de 

                                                 
141 Dat pleidooi was ook een voortvloeisel uit het zogenaamde ‘protocol van Willemstad.’ Daarin hadden Nederland, 
de Antillen en Suriname afgesproken dat men in de nabije toekomst de besprekingen over de staatsrechtelijke 
hervorming van het Koninkrijk, die wat Nederland betreft zou moeten uitmonden in onafhankelijkheid, zou openen. 
142 Handelingen II 1969/70, p. 2287 (D66), p. 2289 (KVP), p. 2294 (PvdA). 
143 Kamerleden, van links tot rechts, maanden de regering in deze tot grote spoed en vonden ook dat zij de West 
duidelijk moest maken dat het statuut eindig was, ook al was men zich ervan bewust dat de rijksdelen in de West ‘niet 
om beëindiging van het statuut’ vroegen. 
144 Handelingen II 1969/70, p. 2294. 
145 Vice-ministerpresident Bakker (ARP) bevestigde dan ook het daaropvolgende begrotingsjaar dat ‘de eventuele 
invoering van een Surinaams en Antilliaanse burgerschap onderwerp van studie en overleg uitmaakt.’ Dat was in de 
memorie van toelichting bij de begrotingsbehandeling van het Kabinet van de vice-ministerpresident voor 1971, 
Kamerstukken II 1970/71, 10900 (IV), nr. 2, p. 4. De minister deelde nog mee dat hij de Surinaamse onafhankelijkheid 
waarschijnlijker achtte, dat het onderwerp ‘in Suriname eveneens onderwerp van beraad [zal zijn] op welk tijdstip en 
op welke wijze de beslissing tot aanvaarding van voor te stellen eventuele vernieuwingen zal worden genomen’ en dat 
‘de wenselijkheid van een referendum’ onderzocht zou worden. Kamerstukken II 1970/71, 10900 (IV), nr. 2, p. 5. 
Hierop drongen enkele PSP Kamerleden, die dit veel te voorwaardelijk in de oren klonk, in een (verworpen) motie 
aan op eenzijdige beëindiging van het statuut, Kamerstukken II 1970/71, 10900 (IV), nr. 8. Het ging om de motie van 
Van der Spek (PSP), die daarnaast was ondertekend door Gortzak (PSP), Van der Lek (PSP) en Wiebenga (PSP). 
Een motie van soortgelijke strekking in het jaar daarna werd eveneens verworpen, Handelingen I 1971/72, p. 1247, 
1270. 
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oversteek naar Nederland146), gevolgd worden door de veel explicietere opvatting dat Nederland 
een onnatuurlijke leefomgeving was voor de rijksgenoten. Er was weinig meer over van het 
maakbare, in de jaren vijftig nog zo tot de verbeelding sprekende, lotsverbonden Koninkrijk: in 
november 1971 construeerden Kamerleden het Koninkrijk als een kunstmatig neokoloniaal 
verband, dat de Surinaamse rijksgenoten door vrije migratie naar het moederland isoleerde van 
hun geografisch-culturele habitat, als gevolg waarvan in Nederland grote integratieproblemen 
zouden kunnen ontstaan.147 De meer fijnmazige politieke vertogen uit de jaren vijftig die een spel 
waren van overeenkomst en verschil, waarbij men onaangepastheid vooral projecteerde op het 
mannelijke deel van de Surinaamse arbeidersklasse, hadden plaatsgemaakt voor een 
ongedifferentieerde kijk op Surinaamse rijksgenoten, die associaties oproepen met politieke 
vertogen over Indische Nederlanders twintig jaar daarvoor. 
 
De ‘gebondenheid aan Nederland’ zou, aldus Van Dijk (VVD), ‘Suriname en de Antillen in een 
cultureel isolement’ hebben gebracht, waardoor ‘weinig contact met de eigen omgeving’ was.148 
Er zou (door de migratie) ‘een stuk levensbloed naar Nederland vloeien’ en in Nederland zouden 
‘sociaal-culturele integratieproblemen ontstaan’ waardoor de rijksgenoten ‘ontworteld’ zouden 
raken (GPV, Jongeling).149 De ‘rijksgenoten van overzee’ zouden ‘niet kunnen aarden in onze 
gemeenschap’ en ‘tussen wal en schip raken’ (DS’70, Pors).150 Bij Kamerlid De Goede (D66) 
bestond ‘de groeiende overtuiging dat Suriname en ook de Antillen meer en meer hun plaats 
zullen moeten vinden in dat deel van wereld, waarin zij nu eenmaal zijn geplaatst, op de grens van 
het Caraïbische gebied en het noordelijk deel van Zuid-Amerika.’ ‘We moeten proberen bij hen 
een mentaliteit aan te kweken, dat zij daarna (na het volgen van een opleiding) terugkeren naar 
hun land.’151 Hoewel er bij de KVP en ARP nog sporen waren van het oude vertoog van een 
verwant en lotsverbonden Koninkrijk (KVP-lid Mommersteeg sprak over ‘de vertrouwdheid en 
bekendheid met elkaar, geaccentueerd door de mogelijkheid in dezelfde taal met elkaar te 
spreken, hetgeen ‘een reële morele verantwoordelijkheid’ schiep) zou dit de politieke agenda niet 
bepalen. 152 
 
4.2 Een urgent (maar tijdelijk) integratieprobleem 
Het idee dat Surinaamse rijksgenoten een eigen (voor het functioneren in de Nederlandse 
samenleving minder gepaste) identiteit hadden, gaf ook het denken over integratie een impuls. 

                                                 
146 Marshall 2003, p. 193; Oostindie & Klinkers 2001, p. 231 (deel II). 
147 Handelingen II 1971/72, p. 1003-1270. 
148 Handelingen II 1971/72, p. 1192. 
149 Handelingen II 1971/72, p. 1195. 
150 Handelingen II 1971/72, p. 1196. 
151 Handelingen II 1971/72, p. 1202-1203. Ook Terwoorst (KVP) benadrukte het verschil, Handelingen II 1971/72, p. 
1209-1210, terwijl De Gaay Fortman (PPR) de gelijkenis tussen Nederland en de rijksgenoten vooral beschouwde als 
(te verhelpen) koloniale erfenis: ‘ook op sociaal-cultureel gebied [zijn] koloniale tendensen.’ Daarbij  wees het 
Kamerlid erop dat ‘opvoeding en onderwijs in Suriname helemaal op Nederland zijn gericht.’ ‘Steeds meer mensen’ 
waren volgens De Gaay Fortman van mening dat ‘aan onze koloniale verhouding met de West een einde gemaakt 
moet worden’, opdat niet langer gesproken kan worden van ‘de laatste resten tropisch Nederland.’ Handelingen II 
1971/72, p. 1210. Maar dit was voor hem nadrukkelijk geen opmaat voor het verkrijgen van ‘rechtsmiddelen om de 
migratie af te remmen.’ 
152 Handelingen II 1971/72, p. 1191. Van Leeuwen (ARP) was het bij bezoek aan Suriname opgevallen ‘hoezeer het 
verleden in het leven van alle dag zichtbaar en voelbaar is.’ ‘Dit verleden, onze gemeenschappelijke erfenis, legt ons 
inziens vooral aan Nederland een plicht op,’ Handelingen II 1971/72, p. 1199. 
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Maar anders dan toen werd de onaangepastheid niet specifiek geprojecteerd op mannelijke 
Surinaamse arbeiders maar zonder onderscheid op de gehele populatie Surinaamse rijksgenoten 
in Nederland. Het was de werkhypothese waar Kamer en regering zich eensgezind op verlieten, 
en die integratie een hot issue maakte. In die context moeten we de volgende opmerking in 1971 
van minister Klompé (belast met integratie) begrijpen: ‘Hun groter wordende aantal [is] niet 
alleen een kwantitatieve vermeerdering, maar ook een kwalitatieve verzwaring van het aantal 
problemen.’153 Interessant detail hierbij is dat dit ongeveer samenviel met het sluiten van de 
laatste contractpensions voor Indische Nederlanders in 1970.154 
 
Tijdens het mondeling overleg tussen de minister Engels (KVP) van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk werk (de opvolger van Klompé) en de vaste kamercommissie op dit 
beleidsterrein in het daaropvolgende begrotingsjaar155 werd de Surinaamse aanwezigheid in 
Nederland wederom in een problematisch daglicht gesteld en bleek de regering een 
integratiefilosofie jegens hen te hebben geformuleerd. De regering expliciteerde die visie nadat 
enkele Kamerleden de prangende vraag hadden opgeroepen wat men, naast ‘voorlichting (in 
Suriname), begeleiding, opvang en een gespreid vestigingsbeleid’ met de nieuwe landgenoten 
moest aanvangen.156 Let wel: het draaide daarbij niet om de vraag of rijksgenoten een andere 
identiteit hadden (daar heerste, in tegenstelling tot de jaren zestig, consensus over) maar hoe 
daarmee om te gaan. Een lid van de PvdA fractie deed in dit verband een appèl op de regering 
om ‘met spoed’ een beleid te formuleren en uitvoeren. Hoe, zo wilde het lid weten moet ‘dit 
gekanaliseerd worden’? Moet (na consultatie van ‘betrokkenen’) ‘gestreefd worden naar 
assimilatie’ of was de regering van oordeel ‘dat het verblijf hier van tijdelijke aard zal zijn, met 
behoud van eigen culturele identiteit [tot gevolg]? Het Kamerlid (dat overigens uitging van ‘vrije 
keuze’ van betrokkenen) maakte zich in dit verband zorgen over het feit dat de stichting Welsuria, 
die subsidie kreeg van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk om e.e.a. vorm te geven, 
‘teveel van assimilatie uit zou gaan’, en vroeg de regering of ‘deze waarneming er niet toe [moet] 
leiden andere organisaties te steunen.’157 In reactie hierop ontkende een CHU lid ‘dat het om zo’n 
helemaal nieuwe situatie gaat.’ ‘Nederland heeft’, zo sprak het CHU lid, ‘een grote ervaring 
opgedaan met de succesvolle assimilatie van Nederlands-Indiërs’ (sic). ‘Van PvdA-zijde wordt nu 
wel gevraagd de Surinamers en Antillianen vrij te laten in de keuze tussen assimileren of 
integreren, maar de Indische Nederlanders is die keuze niet gelaten en in vele andere landen in 
soortgelijke situaties bestaat die keuze niet, zonder dat dat nadelig is.’158 Daarop verschafte de 
minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk als volgt duidelijkheid over het 
integratiebeleid ten opzichte van rijksgenoten: 
 

                                                 
153 Minister Klompé maakte deze opmerking in de memorie van toelichting op de Rijksbegroting van het ministerie 
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk voor 1971, Kamerstukken II 1970/71, 10900 (XVI), nr. 2, p. 28. 
154 Kamerstukken II 1970/71, 10900 (XV1), nr. 2, p. 40. 
155 Kamerstukken II 1971/72, 11500 (XVI), nr. 70. 
156 Kamerstukken II 1971/72, 11500 (XVI), nr. 70. Het ministerie van Maatschappelijk Werk subsidieerde reeds in 
1969 ‘drie instellingen voor opvang en begeleiding’ van rijksgenoten in Nederland, en wilde in 1970 nog eens drie 
andere instellingen gaan subsidiëren, Kamerstukken II 1969/70, 10300 (XVI), nr. 2, p. 22. 
157 Kamerstukken II 1971/72, 11500 (XVI), nr. 70, p. 1-2. 
158 Kamerstukken II 1971/72, 11500 (XVI), nr. 70, p. 2. 
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“Doel van het C.R.M.-beleid is integratie met behoud van culturele identiteit. Het verschil met de geassimileerde 
Indische Nederlanders is dat zij hier moesten blijven, terwijl voor de Surinamers en Antillianen integendeel 
terugkeer altijd mogelijk is.”159 
 
De ministeriële beleidslijn illustreert kernachtig hoe (opvattingen over) gedifferentieerde politieke 
omstandigheden in de (voormalige) rijksdelen overzee tot een verschillende integratiefilosofie 
hebben geleid: Indische Nederlanders moesten, nadat de regering hun uitsluiting in Indonesië als 
een serieuze kwestie was gaan zien, noodgedwongen in Nederland blijven en ‘dus’ worden 
geassimileerd terwijl, de rijksgenoten uit de West, zo vond de regering anno 1972, anytime terug 
konden, en dus een eigen identiteit dienden te behouden. Daarmee waren rijksgenoten uit de 
West in de integratiefilosofie (net als Molukkers) expliciet als tijdelijke burgers van de 
Nederlandse samenleving geconstrueerd, in tegenstelling tot Indische Nederlanders, die als 
permanente Nederlandse burgers waren gaan gelden. Het door toevallige historische 
omstandigheden bepaalde idee van integratie met behoud van eigen identiteit zou de leidraad 
worden voor het integratiebeleid ten aanzien van Surinaamse rijksgenoten. Die minorisering zou, 
tegen de achtergrond van de toenemende migratie vlak voor de onafhankelijkheid van Suriname 
in 1975, meer en meer vooral betrekking hebben op Surinaamse rijksgenoten.160 
 
Samenvattend. De politieke beschouwingen over de relatie tussen nationaliteit, identiteit, 
natuurlijke woonomgeving en integratie roepen associaties op met de debatten over Indische 
Nederlanders en Molukkers in de jaren vijftig, met de kanttekening dat noties over verschil (en 
overeenkomst) niet opgehangen werden aan een min of meer besmet (want koloniaal) 
‘rasdenken’, maar meer culturalistisch van toon waren. Kamerleden maar ook de regering spraken 
niet in de trant van ‘mentale en fysieke gesteldheid’ die rijksgenoten uit de West ‘niet 
predisponeren voor een blijvende opname in de Nederlandse samenleving’, zoals in de jaren 
vijftig. Wellicht omdat dergelijke opvattingen op gespannen voet stonden met het antikoloniale 
vertoog, dat uitging van de principiële gelijkheid tussen mensen. Cultuur, aangeleerde 
gedragingen, had in de jaren zeventig langzaam maar zeker terrein gewonnen als de politiek 
correcte basismetafoor in het verschildenken van Kamer en regering, ook al was de invulling van 
toegeschreven identiteiten onder dit nieuwe waarheidsregime nauwelijks minder statisch dan in de 
geracialiseerde identiteitvertogen van de jaren vijftig. Evenals in de jaren vijftig was er (met name 
tijdens de begrotingsbehandelingen van het Kabinet van de vice-ministerpresident) ook in de 
jaren zeventig sprake van tegen-vertogen die juist de verwantschap tussen rijksgenoten en 
Nederland benadrukten. Maar deze opvattingen legden het af tegen het notie dat de Nederlandse 
samenleving en de identiteit van de Nederlanders van overzee moeilijk samengingen.  
 
                                                 
159 Kamerstukken II 1971/72, 11500 (XVI), nr. 70, p. 2. 
160 De minorisering zou voor de onafhankelijkheid vooral betrekking hebben op de Surinaamse rijksgenoten, 
vanwege hun veel grotere aantal. Minister voor Surinaamse en Nederlands-Antilliaanse zaken De Gaay Fortman 
(ARP) formuleerde het in de memorie van toelichting als volgt: ‘Niettegenstaande het feit dat de zo andere culturele 
en maatschappelijke achtergrond van de Surinaamse migranten het hun veelal moeilijk maakt zich spoedig in 
voldoende mate in de Nederlandse samenleving te integreren achten deze migranten toch de leefsituatie hier te lande 
– mede ten gevolge van de goede sociale voorzieningen waarop allen die de Nederlandse nationaliteit bezitten 
aanspraak kunnen maken – zoveel aantrekkelijker dan die in Suriname dat ze zich niet laten afschrikken de reis naar 
Nederland te aanvaarden,’ Kamerstukken II 1974/75, 13100 (IV), nr. 2, p. 4. 
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4.3 In het licht van de migratie: serieuze debatten over toelating en nationaliteit 
In periode 1951-1965 stond de koninkrijksgedachte (in samenspel met de geringe 
rijksgenotenmigratie) er garant voor dat Nederlandse nationaliteit van rijksgenoten onbetwist was, 
hun werving onder Nederlandse politici een welwillende houding ontmoette, en dat een 
toelatingsregeling weliswaar incidenteel in besloten kring verkend werd, maar nooit serieus 
overwogen. Heel anders was het in de jaren zeventig. Onder de paraplu van het 
dekolonisatiedebat en gelegitimeerd door het idee dat Nederland voor Surinaamse rijksgenoten 
een vreemd land was gingen politici zich in openbare debatten grote zorgen maken over de 
migratie, was het oude idee van werving (zelfs van de onbesproken Surinaamse 
verpleegkundigen) impliciet en expliciet van de baan,161 en waren een toelatingsbeleid jegens 
rijksgenoten en herziening van hun nationaliteit voorafgaande aan de onafhankelijkheid nu 
bespreekbare opties geworden voor Kamer en regering. 
 
 De optie van een toelatingsregeling kwam tijdens de begrotingsbehandeling van het Kabinet van 
de vice-ministerpresident voor 1972 (datum: 23 november 1971) onverbloemd aan de orde. De 
meeste Kamerleden maakten zich zorgen over de migratie van rijksgenoten, maar de standpunten 
over de wenselijkheid van een toelatingsregeling liepen uiteen. Voorstanders van een directe 
onafhankelijkheid neigden vaker naar een toelatingsregeling, dan zij die een gefaseerde 
zelfstandigheid in samenspraak met de West bepleitten. De PvdA, D66 (oppositie) en VVD 
(coalitie) waren het meest uitgesproken voor een toelatingsregeling, waarbij D66 en de VVD deze 
verbonden met het aloude thema van de reciprociteit.162 Volgens Kamerlid Van Dijk (VVD), (die 
voor ‘onafhankelijkheid van Suriname op korte termijn’ was, de culturele vervreemding van de 
‘eigen omgeving’ had betreurd, en sprak van een ‘exodus uit Suriname’), ervoeren ‘Europese 
Nederlanders het als een onrecht, dat zij daar aan zware toelatingseisen moeten voldoen, terwijl 
mensen uit de Antillen en Suriname vrijelijk als Nederlanders uiteraard kunnen binnenkomen’, 
een ongelijkheid waar Van Dijk, ‘van af’ wilde.163 Van Lier164 (PvdA) oordeelde dat er ‘wat betreft 

                                                 
161 In het kader van het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, verantwoordelijk voor de 
arbeidsvoorziening, kwam de werving van rijksgenoten in het geheel niet meer ter sprake. Minister Engels van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk maakte, in de context waarin de ‘integratieproblemen’ van onder meer 
Surinaamse rijksgenoten centraal stonden, als volgt melding van de opschorting van de wervingsinitiatieven: ‘De 
werving van arbeidskrachten in Suriname is inmiddels stopgezet. Het ging om meisjes uit de hoogste mulo-klassen, 
die verpleegster zouden worden,’ Kamerstukken II 1971/72, 11500 (XVI), nr. 70, p. 3. Bij de begrotingsbehandeling 
van het Kabinet van de vice-ministerpresident voor het jaar 1970 drukte Kamerlid Scholten (CHU), sprekend over 
de Antillianen, het als volgt uit: ‘Wij moeten ons echter toch goed realiseren, dat tewerkstelling van Antillianen in 
Nederland een veel definitievere maatregel is dan het aantrekken van arbeidskrachten uit Zuid-Europa. Ten aanzien 
van Antillianen is een weg terug nauwelijks denkbaar. Zij worden definitief uit hun eigen volksgemeenschap en 
cultuurpatroon losgemaakt. […] Voorhands zou ik liever de pogingen willen intensiveren om het werk bij de mensen 
in de West te brengen dan te beginnen met op grote schaal de mensen uit de West naar werk in Nederland te 
brengen.’ Handelingen II 1969/70, p. 2299. 
162 Ook GPV-lid Jongeling, die sprak over ‘de Bijlmerexpress’, over ‘ontworteling’, en wiens fractie ‘het standpunt 
had losgelaten dat Nederland voor wijziging van het statuut geen initiatief moet nemen’ wilde weten ‘of de regering 
wellicht iets kan remmen of reguleren.’ Net als in de jaren zestig pleitte hij ervoor dat de rijksdelen hun grenzen 
zouden opengooien zodat Europese Nederlanders aldaar, ‘bezield van pioniersgeest iets goeds met name voor 
Suriname en zijn bevolking tot stand kunnen brengen,’ Handelingen II 1971/72, p. 1194-1195. De SGP (Van Rossum) 
redeneerde dat het statuut geen ‘eeuwig edict’ is, en verbond zijn pleidooi voor een reciproque toelatingsregeling met 
de invoering van een Surinaams en Antilliaans staatsburgerschap, Handelingen II 1971/72, p. 1205-1206. Ook Pors 
(DS’70) pleitte voor ‘een migratieregeling’ voor ‘dit ontzaggelijke probleem,’ Handelingen II 1971/72, p. 1196. 
163 Handelingen II 1971/72, p. 1191-1192. Van Dijk was zich er overigens van bewust dat de Surinaamse 
toelatingsregeling uit 1938 stamde en bij het in werking treden van het statuut was gehandhaafd.  
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de band met Suriname haast moet worden gemaakt met het tot stand brengen van nieuwe 
verhoudingen’, constateerde dat ‘de problemen die de migratie van vooral Surinamers (vanwege 
hun ‘veel grotere aantal’) oproept steeds klemmender worden’ en pleitte ervoor dat ‘Nederland 
een regeling voor toelating van Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders in het leven roept.’165 
Kamerlid De Goede (D66) kon zich ‘een omstandigheid voorstellen, dat Nederland op een 
gegeven moment heel duidelijk een toelatingsregeling zou moeten hanteren’ namelijk bij ‘een 
versneld en sterk vergroot vertrek van bevolkingsgroepen van daar naar hier.’ ‘Een zekere 
reciprociteit’ was volgens De Goede ‘zo mogelijk op korte termijn’ nodig.166 
 
De fracties van de KVP ARP en CHU (coalitie) betoonden zich in hetzelfde debat geen 
voorstander van een toelatingsregeling, hoewel van een categorische afwijzing geen sprake was.167 
ARP lid Van Leeuwen (die ook namens de CHU sprak) stelde dat ‘wij met betrekking tot de 
mogelijkheid van een eventuele toelatingsregeling onze twijfels [hebben]’ en onderstreepte ‘dat 
het hierbij gaat om Surinamers en Antillianen, die de Nederlandse nationaliteit hebben’ – daarmee 
vasthoudend aan het oude idee van rechtsgelijkheid binnen het Koninkrijk. De Gaay Fortman 
(PPR)168 leverde, ten slotte, stevige kritiek op de ‘illegitieme motieven’ voor ‘het beëindigen van 
onze koloniale relatie met de West.’ Hij doelde daarmee op ‘het verkrijgen van rechtsmiddelen 
om de Surinaamse en Antilliaanse migratie hier af te remmen.’ ‘Wij, die verantwoordelijk zijn 
voor de migratie van vrijwel alle Surinaamse bevolkingsgroepen naar dat land, hebben het recht 
niet de migratie van dat land naar Nederland door middel van dwangmaatregelen te beperken.’169  
 
Vice-ministerpresident Nelissen (KVP), die in de memorie van toelichting voor 1972 al had laten 
weten dat ‘de regering zich evenwel niet wil ontveinzen dat een doeltreffende benadering van dit 
vraagstuk (‘de groeiende stroom van migranten, vooral uit Suriname’) ernstig wordt bemoeilijkt 
door het feit dat Surinamers en Antillianen, doordat zij de Nederlandse nationaliteit bezitten, 
vrijelijk ons land kunnen binnenkomen en zich hier metterwoon kunnen vestigen’, hield zich over 
de toelatingskwestie in het plenaire debat niettemin op de vlakte.170 Anders dan Engels van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk die kort daarna, sprekend over Surinaamse 
rijksgenoten, onomwonden stelde dat ‘het instellen van een visumplicht […] de hoogste urgentie 
heeft.’171 Volgens Nelissen was ‘de Regering zich van de importantie van de problematiek zeer 
bewust’, maar hij oordeelde dat het ‘ongewenst en prematuur [is] nu van mijn kant hieromtrent 

                                                                                                                                                         
164 Het betreft hier overigens niet professor Van Lier, die eerder in dit hoofdstuk aan de orde kwam. 
165 Handelingen II 1971/72, p. 1193-1194. 
166 Handelingen II 1971/72, p. 1201-1203  
167 De kleine linkse fracties van CPN, PSP, PPR waren overigens fel voorstander van de onafhankelijkheid, maar 
verbonden dat standpunt tijdens dit debat, maar ook in de jaren daarvoor en daarna, niet met een toelatingsregeling. 
Het leek hen sec om dekolonisatie te gaan, maar nog meer dan de overige partijen hadden ze daarbij geen boodschap 
aan wat de West over het tempo van dekolonisatie dacht. Zie ook de moties van Van der Spek (twee maal) in deze 
trant.  
168 Die voorstander van de onafhankelijkheid was. 
169 Handelingen II 1971/72, p. 1210-1211. Zoon B. de Gaay Fortman (P.P.R.) verschilde daarin van vader W.F. de 
Gaay Fortman (ARP), die in 1974 als minister een toelatingsregeling niet zou uitsluiten, maar later overigens 
nadrukkelijk afwees. 
170 Kamerstukken II 1971/72, 11500 (IV), nr. 2, p. 6. 
171 Kamerstukken II 1971/72, 11500 (XVI), nr. 70, p. 3. Dat was tijdens een mondeling overleg met de Kamer op 9 
maart 1972, waarin de regering de integratiefilosofie ten aanzien van rijksgenoten, zijnde integratie met behoud van 
eigen identiteit met het oog op terugkeer, geformuleerd had. 



231 
 

een uitspraak te doen, terwijl de studiecommissie, die zich met verschillende aspecten van de 
problematiek van de migratie moet gaan bezighouden, nog met haar werkzaamheden moet 
beginnen.’172 De minister verwees hiermee naar een adviescommissie van deskundigen die na een 
motie van PvdA-kamerlid Van Lier in 1970 tot stand was gekomen en het migratievraagstuk 
onder de loep nam.173 Overigens wees de minister er ter geruststelling van de Kamer fijntjes op 
‘dat de Koninkrijkscommissie het vraagstuk van de nationaliteitsregeling in haar werkzaamheden 
zal betrekken’, waarmee de regering terugkwam op de roep vanuit de Kamer om de ‘invoering 
van een Surinaams en Antilliaans staatsburgerschap’ (voorafgaand aan de onafhankelijkheid). Een 
idee dat reeds in 1970 was geopperd en daarna was herhaald. 
 
Die Koninkrijkscommissie zou in maart 1972 bijeen komen. Nu werd duidelijk waar minister 
Nelissen in november 1971 op gedoeld had, want van Nederlandse zijde werden verregaande 
voorstellen inzake nationaliteit ingebracht. Ze werden gepresenteerd tegen de achtergrond van de 
migratie en zouden een nieuw toelatingsregime tot gevolg hebben. Verschillende modaliteiten 
voor de herziening van het statuut (met als doel grotere invloed in die zaken die de rijksdelen 
direct aangingen) werden daarbij besproken. Voor de gesprekspartners van overzee genoot de 
onafhankelijkheid overigens ‘absoluut geen prioriteit.’174 Voor Nederland was de invoering van 
een ‘Surinaams en Antilliaans staatsburgerschap’, voorafgaand aan een eventuele 
onafhankelijkheid het centrale agendapunt.175 Daarmee was wat in 1962 nog had gegolden als een 
‘niet na te volgen, pijnlijk Brits precedent’ (de invoering van aparte nationaliteitsstatus in het 
Koninkrijk met een gedifferentieerd recht op toelating tot het moederland) voor Nederland een 
reële optie geworden. Er zou in het Nederlandse voorstel een Nederlanderschap en een 
landsburgerschap moeten komen, met instandhouding van het Koninkrijk. Men zou (per 1 
januari 1973) Nederlander zijn én landsburger van het land van geboorte (of land van geboorte 
van de ouders). De vrije toegang zou beperkt blijven tot het land waarvan men landsburger 
was.176 Dat zou een meervoudige uitsluiting hebben betekend. De rijksgenoten uit de West in 
Nederland zouden volgens de hoofdregel niet automatisch Nederlands landsburger worden, maar 
hiervoor moeten opteren. En rijksgenoten in de West zouden na 1 januari 1973 (inmiddels 
landsburger geworden) geen recht meer op vrije toegang tot Nederland hebben. Als zij na die 
datum (onder het nieuwe toelatingsregime) naar Nederland migreerden hadden zij geen 
optierecht voor het Nederlands landsburgerschap. 177  

                                                 
172 Handelingen II 1971/72, p. 1234. 
173 De commissie had als opdracht meegekregen ‘op zo kort mogelijke termijn’ te rapporteren ‘over de aard en 
omvang der bij migratie gerezen problemen’ en ‘aanbevelingen’ te doen ‘ over de in de drie landen op dit gebied te 
nemen maatregelen,’ Kamerstukken II 1970/71, 10900 (IV), nr. 7. 
174 Schuster 1999a, p. 142-145. Schuster laat zien dat noch Suriname noch de Antillen voorstander waren van een 
spoedige onafhankelijkheid. In de Surinaamse delegatie was een onafhankelijkheid ‘op korte termijn’ gesuggereerd 
door de NPS, die echter destijds niet in de regering zat. De Antilliaanse delegatie was nog afwijzender in haar 
houding jegens de onafhankelijkheid, men wilde slechts praten over de herziening van het statuut. De voorstellen 
voor wijzigingen van het statuut moesten voor de West vooral een grotere zelfstandigheid mogelijk maken (Suriname 
bepleitte de mogelijkheid om zelfstandig internationale overeenkomsten te kunnen aangaan, wilde dat Surinaamse 
diplomaten in de Nederlandse diplomatieke dienst zouden worden opgenomen, en was -net als de Antillen- 
voorstander van de dienstplicht. Allemaal zaken waar ook Nederlandse politici reeds in 1970 op hadden 
aangedrongen). 
175 Schuster 1999a, p. 143; vgl. Ahmad Ali 1998, p. 19. 
176 Schuster 1999a, p. 143; Ahmad Ali 1998, p. 19. 
177 Schuster 1999a, p. 143. 
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Volgens de delegaties uit de West was de Nederlandse concept-nationaliteitsregeling, tegen de 
achtergrond van de toelichting die sprak over ‘een zekere rem op de migratie’, eigenlijk een 
toelatingsregeling, en van Surinaamse zijde sprak men zelfs over racistische motieven, waarbij 
men Nederland verweet ‘een dam te willen opwerpen voor migratie van donkere rijksgenoten.’178 
Een beschuldiging die overeenkwam met de waarschuwing van B. de Gaay Fortman (PPR) aan 
Kamer en regering het jaar daarvoor. Maar we moeten niet vergeten dat het voorstel ook 
implicaties had voor het burgerschap van de rijksgenoten die reeds in Nederland waren: die 
zouden daarmee immers niet alleen symbolisch maar ook juridisch de boodschap krijgen dat ze 
geen echt lid van de Nederlandse gemeenschap aan de Noordzee waren.  
 
Tot een Surinaams en Antilliaans staatsburgerschap voorafgaande aan de Surinaamse 
onafhankelijkheid kwam het niet. En de adviescommissie inzake migratie van Surinamers en 
Antillianen (waar minister Nelissen in 1971 naar verwezen had) ontraadde de Nederlandse 
regering in oktober 1972 (tegen de wens van haar geestesvader Van Lier in) ook een ‘analoge’ 
Nederlandse toelatingsregeling. De adviescommissie (bestaande uit Nederlandse, Surinaamse en 
Antilliaanse deskundigen) was tegen een toelatingsregeling aangezien ‘de overwegingen die aan de 
dergelijke regeling in Nederland ten grondslag zouden liggen, van geheel andere aard zijn dan die 
welke in Suriname in Suriname resp. de Nederlandse Antillen redengevend zijn.’ De commissie 
verwees hierbij kennelijk naar het gegeven dat de toelatingsregelingen in de West een koloniale 
erfenis waren en gelegitimeerd werden door de schaal van de samenleving, terwijl bij de 
Nederlandse toelatingsregeling de etniciteit van de rijksgenoten een rol speelde. De commissie 
oordeelde voorts dat ‘een dergelijke regeling ten gevolge [zou] hebben dat hiermede het regiem 
voor Surinamers resp. Nederlandse Antillianen ongunstiger zou zijn dan voor EEG-onderdanen’, 
waarmee ze impliciet aan het koninkrijksverband een insluitende betekenis toekende. Ook bij een 
toelating onder dezelfde voorwaarden en bij een visumplicht maakte de commissie 
kanttekeningen. Over dit laatste was het rapport – in afwijking van minister Engels van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk – van oordeel dat ‘de mogelijkheid’ […] ‘dat tussen landen in 
één Koninkrijksverband een visumplicht ingesteld wordt’ op gespannen voet stond ‘met het 
beleid van het Koninkrijk [dat] internationaal juist gericht is op het doen vervallen van de nog 
bestaande visumverplichtingen met andere landen.’ Hoewel deze adviezen van de commissie, 
zoals ze benadrukte, slechts ‘slotopmerkingen’ waren179 (in de hoofdtekst had de commissie 
aanbevelingen gedaan op het gebied van voorlichting, opvang en begeleiding, huisvesting, 
werkgelegenheid en cultureel en maatschappelijk welzijn180) was de boodschap duidelijk: 
beperking van de migratie en het Koninkrijk staan op gespannen voet met elkaar, rijksgenoten 
mogen niet als buitenlanders behandeld worden.181 

                                                 
178 Schuster 1999a, p. 143-144. De Antilliaanse delegatie sprak over ‘een toescheiding van staatsburgers voordat van 
een nieuwe staat sprake is.’ Vgl. Ahmad Ali 1998, p. 19. 
179 In het rapport is hun status als volgt geformuleerd: ‘Het noemen van bovenstaande mogelijkheden houdt 
geenszins in dat de Commissie deze als onderwerp van haar aanbevelingen beschouwt. Zij is van oordeel dat het 
doen van aanbevelingen inzake beperking c.q. regulering van de migratie niet op haar weg ligt. De verstrekkende 
implicaties van dergelijke mogelijkheden vergen immers politieke uitspraken waartoe de Commissie zich niet 
geroepen voelt,’ Rapport van de Adviescommissie inzake migratie van Surinamers en Antillianen 1972, p. 60. 
180 Rapport van de Adviescommissie inzake migratie van Surinamers en Antillianen 1972  
181 Ahmad Ali 1998, p. 19, noteert , op basis van bevindingen van Reubsaet dat de Nederlandse vertegenwoordigers 
in de commissie wel de opdracht hadden gekregen om voorstellen voor een toelatingsregeling uit te werken.  



233 
 

De Nederlandse regering had overigens het advies niet afgewacht, en in juni 1972 had zij het 
besluit genomen dat een interdepartementale werkgroep van ambtenaren een toelatingsregeling 
zou gaan ontwerpen (dit keer zonder Surinaamse en Antilliaanse inspraak). De kritische 
tegengeluiden die een deel van de Kamer in 1971 had laten horen bleken wat dit betreft de 
politieke gedachtenvorming niet te domineren. Het toelatingsdebat was nu ‘de retoriek voorbij’, 
want nu had ook het ministerie van Justitie een actieve betrokkenheid in de totstandkoming van 
het voorontwerp van het beoogde wetsontwerp Wet Toelating Rijksgenoten dat in 1973 gereed 
was, en op 1 januari 1974 had moeten ingaan. Maar aan de andere kant was ze stevig verankerd in 
(en een uitdrukking van) de retorica van verschil zoals die zowel in de context van politieke 
debatten over de koninkrijksrelaties als over ‘integratie’ meer en meer vorm had gekregen. Het 
wetsontwerp (de memorie van toelichting) legde namelijk de relatie tussen de afwijkende 
identiteit van rijksgenoten, die nu ook ‘allochtonen’ genoemd werden, en 
aanpassingsmoeilijkheden. Hun toenemende aantal zou tot sociale problemen in Nederland 
leiden, en daarom was het noodzakelijk de migratie van met name Surinaamse rijksgenoten af te 
remmen.182 Het voorstel werd gerepresenteerd als sociale doelstelling die niet bedoeld was om de 
migratie van rijksgenoten te beperken, maar ‘in betere banen te leiden’, tot voordeel van de 
rijksgenoten zelf.  
 
Dat het wetsvoorstel geen doorgang vond moet wellicht op het conto van premier Arron van 
Suriname worden geschreven. De premier had in februari 1974 (zeer naar tevredenheid van het 
kabinet Den Uyl) de volledige onafhankelijkheid ‘ultimo 1975’ aangekondigd.183 De aankondiging 
fungeerde als katalysator voor de migratie vanuit Suriname naar Nederland.184 Daarna bleef een 
toelatingsregeling het politieke denken van Kamer en regering bepalen, zoals het mondeling 
overleg op 28 augustus 1974 tussen Kamer en regering illustreert. Tijdens dat overleg, waaraan de 
Vaste Kamercommissie voor Betrekkingen met Suriname en de Antillen, de minister van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk en de minister voor Surinaamse en Nederlands-Antilliaanse 
Zaken deelnamen, zinspeelden met name de (regerings)fracties van de PvdA en D66 op een 
toelatingsregeling.185 De reactie van de regering was bij die gelegenheid uiterst dubbelzinnig: 
onder verwijzing naar prognoses van de Surinaamse migratiecijfers voor 1974 en 1975 liet de 
minister voor Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk weten dat het ‘niet uitgesloten [is], 
tenzij er bijzondere maatregelen genomen zullen worden getroffen, dat er in 1975 ongeveer 
120.000 tot 140.000 rijksgenoten in Nederland aanwezig zullen zijn.’ Dat was ‘een zaak die de 
Nederlandse Regering ernstige zorgen maakt.’ Op suggesties voor een toelatingsregeling vanuit 
de Kamer liet de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk weten dat er ‘op korte 
termijn besprekingen worden gevoerd over de vraag van spreiding en wellicht ook over de vraag 
inzake een regulering, te weten een regulering in de zin van een binnenkomst in Nederland.’ Maar 
de minister haastte zich eraan toe te voegen ‘met dit laatste niet de suggestie te [willen] wekken 

                                                 
182 Schuster 1999a, p. 146-153. 
183 Kamerstukken II 1974/75, 13473, nr.7, p. 7; Marshall 2003, p. 192. 
184 Schuster 1999a, p. 154; Bovenkerk 1983; Ramdas 1994a. 
185 Kamerstukken II 1974/75, 13100 (IV), nr. 9, p. 6-9. DS’70 liet zich een maand daarna, in een eigen rapport, kennen 
als een uitgesproken voorstander van een toelatingsregeling voorafgaande aan de onafhankelijkheid, Ahmad Ali 1998, 
p. 26. Men pleitte daarna tevens voor het verlies van het Nederlanderschap van Surinaamse Nederlanders in 
Nederland met terugwerkende kracht tot 1 januari 1975, Ahmad Ali 1998, p. 26-27. 
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dat de Regering daartoe reeds overhelde’, aangezien zij daarover ‘nog geen enkel denkbeeld [had] 
uitgewerkt.’186 In hetzelfde overleg liet de minister voor Surinaamse en Nederlands-Antilliaanse 
Zaken W.F. De Gaay Fortman (die sprak over ‘een van de moeilijkste en aangrijpendste 
problemen’) zich minstens even cryptisch uit: op de suggestie van D66 aan de regering om ‘geen 
concrete uitspraken naar buiten te doen over wat de Regering in ieder geval niet zou gaan doen’ 
antwoordde de minister dat ‘hij niet gezegd had dat er nimmer een toelatingsregeling zou komen, 
doch dat een zodanige regeling op dat ogenblik waarop hij dat mededeelde door de Regering niet 
werd overwogen.’187  
 
Daar mocht de Vaste Kamercommissie voor Surinaamse en Nederlands-Antilliaanse Zaken het 
er op 28 augustus 1974 mee doen. Het heeft er, kortom, alle schijn van dat Kamer en regering 
zich, door zich te onthouden van concrete uitspraken ‘naar buiten’ bewust waren geworden van 
de wisselwerking tussen het Nederlandse toelatingsdebat en de Surinaamse migratie. Men wilde 
voorkomen dat het enthousiasme onder Surinaamse rijksgenoten in Suriname voor een 
verplaatsing naar Nederland ruim een jaar voor de onafhankelijkheid verder zou worden 
aangewakkerd door zich te onthouden van ferme uitspraken op dit punt. Daarvoor was het 
inmiddels te laat, want de migratie naar Nederland nam in de loop van 1975 fors toe (40.000 
mensen),188 waarna zelfs een maand voor de onafhankelijkheid toch weer de roep om 
toelatingsregeling klonk. De Nederlandse regering zag daar, niet alleen om het 
migratiebevorderende effect van de aankondiging te dempen, maar ook om ethische redenen, 
niettemin wederom vanaf.189 Maar wellicht dat het, zo kort voor het sluiten van de Nederlandse 
grenzen waarmee de Surinaamse onafhankelijkheid gepaard zou gaan, niet praktisch was om nog 
een toelatingsregeling in te stellen. 
 
5. De onafhankelijkheid van Suriname 
Na het aan de macht komen van het centrum-linkse kabinet Den Uyl (PvdA, ARP, D66, PPR) in 
1973 en het NPK-kabinet Arron in datzelfde jaar (de combinatie bestond uit de Creoolse NPS, 
de Javaanse KTPI, de PSV en de kleine maar invloedrijke nationalistische PNR) kwamen de 
onderhandelingen over de onafhankelijkheid in 1974 in een stroomversnelling terecht. Dat was 
nadat premier Arron in de regeringsverklaring van 16 februari 1974 had aangekondigd dat 

                                                 
186 Kamerstukken II 1974/75, 13100 (IV), nr. 9, p. 8. 
187 Kamerstukken II 1974/75, 13100 (IV), nr. 9, p. 9. 
188 Marshall 2003, p. 193. 
189 Heijs 1995, p. 146. Ahmad Ali 1998, p. 20 wijst erop dat minister De Gaay Fortman ook in juli 1974 de Eerste 
Kamer had laten weten dat de regering geen toelatingsregeling zou ontwerpen vanwege het mogelijk discriminatoire 
karakter, hetgeen in strijd zou zijn met verdragen. De minister verwees naar de Britse situatie. De Nederlandse 
regering ‘bevestigde’ (in een protocol n.a.v. Nederlands-Surinaamse regeringsconferentie, gehouden 30 september 
t/m 2 oktober 1974, per brief d.d. 3 oktober 1974 aan de Kamer gestuurd) ‘nogmaals dat de Nederlandse regering 
geen eenzijdige toelatingsregeling overweegt.’ Men wilde de ‘problemen’ die migratie op het gebied van ‘opvang, 
huisvesting, werkgelegenheid’ met zich meebracht te lijf gaan door versnelde sociale en sociaal-economische 
ontwikkeling van Suriname, de oprichting van een migratie-instituut in Suriname en een voogdijregeling voor 
minderjarigen. En ressorterend onder Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk werd een centraal bureau ingesteld 
dat het huisvestings- en spreidingsbeleid zou gaan coördineren, Kamerstukken II 1974/75, 13144, nr. 1, p. 1-3. Ook in 
de memorie van antwoord (18 augustus 1975) op rijkswet inzake de onafhankelijkheid van Suriname zou Nederland 
het standpunt herhalen dat er voor de onafhankelijkheid van Suriname geen toelatingsregeling kwam voor 
Surinaamse Nederlanders, Kamerstukken II 1974/75, 13473, nrs. 8-9, p. 17. 
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Suriname ‘ultimo 1975’ onafhankelijk zou worden.190 Tot verrassing van veel Surinaamse 
rijksgenoten. De onafhankelijkheid van Suriname stond weliswaar in het Nederlandse 
regeerakkoord uit 1972, maar was geen onderdeel van de Surinaamse verkiezingscampagne in 
1973.191 De Koninkrijkscommissie, die in 1972 ingesteld was, kreeg na de aankondiging van 
Arron de opdracht de onafhankelijkheid voor te bereiden.192 Uiteindelijk werd op 21, 22 en 23 
oktober 1975 de ontwerp rijkswet die de soevereiniteitsoverdracht aan Suriname moest 
bekrachtigen behandeld in de Tweede Kamer.193  
 
Dat was een bijzonder staatsrechtelijk moment, want de Nederlandse Tweede Kamer en een 
delegatie van de Staten van Suriname kwamen bijeen om gezamenlijk het Koninkrijksparlement 
te vormen. Uit hoofde van het statuut hadden de Staten van Suriname de bevoegdheid om een 
delegatie af te vaardigen voor het geven van voorlichting aan de Nederlandse Tweede Kamer, 
hetgeen de gedelegeerden met verve deden. Het was een gebeurtenis van grote betekenis, omdat 
de historische lijnen van het Nederlandse koloniale verleden, de erfenis van die geschiedenis, en 
de ‘gedekoloniseerde’ antwoorden daarop samenkwamen. Het debat bracht zowel de scherpe 
verdeeldheid onder Surinaamse rijksgenoten over de onafhankelijkheid, als de Nederlandse 
worsteling met het afscheid van het rijksdeel aan het licht. Wat de Surinaamse Statenleden betreft 
was de onafhankelijkheid inmiddels zowel door de NPK-coalitie als door de oppositie, 
aangevoerd door de VHP, als uitgangspunt genomen, maar over de procedure, voorwaarden en 
tijdstip tekenden zich felle meningsverschillen tussen de gedelegeerden af. De angst voor 
Creoolse overheersing was onder de VHP gedelegeerden het leidmotief, terwijl de Creoolse (en 
andere) NPK-gedelegeerden om een ‘nationale’ opstelling vroegen.  
 
Hoewel beide kampen oog hadden voor de banden met en positieve erfenis van Nederland 
wezen alle gedelegeerden van de Staten van Suriname, of ze nu Hindoestaanse, Javaanse, 
Creoolse, Indiaanse of Marron rijksgenoten waren, op de koloniale verdeel- en heerspolitiek, 
waardoor men nu tegenover elkaar stond.194 De emic etnische aanduidingen zijn hier van belang 
omdat de Surinaamse gedelegeerden deze expliciet inzetten om de geschiedenis van hun relatie 
met het Nederlandse koloniale bestuur te schetsen. De conclusies die men aan de koloniale 
erfenis verbond verschilden, waarbij vooral Creoolse en Hindoestaanse gedelegeerden tegenover 

                                                 
190 Marshall 2003, p. 192. 
191 Schuster 1999a, p. 153; Ramdas 1994a, p. 21. 
192 Rapport van de Koninkrijkscommissie 1974, p. 7. Er werden twee werkgroepen ingesteld: één hield zich bezig 
met de nationaliteit, de status van de vigerende rijkswetgeving en met de concept rijkswet (ter beëindiging van de 
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het Koninkrijk der Nederlanden, inhoudende beëindiging van de statutaire band met Suriname.’ De 
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194 Het meest uitgesproken was Mungra (VHP) die in zeer felle bewoordingen de Nederlandse koloniale verdeel- en 
heerspolitiek hekelde, Handelingen II 1975/76, p. 539-543. Minister De Gaay Fortman was het er niet mee eens dat 
Nederland alleen verdeel- en heerspolitiek had bedreven, en wees erop dat het Nederlandse koloniale bestuur door 
middel van het onderwijs de integratie van de bevolkingsgroepen had gepoogd te bevorderen, Handelingen II 1975/76, 
p. 588. Hij verwees daarbij vermoedelijk naar het Nederlandstalige onderwijs. 
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elkaar stonden. Dat werd versterkt door het feit dat de NPK-regering zich niet langer verzekerd 
wist van de meerderheid in de Staten: 3 Statenleden van het NPK-blok195 hadden zich 
aangesloten bij het VHP-blok, terwijl omgekeerd het prominente VHP-lid Hindori zich had 
aangesloten bij het NPK, die nu nog over een meerderheid van één zetel beschikte. De Javaanse 
Statenleden waren ‘verdeeld’ over beide blokken, evenals de Marrons. Hierdoor, en door diverse 
incidenten in Suriname (een mislukte moordaanslag op premier Arron, geruchten over de 
vorming van Hindoestaanse Milities, brandstichtingen) was de sfeer in Suriname grimmig.196 Voor 
de (Hindoestaanse) VHP was de verdeeldheid in Suriname aanleiding om harde condities te eisen: 
men bepleitte een langdurig optierecht voor het Nederlanderschap, wilde hardere garanties voor 
fundamentele rechten en vrijheden in de grondwet, eiste een absolute toezegging dat Surinaamse 
regering nimmer eenzijdig de onafhankelijkheid zou uitroepen, en stond erop dat het leger een 
‘horizontale doorsnede’ (lees: naar etnische afkomst evenredige afspiegeling) van de samenleving 
zou zijn. De Creoolse gedelegeerden (met instemming van de Marron, Javaan en Indiaan in hun 
midden) stelden dat er een conceptgrondwet gereed was, dat het Surinaamse parlement over de 
onafhankelijkheid zou stemmen, en dat men een ‘verticale doorsnede’ van het leger (lees: naar 
klasse) voor ogen had. Men verweet de Hindoestaanse Statenleden geen ‘nationale opstelling’ te 
hebben. In het postonafhankelijke, moderne Suriname, zo vonden de Creoolse Statenleden, 
mocht etniciteit niet het leidende criterium in de maatschappelijke ordening zijn. De Surinaamse 
verdeeldheid, die men net als Hindoestaanse gedelegeerden representeerde als product van de 
koloniale verdeel- en heerspolitiek, was voor de coalitie juist een argument te meer voor een 
spoedige onafhankelijkheid, waarbij men er voorts op wees dat de politieke spanningen geen 
afspiegeling waren van de verhoudingen in de bredere Surinaamse samenleving. De volgende 
citaten illustreren de meerstemmigheid aangaande de onafhankelijkheid. Gedelegeerde Lachmon, 
wiens pleidooi voor een referendum over de onafhankelijkheid reeds in 1971 door Nederlandse 
regering afgewezen was omdat ‘noch de grondwet, noch het statuut van koninkrijk, noch de 
staatsregelingen een referendum kennen’,197 formuleerde het als volgt: 
 
“Ik wil nogmaals stellen […] dat de het beëindigen van het statuut geen problemen meer oplevert. Wij van de 
VHP combinatie hadden het liever gewild langs een geleidelijker weg. Wij hadden gewild dat tijdens deze 
regeerperiode de zaak zou worden voorbereid en goedgekeurd en dat wij dan tijdens een volgende regeerperiode de 
onafhankelijkheid tegemoet zouden treden. Deze Regering echter, die samengesteld is op basis van een algemene 
verkiezing, in 1973 gehouden, tijdens welke verkiezing het volk op geen enkele wijze kond was gedaan, dat zij de 
                                                 
195 Somohardjo, Liesdek-Clarke, Lee Kong Fong. 
196 Evert Azimullah, voormalig ambassadeur van Suriname in Nederland, VHP-lid en biograaf van Lachmon, 
publiceerde op 11 oktober 2006 een internetartikel over de roerige periode vlak voor de onafhankelijkheid zie 
http://www.surined.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=806&Itemid=65; vgl. Marshall 2003, p. 
201-202. 
197 Aan het woord was vice-ministerpresident Nelissen d.d. 23 november 1971, Handelingen II 1971/72, p. 1233. 
Kamerleden en regering waren zich overigens terdege van de interne verdeeldheid in Suriname ten opzichte van de 
onafhankelijkheid bewust. De vice-ministerpresident had in dat verband voorts opgemerkt dat ‘bij besprekingen met 
vertegenwoordigers van Suriname over die referendumgedachte [het] soms weinig duidelijk [is] wat zij daarmee 
bedoelen.’ Ook Kamerlid Van Dijk (VVD) had in dat jaar verwezen naar de houding van Jagernath Lachmon, die 
zwaar hechtte aan het bezit van de Nederlandse nationaliteit voor zijn achterban. Ook de suggestie van Lachmon om 
een referendum over de onafhankelijkheid te houden werd in dit verband genoemd, Handelingen II 1971/72, p. 1192. 
Ook De Goede (D66) had hiernaar verwezen, Handelingen II 1969/70, p. 2287. De vice-ministerpresident had in 
begroting voor 1971 naar het referendum verwezen, Kamerstukken II 1970/71, 10900 (IV), nr. 2, p. 5, maar het jaar 
daarna was het in haar visie een staatsrechtelijke onmogelijkheid geworden. 
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onafhankelijkheid zo abrupt zou realiseren, heeft het zo gewild. Wanneer deze Regering deze verklaring heeft 
afgelegd en de Nederlandse regering terecht, om niet verder in de wereld te worden aangemerkt alsof zij de 
onafhankelijkheid zou willen tegengaan, dit terstond heeft aangenomen en daarnaar heeft gewerkt, dan zijn wij van 
de VHP bereid medewerking te verlenen, maar dan, zoals ik namens mijn partij heb verklaard, alleen wanneer de 
menselijke rechten en vrijheden en andere fundamentele rechten gewaarborgd zijn.”198 
 
Voor Lachmon was de koninkrijksband, die Nederland op het punt stond ‘door te knippen’ geen 
neokoloniaal verband maar een cultureel gegeven: 
 
“Met het beëindigen van het statuut hebt u de band van 300 jaar met Suriname doorgeknipt, maar slechts op 
papier, alleen politiek. Wat u daar achterlaat, gaat niet gemakkelijk verloren. Wij denken nog in het Nederlands. 
Ik spreek Hindoestaans, ik spreek Surinaams, ik kan een beetje Frans praten, een beetje Duits, maar als ik 
moet denken, denk ik in het Nederlands. Deze verbondenheid zal nog geruime tijd blijven.”199 
 
De gedelegeerde Derby, lid van de PNR fractie die zich onder leiding van Bruma teweer had 
gesteld tegen erfenis van de Nederlandse assimilatiepolitiek die vooral Creoolse Surinamers had 
gegriefd, formuleerde het standpunt van de regerende NPK-coalitie als volgt: 
 
“In afwijking van wat de heer Van Dale in zijn woordenboek geschreven heeft, zou ik willen zeggen dat trots bij 
ons niet betekent een gevoel van meerwaardigheid ten opzichte van anderen, maar op z’n minst een gevoel van 
gelijkheid. Geen inferioriteit, maar ook geen meerwaardigheid. […] Wij zullen ondanks alle tegenstellingen dit 
land gezamenlijk moeten opbouwen. Daar spreekt de nieuwe Surinamer, de Surinamer die geloof heeft in eigen 
kunnen. […] De Surinamer die het geloof heeft dat hij zijn lot in eigen handen dient te nemen ultimo 1975.”200 
 
Over de etnische kwestie stelde Derby, die Creolen een paar dagen daarna in de Eerste Kamer 
zou representeren als vrije, niet rasgebonden, nationale individuen die het onderwijs naar de rest 
van de bevolking hadden gebracht en ‘niet gebukt gaan onder familierelaties’,201 in de Tweede 
Kamer het volgende: 
 
“Wij hebben jarenlang in ons land een politiek op horizontale basis gehad, waarbij etnische groepen in evenwicht 
moeten worden gehouden. Wordt een Hindoestaan benoemd, dan moet in de volgende vacature coute que coute een 
Creool worden benoemd, vervolgens een Javaan enz. Dit politiek bedrijf heeft mijn land voortdurend in de blubber 
gehouden. Ik zeg niet dat een politiek moet worden gevoerd, waarbij zaken van sociale aard, zoals etnische 
verschillen, niet mede ingecalculeerd moeten worden. Ik weiger echter aan te nemen, dat bij het uitstippelen van 
beleid […] zaken van etnische verschillen hoofddoel moeten worden.”’202  
 
Kortom, de VHP had, ook tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in buurland Guyana, een 
hard hoofd in de verhoudingen na de onafhankelijkheid, terwijl NPK Suriname beschouwde als 
een verder uit te bouwen nationale gemeenschap, waarvoor het fundament reeds gelegd was. 
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200 Handelingen II 1975/76, p. 556-557. 
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Wijntuin, de voorzitter van de Staten van Suriname, die van oordeel was dat ‘de Surinaamse 
bevolking zich ervan bewust is dat men in een soort symbioseverhouding leeft met andere 
bevolkingsgroepen’ poogde Lachmon over de streep te trekken: Wijntuin kon zich ‘voorstellen 
dat de heer Lachmon zich een beetje ongerust’ maakte, temeer omdat het hem bekend was dat 
‘Lachmon lange tijd een Oranje-klant is geweest’ waar ‘nu een eind aan komt.’ De voorzitter van 
de Staten hoopte dat ‘er een modus gevonden wordt om op een of andere manier de pijn te 
verzachten’ en oogstte applaus met de volgende oproep: ‘Mijnheer Lachmon, wij gaan het samen 
doen in Suriname!’203  
 
Premier Den Uyl was het met deze laatste oproep roerend eens.204 De Nederlandse regering en de 
meerderheid van de Tweede Kamer hadden de verdeeldheid aangezien, maar vonden de 
bezwaren van de oppositie niet zwaar genoeg wegen voor uitstel of wijziging van de rijkswet. 
Den Uyl stelde vast dat alle Surinaamse gedelegeerden voor de onafhankelijkheid waren en dat er 
slechts meningsverschillen waren over de termijn en de condities. Staatsrechtelijk was de 
gevolgde procedure volgens de premier dik in orde: de onafhankelijkheid was een officieel 
streven van een gekozen Surinaamse regering, en alleen die kon daarom onderhandelingspartner 
van Nederland zijn.205 Uitstel van de Surinaamse onafhankelijkheid vond de premier 
onverantwoord, Den Uyl schijnt in een interview – reagerend op onrust in Suriname – zelfs 
verwezen te hebben naar het angstbeeld van Nederlands militair ingrijpen à la Willemstad in 1969 
en de politionele acties tegen de Indonesische republiek.206 In de Tweede Kamer stonden de 
kleine rechtse christelijke partijen in hun bedenkingen alleen. Het meest uitgesproken was de 
GPV, die de ‘aandrang van Nederlandse politici’ inzake de onafhankelijkheid veroordeelde, de 
‘losmaking van de koninkrijksbanden’ op gespannen voet met de totstandkoming van ‘een 
federaal Europa’ achtte, en op de polarisatie in Suriname wees.207 Maar ‘Europa’ was inmiddels 
een project dat voor de overgrote meerderheid van de Kamer los stond van ‘het Koninkrijk’, 
want de PvdA, KVP, ARP, CHU en D66 waren warm voorstander van de onafhankelijkheid (al 
klonk zo nu en dan bezorgdheid). De kleine linkse fracties (PSP, CPN, PPR) waren op dit punt 
het meest uitgesproken.  
 
PvdA-kamerlid Franssen sprak geheel in de lijn van het antikoloniale vertoog in de jaren zeventig 
toen hij oordeelde dat het ‘rijkelijk laat [is] dat Suriname deze stap doet.’ Er waren, aldus Franssen 
‘nog maar weinig landen in de wereld over, die […] gebonden zijn aan een ver weg gelegen land, 
dat eens hun territoir betrad om het als een wingewest, als een bezit te beheren.’208 Het was 
volgens het Kamerlid ‘min of meer uniek voor de wereldgeschiedenis, dat het voormalige 
moederland eerder met de gedachte van het doorsnijden van de banden vertrouwd is geraakt dan 
het land zelf.’ Kamerlid Geurtsen van de VVD oordeelde veel voorzichtiger: ‘Wij mogen 
                                                 
203 Handelingen II 1975/76, p. 626. 
204 Handelingen II 1975/76, p. 626. 
205 Handelingen II 1975/76, p. 572-573. 
206 CPN-lid De Leeuw (fel voorstander van de onafhankelijkheid, maar tevens fel tegenstander van het verlies van 
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207 Handelingen II 1975/76, p. 508. 
208 Handelingen II 1975/76, p. 466. 
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proberen te overtuigen van de wenselijkheid en zelfs de noodzaak van de onafhankelijkheid, maar 
verder past ons terughoudendheid.’ Er bestond bij het Kamerlid ‘gerede twijfel óf het kabinet 
Arron nog wel stoelt op een meerderheid in de Surinaamse Staten; óf met andere woorden dit 
kabinet de wens van de meerderheid van het Surinaamse volk vertolkt.’209 Het Kamerlid De 
Kwaadsteniet (ARP) die namens zijn eigen partij en de CHU en KVP het woord voerde over het 
algemeen gedeelte, kwalificeerde de aanstaande onafhankelijkheid als ‘een mijlpaal’ die voor het 
Kamerlid ‘niet het einde’ betekende van de gemeenschappelijke geschiedenis.’ Verwijzend naar de 
verdeeldheid in Suriname stelde het Kamerlid dat Surinaamse burgers moeten ‘leren om een volk 
te zijn.’210 Zijn collega Tilanus (CHU) twijfelde in dit verband of ‘meewerken aan de 
onafhankelijkheid op 25 november’ moreel verantwoord was, maar constateerde dat het ‘erop 
lijkt, dat de coalitie en oppositie met elkaar in overleg willen treden en de onafhankelijkheid 
willen voorbereiden tezamen met het kabinet Arron.’211 Diverse Surinaamse gedelegeerden, 
oppositie zowel als coalitie, verwoordden de visie dat Surinaamse Nederlanders in Nederland niet 
meer welkom zouden zijn,212 waarbij leden van de oppositie expliciet stelden dat de Nederlandse 
houding inzake de onafhankelijkheid van Suriname ‘migratiepolitiek’ was. De aantijging van de 
VHP (bij monde van het lid Adhin) dat Nederland ‘van Suriname af wilde’ om de migratie uit 
Suriname (door nationaliteitstoescheiding), een halt toe te roepen213 wierpen de regering (en het 
D66-kamerlid Van Mierlo)214 verre van zich. Staatssecretaris Zeevalking (D66, Justitie)215 en 
minister De Gaay Fortman (ARP, Surinaamse en Nederlands-Antilliaanse zaken) ontkenden dit 
met klem. De Gaay Fortman drukte het als volgt uit: 
 
“Ik heb toen (in 1970, G.J.) gezegd, dat naar mijn mening met name ten aanzien van Suriname de ontwikkeling 
zodanig was voortgeschreden, dat Suriname en Nederland zich gezamenlijk ernstig moeten afvragen, of 
onafhankelijkheid voor Suriname niet een betere weg was dan de weg van het statuut. Ik heb dat niet gezegd, 
omdat van Nederlandse zijde de statutaire band als ‘knellend’ werd ervaren, althans niet door de politieke richting, 
waartoe ik het voorrecht heb te behoren. Ik heb het ook niet gezegd in verband met de toenemende migratie naar 

                                                 
209 Handelingen II 1975/76, p. 471. 
210 Handelingen II 1975/76, p. 481. 
211 Handelingen II 1975/76, p. 487. 
212 Nooitmeer (NPK) stelde dat Surinamers ‘eertijds anders ontvangen werden en wel degelijk een integrerend deel 
van de bevolking hebben uitgemaakt,’ Handelingen II 1975/76, p. 531. Mungra (VHP) sprak over ‘duizenden 
beangstigde Surinamers’ die in Nederland ‘weer worden verdreven door eveneens angstig geworden Hollanders,’ 
Handelingen II 1975/76, p. 540. Arichero (NPK) sprak over de ‘groeiende discriminatie tegen Surinamers in 
Nederland,’ Handelingen II 1975/76, p. 545. 
213 Handelingen II 1975/76, p. 561-562. Adhin hield, ook nadat Van Mierlo het tegendeel had beweerd, vol dat de 
Surinaamse onafhankelijkheid met de migratie van Surinamers verband hield, waarbij hij verwees naar de opvattingen 
van Tweede Kamerlid Van Lier.  
214 Van de Tweede Kamerleden ontkende alleen Van Mierlo (D66) (die zich krachtig had uitgesproken tegen een 
motie van DS’70 die de rijkswet op het punt van nationaliteit wilde wijzigen ter regulering van de migratie, 
Handelingen II 1975/76, p. 501) categorisch dat de migratie uit Suriname een motief was voor de onafhankelijkheid. 
Van Mierlo: ‘Dit is historisch onjuist. In de Koninkrijkscommissie is op geen enkel moment een verband gelegd 
tussen de nationaliteitenregeling en het probleem van de immigratie van Surinamers uit Suriname naar Nederland,’ 
Handelingen II 1975/76, p. 562. 
215 Handelingen II 1975/76, p. 601. Zeevalking: ‘De heer Van Mierlo heeft gezegd, dat de nationaliteitenregeling geen 
regeling moet zijn met het oog op beheersing van de migratie en de regering is dit hartgrondig met hem eens.’ 
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Nederland. In dit opzicht moet ik mijn vriend de bijzonder gedelegeerde Adhin volstrekt, maar dan ook volstrekt 
tegenspreken.”216 
 
De rijkswet werd uiteindelijk, zeer tegen de zin van de VHP, door een overgrote meerderheid van 
de Tweede Kamer (106 voor, 5 tegen) aangenomen.217 Enkele dagen daarna volgde de Eerste 
Kamer, waarna Suriname aan zet was. In Suriname werd de rijkswet met de kleinst mogelijke 
meerderheid aangenomen.218 Het oplopen van etnische spanningen was daarna voor 
oppositieleider Lachmon en premier Arron reden zich met elkaar te verzoenen, waarna het 
Koninkrijk der Nederlanden op 25 november 1975 met graagte de soevereiniteit aan de republiek 
Suriname overdroeg.  
 
Sommige auteurs beweren dat onafhankelijkheid Suriname is opgedrongen, dat Suriname 
‘geabandonneerd’ is uit het Koninkrijk, terwijl anderen benadrukken dat het 
onafhankelijkheidsstreven ook in Suriname zelf leefde. Schuster, Haakmat, Ramdas en Ramsoedh 
neigen naar de eerste interpretatie,219 terwijl Lamur en vooral Marshall het tweede benadrukken. 
Lamur laat zien dat het Surinaams nationalisme ver in tijd terug ging. De auteur belicht de 
evolutie van Afro-Surinaamse nationalistische bewegingen vanaf 1955.220 Marshall toont in zijn 
proefschrift Ontstaan en ontwikkeling van het Surinaams nationalisme overtuigend aan dat het 
onafhankelijkheidsstreven een ‘authentiek Surinaams’ streven was, dat begon als cultureel-
nationalistisch antwoord van vooral Creoolse Surinamers (tegenwoordig ook wel Afro-
Surinamers genoemd) op de Nederlandse assimilatiepolitiek en haar erfenis. De Creoolse 
cultureel-nationalisten, eisten in tegenstelling tot de Surinaamse politieke elite in de jaren vijftig 
gelijkwaardigheid tussen de Nederlandse en Afro-Surinaamse culturele erfenis op, en de auteur 
laat zien hoe zij daar vooral door literaire producties in het Sranan Tongo overtuigend in 
slaagden. Dit nationalisme, zo laat Marshall zien, stond niet op zich zelf maar was onderdeel van 
een kleine maar krachtige Surinaamse nationalistische en antikoloniale beweging die vele facetten 
kende en ver in de tijd terug ging. De auteur laat zien hoe de cultureel-nationalistische beweging 
later evolueerde in het politieke nationalisme van de PNR, die in 1973 onderdeel van de NPK- 
coalitie werd.221 Marshall concludeert dat ‘het authentiek Surinaamse streven naar 
onafhankelijkheid en het Nederlandse dekolonisatiebeleid synchroon en autonoom liepen’ en dat 
er ‘derhalve geen sprake van [is] dat de onafhankelijkheid door de Nederlandse regering aan 
Suriname is opgedrongen.’222  
 

                                                 
216 Handelingen II 1975/76, p. 583. Opmerkelijk genoeg had De Gaay Fortman in hetzelfde debat, in reactie op de 
vragen over moeilijkheden die zich voordeden bij ‘onderbrenging en vestiging’ van ‘Surinamers’, de Kamer ter 
geruststelling laten weten dat ‘bedacht moet worden, dat de volkomen vrije immigratie een aflopende zaak is. 
Ongetwijfeld zullen zich na 25 november nog Surinamers in Nederland vestigen, maar dat zal geschieden in 
overeenstemming met de ter zake getroffen overeenkomsten,’ Handelingen II 1975/76, p. 582. 
217 Handelingen II 1975/76, p. 630. 
218 Oostindie 1998, p. 167. 
219 Schuster 1999a, p. 153-154; Haakmat 1987, p. 48 (geciteerd in Schuster 1999a, p. 153); Ramdas 1994a, p. 21; 
Ramsoedh 1993, p. 43-62, spreekt zelfs over ‘de geforceerde onafhankelijkheid.’ 
220 Lamur 2001. 
221 Marshall 2003. 
222 Marshall 2003, p. 193-194. 
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We moeten echter niet vergeten dat de PNR een kleine partij was. De coalitiegenoot NPS was de 
grote Creoolse volkspartij en had zich voordat het tot een coalitie kwam met de PNR nooit 
nadrukkelijk uitgesproken voor onafhankelijkheid. Op 22 oktober, tijdens de behandeling van de 
rijkswet over de onafhankelijkheid van Suriname, liet NPS-prominent Nooitmeer weten dat de 
houding van de Surinaamse regering verklaard kon worden uit het gegeven dat Nederland ‘heeft 
gesteld dat in 1976 Suriname onvoorwaardelijk onafhankelijk moest worden.’ ‘Het was’, aldus 
Nooitmeer, ‘meer uit zelfrespect en nationale trots dat deze regering van Suriname heeft 
gemeend, zelf het lot in handen te nemen, om te voorkomen dat wij op de een of andere wijze – 
misschien op een minder gunstige wijze – uit het Koninkrijk zouden worden gestoten.’223 De 
ontboezeming van Nooitmeer plaatst de uitspraak van partijgenoot en premier Arron op 16 
februari 1974, dat Suriname ‘ultimo 1975’ onafhankelijk moest worden in een andere context: ze 
nuanceert de endogene ontwikkeling van het onafhankelijkheidsstreven bij de NPS en suggereert 
een grotere wisselwerking met de Nederlandse opstelling. Hoewel de NPS zich door 
samenwerking met de PNR had gecommitteerd aan de onafhankelijkheid,224 had ze een lange 
geschiedenis van uitingen in die trant, zonder dat het punt politieke urgentie genoot. Voorts zijn 
er sterke aanwijzingen dat het onafhankelijkheidsstreven vooral niet gedeeld werd door 
Hindoestaanse Surinamers. Over het draagvlak onder Creoolse, Javaanse en alle andere 
Surinaamse rijksgenoten is minder bekend.225 Kortom, het onafhankelijkheidsstreven was een 
authentiek Surinaams streven, maar we zullen door het uitblijven van een referendum nimmer te 
weten komen hoe groot de steun voor dit streven onder de totale Surinaamse bevolking was. Hoe 
de geesten in Suriname er ook over dachten, Nederland wilde in ieder geval haast maken met de 
Surinaamse onafhankelijkheid. 
 
Was de Surinaamse onafhankelijkheid voor de Nederlandse politici een migratie-politiek 
instrument? Diverse auteurs die zich met het onderwerp hebben beziggehouden hebben deze 
vraag bevestigend beantwoord.226 De politieke debatten tussen Kamer en regering bevestigen 
deze stelling. Reeds in 1971, toen er van massamigratie nauwelijks sprake was, legden 
Nederlandse politici een relatie tussen hervorming van de statutaire band (met als één van de 
opties onafhankelijkheid) en de Surinaamse migratie. In het kader van het debat over een grotere 
zelfstandigheid hadden Kamer en regering keer op keer hun zorgen over de migratie van 
Surinaamse rijksgenoten geuit. En in de loop der jaren zijn diverse mogelijkheden geopperd om 
deze te beperken, zoals het Surinaams staatsburgerschap gekoppeld aan een toelatingsregeling, en 
het instellen van een visumplicht. Toen rijksgenoten lucht kregen van het migratiepolitieke 
karakter van deze staatkundige debatten leidde dit tot een ontwikkeling die Nederlandse politici 
juist hadden willen voorkomen: de migratie uit Suriname ging vanaf 1973 pieken met 11.000 
mensen, 17.000 in 1974 en 40.000 individuen in 1975, het jaar van de onafhankelijkheid.227 
Tegenstanders van de onafhankelijkheid spreken in dit verband, met verwijzing naar het 

                                                 
223 Handelingen II 1975/76, p. 529. 
224 Marshall 2003, p. 190. 
225 Marrons, Chinezen, Libanezen, Joden, Indianen en de talrijke hybriden 
226 Van Amersfoort 1987, p. 485; Fernandes Mendes 1989, p. 62 (beiden geciteerd Ahmad Ali 1998, p. 15); Ahmad 
Ali 1998, 35-36; Heijs 1995, p. 146; Haakmat 1986, p. 7. 
227 Marshall 2003, p. 193. 
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uitblijven van een referendum over de onafhankelijkheid onder de Surinaamse bevolking, over 
‘stemmen met de voeten.’  
 
6. Het strijdpunt van de nationaliteitstoedeling bij de onafhankelijkheid (1975) 
Welke implicaties had de onafhankelijkheid van Suriname voor de nationaliteit en toelating van 
de bevolking van Suriname? Beantwoorde de onafhankelijkheid aan de restrictieve tendensen die 
reeds voor de onafhankelijkheid zichtbaar waren geworden? Wie bleven Nederlanders en wie 
werden Surinamer, wat waren daarbij de Nederlandse en Surinaamse argumenten? En gingen de 
grenzen van Nederland, voor de mensen die aan Suriname zouden worden toegescheiden 
definitief dicht?  
 
6.1 Nationaliteit bij de onafhankelijkheid: de toescheidingsovereenkomst228 
Door de onafhankelijkheid van Suriname verloor een deel van de rijksgenoten het 
Nederlanderschap en werd, door collectieve naturalisatie, Surinaams staatsburger, terwijl een 
ander deel het Nederlanderschap behield.229 In tegenstelling tot de Indonesische 
nationaliteitstoedeling konden de partijen bij de Surinaamse onafhankelijkheid (Nederland en 
Suriname) zich niet verlaten op koloniaal nationaliteitsrecht. De rijksgenoten in de West bezaten 
immers de volwaardige Nederlandse nationaliteit, Nederlandse politici hadden dat in 1951 met 
hun insluitende actie nogmaals benadrukt (zie hoofdstuk 6).230 Ook in de 
toescheidingsovereenkomst ten aanzien van Suriname gold niettemin het idee van nationaal 
toebehoren, het behoren tot een volk, als de grondslag voor de nationaliteitstoedeling. Als criteria 
voor de band met Nederland dan wel Suriname rolde uit de onderhandelingen uiteindelijk een 
combinatie van woonplaats en geboorte. Concreet betekende dit dat meerderjarigen die in 
Suriname geboren waren en op het tijdstip van de inwerkingtreding van de 
toescheidingsovereenkomst in Suriname woonachtig waren geacht werden tot ‘de Surinaamse 
natie’ te behoren.231 Zij werden geacht, zoals de Koninkrijkscommissie het stelde ‘personen te zijn 
die een sterke band met Suriname hebben en met Suriname en het grondgebied van Suriname 
verbonden te zijn’,232 met toedeling van de Surinaamse nationaliteit en het verlies van het 

                                                 
228 Tractatenblad 1975, nr. 132. Voor een uitgebreide analyse van juridische aspecten van de 
toescheidingsovereenkomst, zie Ahmad Ali 1998. 
229 Haarmans 1988, p. 21-22, typeert de nationaliteitstoedeling als collectieve naturalisatie, waar, in tegenstelling tot 
individuele naturalisatie, geen sprake is van een uitdrukkelijke wilsverklaring van betrokkenen. Collectieve 
naturalisatie wordt in het volkenrecht in toenemende mate aan banden gelegd, maar bij gebiedsoverdracht als 
aanvaardbaar beschouwd. Vgl. Ahmad Ali 1998, p. 42-44. 
230 Vgl. Heijs 1995, p. 147. 
231 Artikel 3 van de toescheidingsovereenkomst. Meerderjarigen die op het moment van de onafhankelijkheid in 
Suriname woonachtig waren, maar buiten Suriname waren geboren kregen de Surinaamse nationaliteit indien: 1. hun 
vader (indien onbekend: de moeder) in Suriname was geboren 2. ze het Nederlanderschap hadden gekregen als 
gevolg van toescheidingsovereenkomst met Indonesië. Het ging hier om Javaans-Surinaamse Nederlanders (van de 
eerste generatie). 3. ze in Suriname een naturalisatieverzoek voor het Nederlanderschap hadden ingediend 4. ze in 
Suriname gehuwd waren met een ‘Surinaamse’ Nederlander (Art. 4). Minderjarigen volgden in de hoofdregel de 
nationaliteit van de vader (artikel 6 lid 1). Als deze minderjarigen (woonachtig in Suriname) buiten Suriname geboren 
waren uit een moeder die eveneens buiten Suriname geboren was, dan konden ze binnen vijf jaar na het bereiken van 
meerderjarigheid opteren voor de Nederlandse nationaliteit (Art. 6 lid 5). 
232 Heijs 1995, p. 147. 



243 
 

Nederlanderschap als gevolg.233 Wat dit laatste betreft volgde men het destijds dominante 
internationale juridische vertoog dat dubbele nationaliteit voorkomen moest worden, vanwege 
volkenrechtelijke bezwaren234 en vanwege het belang dat nieuwe staten bij (ondubbelzinnige) 
afbakening van hun personensubstraat zouden hebben.235 Vanaf 1985 was dubbele nationaliteit, 
vanwege het opheffen van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, overigens wel toegestaan 
in het Nederlandse recht.236  
 
Diverse auteurs die zich met het vraagstuk van de Surinaamse nationaliteitstoedeling hebben 
beziggehouden benadrukken dat de wijze waarop de criteria geboorteland en woonplaats zijn 
toegepast een insluiting van ‘Europese Nederlanders’ in het Nederlanderschap impliceerde.237 Dat 
hangt samen met de volgende bepaling in de toescheidingsovereenkomst. De meerderjarigen die 
in Suriname geboren en woonachtig waren van wie de ouders ‘buiten Suriname als Nederlander 
zijn geboren’ zouden zich (ondanks geboorte en woonachtigheid in Suriname) op het moment 
van de onafhankelijkheid toch nauwer met Nederland (of de Nederlandse Antillen) verbonden 
kunnen voelen, en kregen de mogelijkheid binnen een jaar na de onafhankelijkheid op verzoek de 
Nederlandse nationaliteit terug te krijgen.238 Ook als ze dat niet tijdig deden waren deze 
zogenoemde ´Europese Nederlanders´ ten allen tijde welkom in Nederland, en konden ze zonder 
moeite hun Nederlanderschap herkrijgen. Het betrof hier een met gender en etniciteit 
samenhangende insluiting in de Nederlandse natie: de in Suriname geboren en woonachtige 
kinderen van met name ‘Europees’ Nederlandse mannen hadden in de hoofdregel een optierecht. 
De overige meerderjarige Nederlanders in Suriname (Creolen, Hindoestanen, Javanen Marrons, 
Chinezen, Indianen, Joden, Libanezen, Boeroes´s en de gemengden) circa 350.000 personen,239 
werden uitgesloten van dit optierecht, en daarmee impliciet tot de Surinaamse natie gerekend,240 

                                                 
233Ahmad Ali 1998, p. 39, 44, 45; Haarmans 1988; Heijs 1995; Het verlies van de Nederlandse nationaliteit was een 
gevolg van de werking van artikel 2. Er heerste in het volkenrecht destijds consensus dat dubbele nationaliteit 
voorkomen diende te worden, Haakmat 1974, p. 19;  
234 Dubbele nationaliteit was volgens de Koninkrijkscommissie ‘een situatie waaraan grote bezwaren zijn verbonden 
en die internationaal ook zoveel mogelijk wordt tegengegaan,’ Kamerstukken II 1974/75, 13467, nr. 1, p. 8. Vgl. 
Haakmat 1974, p. 19; Haarmans 1988, p. 17-18; Ahmad Ali 1998, p. 56, 58. De argumenten tegen waren dat dubbele 
nationaliteit zou leiden tot onzekerheid over rechten en plichten van dubbele nationaliteitsdragers en tot onenigheid 
of conflicten tussen staten. Men kan denken aan militaire dienst, het recht op diplomatieke bescherming in 
eigendomsconflicten (Nottebohm). Haakmat betwijfelde reeds in 1974 of verdragen, die als doel hebben dubbele 
nationaliteit terug te dringen - zoals ‘The Convention on the Conflict of Nationality Laws’ (1930) en de Europese 
conventie ‘On Reduction of Cases of Multiple Nationality’ (1963)- wel zinvol zijn,  gezien de toepassing van het 
beginsel van de ‘real and effective nationality’ (Nottebohm) en vanwege het feit dat het door staatsbelangen een ‘niet 
uit te roeien fenomeen is.’  
235 Ahmad Ali 1998, p. 58. 
236 Ahmad Ali 1998, p. 56. De juriste Betty de Hart heet een uitgebreide analyse over het vraagstuk van dubbele 
nationaliteit in voorbereiding. 
237 Heijs 1995, p. 147-148; Haarmans 1988; p. 27, 28, merkt op dat het toepassen van het geboorte en 
woonplaatscriterium (wat hij een versterkt territorialiteitsbeginsel noemt) in Suriname afweek van de meer 
gebruikelijke gang van zaken bij pas onafhankelijke landen. In de meeste gevallen, aldus Haarmans, werd tot dan toe 
namelijk slechts het geboortecriterium toegepast. Volgens Haarmans werd hiermee voorkomen dat (in Suriname 
geboren) kinderen van ‘uit Nederland afkomstige Nederlanders’ de Nederlandse nationaliteit verloren bij de 
onafhankelijkheid van Suriname. De achtergrond van dit artikel is dat deze categorie, op basis van Nederlandse 
afstamming, tot de Nederlandse natie behoorden. 
238 Artikel 10 toescheidingsovereenkomst; Heijs 1995, p. 148; Ahmad Ali 1998.  
239 Dit was een schatting van de Nederlandse regering in reactie op vraag van de SGP. Kamerstukken II 1974/75, 
13473, nrs. 8-9, p. 12. 
240 Heijs 1995, p. 148; Ahmad Ali 1998.  
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wat tijdens de koninkrijksvergadering over de onafhankelijkheid tot fel verzet van de Surinaamse 
oppositie leidde.  
 
Een ander effect van de nationaliteitstoedeling was dat in Suriname geboren Nederlanders die op 
dat moment in Nederland woonachtig waren hun Nederlandse nationaliteit behielden, een 
erkenning van het ontstaan van ‘banden met Nederland.’241 Maar dat laat onverlet dat deze 
Surinaamse Nederlanders in Nederland, ondanks het feit dat de Nederlandse regering benadrukte 
dat vrije wil van de betrokkenen het uitgangspunt vormde,242 beschouwd werden als lid van het 
Surinaamse volk zoals blijkt uit het recht op toelating in Suriname, de automatische verwerving 
van het Surinaamse staatsburgerschap na een verblijf van twee jaar in Suriname, en een 
optieperiode van 10 jaar voor de Surinaamse nationaliteit.243 Hoewel men in de 
toescheidingsovereenkomst met Suriname dus geen beroep deed op met ras samenhangend 
koloniaal nationaliteitsrecht, was ook deze nationaliteitstoedeling niet geheel vrij van etno-
nationaal denken. Voor waar het de inwoners van Suriname betrof ging de Surinaamse regering 
daar overigens in mee. 
 
6.2 Botsende vertogen over Surinaamse Nederlanders en het Nederlanderschap 
De toescheidingsovereenkomst kwam niet zonder slag of stoot tot stand. Intensieve debatten 
brachten botsende vertogen aan het licht, die allemaal terug te voeren zijn op de volgende vragen: 
wie is´echt´ Nederlands en wie behoort tot het Surinaamse volk? En welke criteria moeten daarbij 
gehanteerd worden? We kunnen de uiteindelijke nationaliteitstoedeling dan ook zien als het 
resultaat van een strijd om betekenis van de relatie tussen ‘Surinaamse’ rijksgenoten enerzijds en 
Nederland en Suriname anderzijds. In de afbakening van het personensubstraat van Nederland 
en Suriname werden ook de grenzen van beide ‘volken’ geconstrueerd. 
 
Zo had de Nederlandse sectie van de Koninkrijkscommissie de Nederlandse natie veel krapper, 
etnischer, gedefinieerd dan uiteindelijk uit de bus kwam. De Koninkrijkscommissie bestond uit 
afgevaardigden uit Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen. De vergaderingen in dat 
kader hadden in augustus 1974 plaatsgevonden. In het eerste Nederlandse voorstel zouden zowel 
de (Surinaamse) Nederlanders in Suriname als Nederlanders van Surinaamse afkomst die op de 
onafhankelijkheidsdatum in Nederland woonden de Surinaamse nationaliteit toegewezen krijgen 
en de Nederlandse nationaliteit verliezen.244 De laatste groep zou vreemdeling worden, maar nog 

                                                 
241 De Nederlandse regering was in de toelichting aan de Kamer over de nationaliteitstoedeling dubbelzinnig: ‘Een 
groot aantal uit Suriname afkomstige Nederlanders is metterwoon in Nederland […] gevestigd, en een niet 
onbelangrijk gedeelte daarvan [is] aldaar door werkkring, door huwelijk of anderszins vast geworteld, doch anderzijds 
gevoelt evenzeer een groot aantal hunner zich sterk verbonden met Suriname. Deze beide groepen vallen, naar mag 
worden aangenomen, ten dele samen,’ Kamerstukken II 1974/75, 13467, nr. 1, p. 8-9. Maar ook achtte ze het ‘onjuist’ 
de ‘met Suriname bestaande banden welke door geboorte in dat land van de betrokkenen zelf of van hun ouders zijn 
ontstaan […] ‘ te miskennen’ , ook ‘vanuit het gezichtspunt van de nieuwe staat Suriname die voor zijn opbouw en 
ontwikkeling behoefte heeft aan de inbreng van werkkracht en bekwaamheid.’ Reden waarom volgens de regering 
‘tegemoet moet worden gekomen aan de behoefte, de verbondenheid op duidelijke wijze tot uitdrukking te brengen,’ 
Kamerstukken II 1974/75, 13467, nr. 1, p. 10; Zie ook Heijs 1995, p. 150; Ahmad Ali 1998. 
242 De Nederlandse regering stelde in dit verband dat ‘zij daarbij niet tot een keuze gedwongen worden. Wanneer zij 
die keuze eenmaal maken, dient dit in volle vrijheid te geschieden,’ Kamerstukken II 1974/75, 13467, nr. 1, p. 9. 
243 Heijs 1995, p. 150; Ahmad Ali 1998. 
244 Ahmad Ali 1998, p. 28; Heijs 1995, p. 150; Haakmat 1974, p. 31-32; Schuster 1999a, p. 157. 
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10 jaar na de onafhankelijkheid van Suriname behandeld worden ‘als ware zij Nederlanders.’245 
Onder Surinaamse afkomst verstond de Nederlandse sectie mensen die in Suriname geboren 
waren en van wie de vader tevens in Suriname geboren was. Het gevolg zou zijn, zoals Ahmad 
Ali zegt, dat ‘praktisch alle in Nederland gevestigde Surinaamse Nederlanders de Surinaamse 
nationaliteit zouden verkrijgen, en de Nederlandse zouden verliezen.’246 In het voorstel zouden 
dus ook (Surinaamse) Nederlanders, die al jarenlang in Nederland woonachtig waren en in allerlei 
opzichten banden met Nederland hadden ontwikkeld (naast de band die de rijksgenoten sowieso 
al hadden) hun Nederlanderschap verliezen op basis van geboorte in Suriname uit een in 
Suriname geboren vader. Ze werden, anders gezegd, niet tot het Nederlandse volk gerekend. Het 
voorstel verwoordde dus de visie dat bij de bepaling van de vraag bij welke natie iemand ‘hoort’ 
de geboorteplaats in combinatie met afstamming (langs vaderlijke lijn) van iemand zwaarder zou 
moeten wegen dan de feitelijke deelname aan de (Nederlandse) samenleving.247 Overigens komt 
dit aanvankelijke Nederlandse voorstel (augustus 1974) om ‘Surinaamse’ Nederlanders in 
Nederland na de onafhankelijkheid ‘als Nederlander’ te behandelen overeen met de behandeling 
‘als Nederlander’ die Molukkers vanaf 1 januari 1977 ten deel zou vallen, zijnde een 
Nederlanderschap minus kiesrecht en dienstplicht (zie hoofdstuk 4).248 Met het kardinale verschil 
dat voor Surinaamse Nederlanders – met het volwaardige Nederlandse staatsburgerschap – een 
‘behandeling als Nederlander’ een rechtspositionele verzwakking zou hebben betekend, terwijl de 
‘behandeling als Nederlander’ bij Molukkers – voormalig statelozen – juist een insluitende functie 
kreeg.  
 
Dat voorstel was een opmerkelijke koerswijziging, want de voorzitter van de Nederlandse sectie 
van de Koninkrijkscommissie, J. Van der Hoeven was eerder dat jaar van mening dat het feitelijk 
functioneren van mensen in Nederland (‘een bestaan hebben opgebouwd in Nederland’, huwelijk 
met ‘een Europese vrouw’) juist zwaar diende mee te wegen in de te ontwerpen 
nationaliteitsregeling.249 Een ander voorstel dat onder de Nederlandse sectie circuleerde, was dat 
alleen Surinaamse Nederlanders die zich voor een bepaalde datum in Nederland hadden 
gevestigd het Nederlanderschap zouden behouden en de rest dit zou verliezen.250 De gewijzigde, 

                                                 
245 Haakmat 1974, p. 32-33; Schuster 1999a, p. 157. Dat betekende alle rechten en plichten minus het kiesrecht en de 
dienstplicht. Schuster weet nog te melden dat men in deze periode een optierecht voor het Nederlanderschap zou 
krijgen. 
246 Ahmad Ali 1998, p. 28; vgl. Haakmat 1974, p. 32-33. 
247 Haakmat 1974, p. 32-33, kwalificeerde het Nederlandse voorstel als ‘ronduit racistisch’ Hij verwees daarbij ook 
impliciet naar gevolgen voor ‘gemengde’ gezinnen.  
248 De terminologie en de juridische positie (een Nederlanderschap minus kiesrecht en dienstplicht) komen exact 
overeen. Wellicht dat het ingetrokken Nederlandse voorstel in 1974 ten aanzien van Surinaamse Nederlanders een 
deel van het juridische voorwerk heeft geleverd voor de positieverbetering van Molukkers die met de ‘Wet 
betreffende de positie van Molukkers’ een feit werd. Los daarvan illustreert deze geschiedenis in ieder geval hoe 
hetzelfde juridische concept door een gedifferentieerde (juridische) voorgeschiedenis, een omgekeerde betekenis kan 
hebben. Vgl. Van Walsum 2000, p. 72. 
249 Van der Hoeven, geciteerd in Ahmad Ali 1998, p. 27, formuleerde het als volgt: ‘[…]Er zijn natuurlijk heel wat 
mensen die bijvoorbeeld in Suriname zijn geboren, maar vele jaren in Europa wonen en daar een bestaan hebben 
opgebouwd, met een Europese vrouw zijn getrouwd, en die, als ze zonder meer Surinamer zouden worden, ernstig 
gedupeerd zouden zijn. […] in het algemeen geloof ik dat Nederland bij het overleg over deze materie een royaal 
standpunt zal moeten innemen en dus inderdaad voor een aantal mensen, [in] een aantal gevallen een 
keuzemogelijkheid zal moeten openen, zodat deze mensen zelf kunnen uitmaken of ze, hetzij Surinamer willen 
worden, hetzij Nederlander willen blijven.’ 
250 Rapport van de Koninkrijkscommissie, p. 14. 
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veel restrictiever, Nederlandse houding per augustus 1974 moet als poging tot migratiepolitiek 
worden beschouwd, want Nederland hoopte te bereiken dat de drang tot migratie naar Nederland 
zou worden afgeremd, als ook vestiging in Nederland geen garantie voor behoud van het 
Nederlanderschap was.251 De jurist Haakmat was, redenerend vanuit de positie van Surinaamse 
Nederlanders als ‘bedreigde minderheidsgroep’ in Nederland, tot een heel andere conclusie 
gekomen: in een ‘steeds vijandiger wordende’ (Nederlandse) omgeving was ‘maximale 
rechtsbescherming’ geboden, en dubbele nationaliteit voor ‘Surinaamse’ Nederlanders in 
Nederland kon daarin voorzien.252 Haakmat sprak niet alleen namens zichzelf: hij was – nadat 
grote onrust was ontstaan onder Surinaamse Nederlanders in Nederland - door Surinaamse 
organisaties in Nederland als afgevaardigde naar de Nederlandse Antillen gestuurd, alwaar hij dit 
voorstel op de plenaire vergadering van de Koninkrijkscommissie presenteerde.253 De Surinaams-
Nederlandse gemeenschap in Nederland eiste bij monde van Haakmat dus een volwaardig 
burgerschap van de Nederlandse samenleving op. 
 
De Surinaamse sectie van de Koninkrijkscommissie zat wat dit betreft kennelijk meer op de lijn 
van Surinaamse Nederlanders in Nederland. Hoewel ze geen voorstander van dubbele 
nationaliteit was verzette zij zich zwaar tegen het verlies van het Nederlanderschap van 
Surinaamse Nederlanders in Nederland. Daarbij hield ze vast aan ‘de hoofdregel van het 
volkenrecht’, dat diegenen die zich bij de soevereiniteitsoverdracht op het grondgebied van de 
nieuw gevormde staat bevinden de nieuwe nationaliteit krijgen, terwijl diegenen die zich 
hierbuiten bevinden de oude nationaliteit behouden.254 De Nederlandse sectie – onder indruk van 
het verzet van de Surinaamse rijksgenoten – ging formeel terug naar de visie zoals die eerder dat 
jaar door haar voorzitter was verwoord: behoud van het Nederlanderschap van Surinaamse 
Nederlanders in Nederland werd het gedeelde standpunt van de Koninkrijkscommissie.255 De 
Nederlandse regering nam dat standpunt over, en tijdens de behandeling van de rijkswet op 21, 
22 en 23 oktober 1975 betoonden de regering en een zeer ruime kamermeerderheid hun 
instemming met het bereikte resultaat op het gebied van nationaliteit.256 Ook de Surinaamse 
                                                 
251 Ahmad Ali 1998, p. 28. 
252 Haakmat 1974, p. 24-25. Haakmat toonde aan dat dit zowel juridisch als wetgevingstechnisch mogelijk.  
253 Ahmad Ali 1998, p. 27; Haakmat dacht aan een periode van 10 jaar. 
254 Ahmad Ali 1998, p. 28-29; Heijs 1995, p. 150. 
255 Rapport van de Koninkrijkscommissie, 1974, p. 14; Dat eindrapport verscheen in oktober 1974, Ahmad Ali 1998, 
p. 29. ‘De regeling van nationaliteit’, zo concludeerde men eensgezind, ‘moet niet dienstbaar worden gemaakt aan 
een beperking van de migratie, en is daartoe ook niet deugdelijk.’  
256 Geurtsen (VVD) had eerder met de gedachte van een restrictieve nationaliteitsregeling gespeeld, maar was daarop 
teruggekomen. Niet zozeer discriminatie speelde daarbij een rol, maar de praktische overweging dat je ‘tienduizenden 
Nederlanders in Nederland tot Surinamers kunt maken – als je daartoe al het recht hebt – maar dat het natuurlijk 
uitgesloten is, dat je vervolgens honderden schepen afhuurt om deze dan tot vreemdeling in ons land geworden 
mensen naar hun eigen land te brengen.’ Handelingen II 1975/76, p. 476. De Leeuw (CPN): ‘De mensen die zich 
vanuit Suriname in ons land hebben gevestigd zijn Nederlanders en hebben volledige aanspraak op alle daaraan 
verbonden rechten. Het creëren van een rechteloze minderheid op etnische basis, bedreigt de sociale en 
democratische verworvenheden van alle werkers,’ Handelingen II 1975/76, p. 492. Ook D66 (Van Mierlo) was voor de 
nationaliteitregeling. Van Mierlo was eerst voorstander geweest van het oorspronkelijke voorstel van de Nederlandse 
sectie (een ‘behandeling als Nederlander’ van Surinaamse Nederlanders in Nederland) maar was daar, onder indruk 
van de Surinaamse argumenten en omwille van de positie van Surinaamse Nederlanders in Nederland, op 
teruggekomen. Temeer omdat hij het ‘principieel onjuist’ vond dat een nationaliteitenregeling gebruikt zou worden 
voor migratiepolitieke doeleinden, Handelingen II 1975/76, p. 501. Van Rossum (SGP), Handelingen II 1975/76, p. 507, 
kon zich ‘in de nationaliteitregeling vinden’, terwijl de GPV (Jongeling) zich hier niet over uitsprak, maar over de 
onafhankelijkheid weinig enthousiast was, Handelingen II 1975/76, p. 508. Van der Spek (PSP) vond de 
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gedelegeerden zaten wat het Nederlanderschap van Surinaamse Nederlanders in Nederland 
betreft op één lijn: het Nederlanderschap was de beste garantie voor ontplooiing van de 
Surinaamse Nederlanders in de Nederlandse samenleving, al stond de deur naar Suriname altijd 
open.257 Alleen de Tweede Kamerfractie van DS’70, qua xenofobisch gehalte ideologisch de jaren 
zeventig pendant van het Fortuynisme en nieuw realisme, dacht er anders over. Namens de 
fractie diende Kamerlid Verwoert een motie in die als strekking had dat Surinaamse 
Nederlanders, die zich na 1 januari 1971 in Nederland hadden gevestigd hun Nederlanderschap 
zouden verliezen. Rijksgenoten die voor die datum in Nederland gevestigd waren zouden een 
beperkte, ‘nieuw’ Nederlandse nationaliteit dienen te krijgen.258 De ‘stroom Surinamers naar 
Nederland’ zou anders blijven doorgaan, aldus Verwoert.259 Daarmee greep DS’70 in wezen terug 
naar het eerste voorstel dat de Nederlandse sectie in de Koninkrijkscommissie had gedaan. Het 
verschafte de Nederlandse politiek, die de Surinaamse gedelegeerden niet had kunnen overtuigen 
dat de onafhankelijkheid niks te maken had met migratie, de mogelijkheid haar ‘linkse’ tanden te 
laten zien, want de Kamer keurde de motie van Verwoert af en ook de regering (bij monde van 
staatssecretaris Zeevalking) verwierp haar. 260  
 
Met de insluiting van Surinaamse Nederlanders in Nederland in Nederlanderschap was het verzet 
van de Surinaamse oppositie tegen nationaliteitstoedeling niet van de baan. ‘Hoezo Surinamers? 
Wij hebben altijd het volwaardige Nederlanderschap gehad, en die status kan ons niet tegen onze 

                                                                                                                                                         
toescheidingsregeling ‘redelijk’, Handelingen II 1975/76, p. 519. Het Kamerlid was van mening dat ‘mensen die hier 
zitten en die hier graag willen zitten, hier volledig worden opgenomen en volledig gelijk worden gesteld in alle 
opzichten, met Nederlanders,’ Handelingen II 1975/76, p. 520. 
257 Nooitmeer (van de regerende NPK combinatie) zei daarover dat ‘de nationaliteitsregeling een zeer goede is voor 
Suriname’ waarbij hij wees op ‘de mogelijkheid om te studeren of om te werken.’  Van Surinaamse zijde had ‘men 
bedongen, dat hier voor de Surinamers tenminste het Nederlanderschap’ zou gelden, ‘ter bescherming van onze 
broeders en zusters.’ Dat bood ‘betere garanties dan een status als vreemdeling.’ Nooitmeer: ‘niet dat wij hen geen 
Surinamers willen noemen. Het is in hun eigen belang, zodat zij kunnen delen in de mogelijkheden die hier voor de 
Nederlanders zijn weggelegd, maar die voor de anderen in de West ontbreken,’ Handelingen II 1975/76, p. 531. 
Volgens Nooitmeer waren de Surinaamse Nederlanders geen problematisch element van de Nederlandse 
samenleving, maar had Suriname aan ‘ontwikkelingssamenwerking’ gedaan doordat veel Surinamers een ‘integrerend 
deel van de huidige Nederlandse samenleving’ uitmaakten en hun ‘kennis, kunde en krachten’ aan de Nederlandse 
samenleving ten dienste hadden gesteld. 
258 Handelingen II 1975/76, p. 495. De verwantschap met het Fortuynistische vertoog blijkt uit de volgende citaten van 
Verwoert: ‘De passieve gastvrijheid die Nederland thans aanbiedt is niets meer dan een vergulde manier om de kop 
in het zand te steken,’ Handelingen II 1975/76, p. 493, ‘Nederland, en vooral de randstad zijn overvol,’ Handelingen II 
1975/76, p. 492, ‘Wie bang is om vuile handen te maken kan ze ook krijgen door niets te doen’ (verwijzend naar 
Surinaamse migratie), Handelingen II 1975/76, p. 493. ‘De manier waarop de regering de huidige ongedifferentieerde 
intocht van Surinamers toelaat, is typerend voor het politieke irrationalisme en de schijnprogressiviteit van dit 
kabinet. Het komt kennelijk voort uit de allesoverheersende angst om voor ‘racist’ te worden aangezien.’ Handelingen 
II 1975/76, p. 496.  
259 Handelingen II 1975/76, p. 498. 
260 Handelingen II 1975/76, p. 601. Zeevalking: ‘De heer Van Mierlo heeft gezegd dat de nationaliteitenregeling geen 
regeling moet zijn met het oog op beheersing van de migratie en de Regering is dit hartgrondig met hem eens.’ De 
houding van de regering was in de lijn van de schriftelijke behandeling van de wet. De regering verwees daarbij naar 
het volkenrechtelijke bezwaar dat Surinaamse Nederlanders in Nederland van de ene op de andere dag 
vreemdelingen zouden worden, hetgeen hun ‘positie in die Samenleving zou doen verzwakken.’ Ze hield niettemin 
vast aan het idee van banden met Suriname, Kamerstukken II 1974/75, 13467, nr. 1, p. 11. Voor de instemmende 
reactie van de Kamer zie Kamerstukken II 1974/75, 13473, nr. 7, p. 10-14. Bij DS’70 stuitte het op ‘onoverkomelijke 
bezwaren’ dat Surinaamse Nederlanders in Nederland de Nederlandse nationaliteit behielden. Deze fractie pleitte 
ervoor dat iedereen die na ‘bijvoorbeeld 1 januari 1971’ ‘Nederland was binnengekomen’ het Nederlanderschap niet 
zou behouden Kamerstukken II 1974/75, 13473, nr. 7, p.13. Een verlies van het Nederlanderschap met terugwerkende 
kracht, dus. 
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wil worden afgenomen!’ Zo valt hun verzet tegen het verlies van het Nederlanderschap van het 
overgrote deel van de bevolking van Suriname samen te vatten. De oppositie probeerde op het 
laatste moment (tijdens de behandeling van de rijkswet op 21, 22 en 23 oktober 1975) te 
voorkomen dat Nederlanders die in Suriname geboren waren en er op onafhankelijkheidsdag 
woonden de Surinaamse nationaliteit toegewezen zouden krijgen, zonder de mogelijkheid om voor het 
Nederlanderschap te opteren. 261 Reeds eerder, tijdens vergaderingen van de Koninkrijkscommissie in 
1974, had de oppositie in een minderheidsstandpunt gepleit voor een ‘dubbele status’ met een 
sluimerend en effectief deel, maar dat was door de Koninkrijkscommissie verworpen. De 
effectieve nationaliteit zou dan de nationaliteit zijn waar de burger op dat moment woonde, en 
men zou binnen een bepaalde periode dienen te kiezen voor één van beide nationaliteiten. 
Surinaamse Nederlanders in Suriname zouden dan Surinamer worden, met een optierecht voor 
het Nederlanderschap. Dit naar analogie van het optierecht dat Surinaamse Nederlanders in 
Nederland hadden op de Surinaamse nationaliteit. 262 De Surinaamse oppositie redeneerde: 1. dat 
het reeds lang verworven volwaardige Nederlanderschap van de bevolking van Suriname niet 
tegen hun wil kon worden afgenomen (waarbij men erop wees dat de bevolking van Suriname 
geen Nederlands onderdaan was, ‘zoals in een moederland-kolonie verhouding’), 2. dat ‘zeker 
75%’ niet bereid was die status op te geven (waarbij men wees op de migratie naar Nederland), en 
3. dat de ontworpen regeling de Surinaamse Nederlanders in Suriname discrimineerde ten 
opzichte van die in Nederland.263 Het voorstel zou al deze bezwaren weg nemen en ‘de emigratie 
remmen’ omdat het ‘de noodzaak voor vlucht (naar Nederland) om het behoud van het 
Nederlanderschap’ zou wegnemen. Zo niet, dan moest er tenminste een ‘referendum inzake de 
nationaliteit’ komen.264 Kortom, terwijl de Koninkrijkscommissie primair redeneerde vanuit de 
belangen van de staat Suriname, legde de oppositie het accent op de wensen van de bevolking.265 
Anders gezegd, de toegewezen nationale identiteit kwam niet overeen met de door de Surinaamse 
oppositie ervaren (en naar haar stellige overtuiging door de meerderheid van de bevolking 
beleefde) nationale identiteit. Lachmon kwam op 22 oktober 1975, tijdens de behandeling van de 
rijkswet in het Koninkrijksparlement, nogmaals uitgebreid op de kwestie terug:  
 
“Wij zijn Nederlands subject geweest tot 1952. In dat jaar is de Wet op het Nederlanderschap in Den Haag 
aanvaard [..]. Bij die gelegenheid zijn wij, Surinamers, Nederlanders geworden.[…] Nu wij zelfstandig worden, 
kan men van mij niet verwachten dat ik mijn stem verleen aan een wet […], beogend aan de Surinamers in 
Suriname hun nationaliteit te ontnemen zonder hen iets te vragen.[…] Als in 1952 die wet niet in Den Haag 
                                                 
261 Het ging hier om in Suriname woonachtige meerderjarigen waarvan de vader tevens in Suriname was geboren. Was 
de vader buiten Suriname als Nederlander geboren, dan had men optierecht voor het Nederlanderschap van 1 jaar 
(art. 3 en. art. 10). De minderjarigen volgden de nationaliteit van de vader, en als die niet bekend was, de nationaliteit 
van de moeder (art. 6 lid 1). Als deze minderjarigen als gevolg daarvan de Surinaamse nationaliteit toegewezen hadden 
gekregen, maar buiten Suriname geboren waren uit een moeder die tevens buiten Suriname was geboren, dan konden 
ze binnen vijf jaar na het bereiken van de meerderjarige leeftijd opteren voor de Nederlandse nationaliteit (art. 6 lid 
5).  
262 Rapport van de Koninkrijkscommissie 1974, p. 47-48; vgl. Heijs 1995, p. 148; Ahmad Ali 1998, p. 29. 
263 Rapport van de Koninkrijkscommissie 1974, p. 47-48; Handelingen II 1975/76, p. 553; vgl. Ahmad Ali 1998, p. 42. 
264 Rapport van de Koninkrijkscommissie, 1974, p. 48. 
265 Die bezwaren kwamen erop neer dat er nog lange tijd onzekerheid over het personensubstraat van de nieuwe 
Surinaamse staat zou bestaan, en dat ‘een belangrijk deel van de Surinaamse bevolking uit vreemdelingen van de 
Nederlandse nationaliteit zou bestaan’, Ahmad Ali 1998, p. 29. Heijs 1995, p. 148 merkt in dit verband op dat de 
Surinaamse oppositie ‘primair vanuit de belangen van de bevolking, en veel minder vanuit de belangen van de nieuwe 
Surinaamse natiestaat [redeneert].’ 
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was gemaakt, hadden wij vandaag niet dit probleem.[…] Dit probleem heeft zich bijvoorbeeld in India niet 
voorgedaan. Daar was men British subject. Men had er geen nationaliteit. […] Als Suriname een kolonie was 
[…] stonden wij vandaag niet voor dit probleem. Dan waren wij geen Nederlanders, maar Nederlandse 
onderdanen geweest. Dat is geen nationaliteit. Maar nu zijn wij Nederlanders. Wij zijn gelijkberechtigd. Men kan 
mij mijn paspoort niet zonder meer ontnemen, zonder dat men mijn toestemming heeft of een groot deel van het 
Surinaamse volk zegt: laten wij de zaak toch afmaken. Het kan niet![…]. Wanneer men zich beroept op het 
Surinaamse parlement, wil ik wel zeggen dat de heren die op het ogenblik in het Surinaamse parlement zitten de 
onafhankelijkheid en het verlies van de nationaliteit in 1973 niet als een issue hebben gesteld. Ik daag iedereen uit, 
naar Suriname te gaan en de mensen te vragen of zij hun nationaliteit willen prijsgeven. [...] Als men meer dan 
20% haalt, kan men mij wegjagen uit het parlement. […] Ik ga er niet aan meewerken hun hun nationaliteit te 
ontnemen. […] Ik word morgen Surinamer, misschien nog vandaag. Mij kan het niet schelen! Het gaat mij om 
het rechtvaardigheidsbeginsel.[…] Wij, die in Suriname zijn achtergebleven, die ploeteren om Suriname er boven 
op te helpen, wij moeten van de ene dag op de andere onze nationaliteit verliezen. Zij die hier zitten, mogen haar 
hebben. Ik gun hen haar, ik heb eraan meegewerkt, ik heb mijn stem eraan gegeven, maar het 
rechtvaardigheidsbeginsel brengt met zich, dat ik ook voor mijn mensen vecht, die met mij zijn achtergebleven om 
Suriname uit de modderpoel te halen en te maken tot een zelfstandige staat, die zich in de rij der volkeren zal 
kunnen presenteren.”266 
 
Lachmon refereerde met zijn historische uiteenzetting aan het gegeven dat de Nederlandse 
politiek destijds, na het ‘verlies’ van Nederlands-Indië, zonder reserves het volwaardige 
Nederlanderschap had doen toekomen aan de bevolking van het overgebleven Koninkrijk (zie 
hoofdstuk 6). Dat was in 1952 vooral voor Hindoestaanse en Javaanse rijksgenoten in Suriname, 
die tot die datum de status van Nederlands onderdaan niet-Nederlander bezaten, van belang 
geweest. Voor overige bevolking (Creolen, Joden, Indianen, Marrons, etc.) ging het volwaardige 
Nederlanderschap terug tot 1892 (of daarvoor), maar tijdens het debat over de rijkswet in 1975 
bleven ze hier, opmerkelijk genoeg, stil over. Ook het lid Somohardjo wees erop dat het 
volwaardige Nederlanderschap, dat Indonesische ‘Nederlandse onderdanen niet-Nederlanders’ in 
Suriname na de onafhankelijkheid van Indonesië verkregen hadden hen met de onafhankelijkheid 
van Suriname niet ontnomen mocht worden.267 In de lijn van het pleidooien van Lachmon en 
Somohardjo diende gedelegeerde Adhin van de oppositie (VHP) – die benadrukte dat het hem 
niet ging om dubbele nationaliteit - op 22 oktober 1975 een motie in die als strekking een 
optierecht voor het Nederlanderschap voor de bevolking van Suriname gedurende vijf jaar had.268 
De Kamer verwierp de motie met algemene stemmen, nadat ze krachtig was ontraden door 
staatssecretaris Zeevalking.269 Zeevalking270 formuleerde het als volgt: 
                                                 
266 Handelingen II 1975/76, p. 552-553 
267 Handelingen II 1975/76, p. 546-547. Somohardjo: ‘In de jaren ‘50, na de onafhankelijkheid van Indonesië, wilden 
alle Javanen in Suriname naar hun land terugkeren. Zij konden daar de Indonesische nationaliteit verkrijgen en 
behouden. Men heeft hen toen misleid met allerlei mooie beloften. Zij konden gratis voor de Nederlandse 
nationaliteit opteren krachtens de wet van Donker. Nu wij op gemene en listige wijze Nederlanders zijn geworden, 
wil Nederland op dezelfde gemene wijze op 25 november bevrijd zijn van zijn verantwoordelijkheid.’[…] ‘Na 25 
november zullen wij ons Nederlanderschap verliezen. Dan zijn wij in de val gelokt. […] De Nederlandse nationaliteit 
geeft hun het recht, hun vroegere heer en meester te volgen naar hun mooi en schatrijk land, vol weelde, pracht en 
praal, met alle sociale voorzieningen, in ruil voor stinkende, donkere, miserabele krotten met slootwater als 
drinkwater, zonder geneeskundige hulp, zonder hoop, zonder toekomst.’ 
268 Kamerstukken II 1975/76, 13467, nr. 5; Handelingen II 1975/76, p. 566. 
269 Handelingen II 1975/76, p. 630. 
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“Wat zou er nu gebeuren bij aanvaarding van deze motie, die tegen de geest van deze uitgangspunten (van de 
toescheidingsovereenkomst, G.J.) ingaat en die ik daarom zou willen ontraden? Dan zou als het ware de 
mogelijkheid voor Surinamers, die nu de Surinaamse nationaliteit hebben verkregen, worden geschapen om nog 
gedurende vijf jaar – en dat zou gelden voor allen die zich op het ogenblik nog in Suriname bevinden – voor de 
Nederlandse nationaliteit te opteren. Welnu, dat lijkt mij volledig in strijd met de geest van de regelingen zoals u 
die hier nu door de Nederlandse en de Surinaamse Regeringen worden aangeboden. Aanneming van de motie zou 
eigenlijk de hele toescheidingsovereenkomst op losse schroeven zetten en ongetwijfeld volledige heropening van de 
onderhandelingen tussen Suriname en Nederland over dit hele pakket van overeenkomsten betekenen: over 
nationaliteiten, over de visa en over het verblijf en vestiging. Ik geloof, mijnheer de Voorzitter dat ik de indieners 
van de motie in overweging mag geven, zich nog eens goed de draagwijdte van een en ander te realiseren. Naar ik 
hoop komen zij dan tot het standpunt dat het misschien toch beter is hun motie in te trekken.”271 
 
De nationaliteitsregeling was ‘beperkt’ gehouden, omdat de toelating voor toekomstige 
Surinamers, waarover straks meer, ‘ruim’ was geformuleerd.272 De houding van Kamer en 
regering jegens de komst van en aanwezigheid van Surinaamse rijksgenoten naar en in Nederland 
is ambigu te noemen. Men erkende de speciale banden, waardoor Surinaamse rijksgenoten geen 
‘willekeurige vreemdelingen’ waren,273 maar tegelijkertijd gaven velen blijk van de mening dat 
‘Surinamers’ in Nederland eigenlijk niet thuis waren. Dat ze beter af waren in Suriname, en dat 
‘hun land’ ze niet kon missen.274 Dat was ook de betekenis van artikel 5 van de 

                                                                                                                                                         
270 Zeevalking wees er overigens in hetzelfde debat op dat toekomstige Surinamers, als voormalige Nederlanders, een 
soepele naturalisatieprocedure voor het Nederlanderschap tegemoet konden zien, Handelingen II 1975/76, p. 599; vgl. 
Heijs 1995, p. 149-150. Het ging om Surinaamse staatsburgers die zich na de onafhankelijkheid in Nederland zouden 
vestigen. 
271 Handelingen II 1975/76, p. 603; vgl. Ahmad Ali 1998, p. 32-35; Heijs 1995, p. 148-150. 
272 Vgl. Ahmad Ali 1998, p. 32-35. 
273 Veelzeggend in dit verband is de reactie van staatssecretaris van Justitie Zeevalking op uitlatingen van Verwoert, 
over het geprivilegieerde toelatingsregime: ‘Wellicht worden Surinamers door deze overeenkomst meer bevoordeeld 
dan andere vreemdelingen, maar dat mag men toch geen discriminatie noemen naar mijn mening. Er zijn nu eenmaal 
vele culturele, religieuze, levensbeschouwelijke bindingen – ik zou ook nog het onderwijs en het rechtssysteem 
kunnen noemen – waarvan ik toch moet zeggen dat wat dat betreft een Surinamer in de Nederlandse samenleving 
doorgaans toch een wat andere positie inneemt dan welke andere vreemdeling ook, omdat hij juist daardoor grotere 
integratiemogelijkheden in Nederland heeft dan anderen,’ Handelingen II 1975/76, p. 602. 
274 De reacties van de Kamerleden tijdens plenaire vergadering, met nadrukkelijke uitzondering van de CPN en PSP, 
stonden bol van dit idee, Handelingen II 1975/76, p. 464-631. Ook in het voorlopig verslag op het ontwerp van rijkswet 
onderstreepten KVP, ARP, en CHU ( in reactie op dit onderdeel van de ontwerp toescheidingsovereenkomst) net als 
de regering het tijdelijke burgerschap van Surinaamse Nederlanders in Nederland: ‘De leden van de fracties van de 
K.V.P., A.R. P. en C.H.U. konden zich verenigen met deze ontwerpovereenkomst. Zij hoopten, dat veel Surinaamse 
Nederlanders, die thans in Nederland verblijven, zullen opteren voor de Surinaamse nationaliteit ver vóór de datum 
van 1 januari 1986 en daarmede te kennen geven, dat zij zich verbonden achten met Suriname. Zij zouden dan ook 
zo spoedig mogelijk naar hun vaderland terug moeten keren om mee te helpen aan de opbouw daarvan,’ 
Kamerstukken II 1974/75, 13473, nr. 7, p. 10. Ook de VVD benadrukte het belang van artikel 5 voor terugkeer van 
Surinaamse Nederlanders naar ‘hun geboorteland’: ‘De leden, hier aan het woord, hoopten dan ook van harte, dat de 
ruime optiemogelijkheid, die Surinamers in Nederland, die de Nederlandse nationaliteit ook na 25 november 1975 
zullen behouden, krijgen, gevoegd bij de probatiemogelijkheid, die hun wordt geboden in het tweede lid van artikel 5, 
ertoe zal lieden dat geleidelijk aan – al naarmate de economische mogelijkheden van Suriname dat toelaten – grote 
aantallen van hun zich zodanig betrokken zullen weten bij hun geboorteland, welk land zij vaak alleen om sociaal-
economische redenen hebben moeten verlaten, dat zij ook ter plaatse hun krachten zullen willen geven aan de 
versterking en het bereiken van de economische weerbaarheid.’ Kamerstukken II 1974/75, 13473, nr. 7, p. 11-12. De 
regering had overigens ook gehoopt dat artikel 8 van vestigingsovereenkomst een optie voor de Surinaamse 
nationaliteit zou bevorderen. Dat artikel garandeerde een vestigingsrecht van Surinaamse Nederlanders in Nederland 
die na 1975 voor de Surinaamse nationaliteit zouden opteren en stelde daarvoor niet arbeid en passende huisvesting 
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toescheidingsovereenkomst, waarin de automatische verkrijging van de Surinaamse nationaliteit 
na verblijf van twee jaar in Suriname, een vrije toegang tot het Surinaamse grondgebied, een 
behandeling in alle opzichten als Surinamer, en een optierecht van 10 voor de Surinaamse 
nationaliteit waren geregeld. Minister Zeevalking maakte er op 23 oktober geen geheim van dat 
‘deze remigratiegedachte en deze gedachte om zoveel mogelijk Surinamers, zij het dan niet 
onmiddellijk, maar dan toch in ieder geval op de lange duur, voor de Surinaamse nationaliteit te 
laten kiezen als een rode draad’ door artikel 5 heen liep. Een kamermeerderheid (uiterst links 
laakte die houding) was het hier zowel in de schriftelijke behandeling als plenair, roerend mee 
eens.275  
 
Veelbetekenend in dit verband is een eerdere reactie van de regering op een schriftelijke vraag 
vanuit de Kamer waarom in plaats van 10 jaar niet voor een optietermijn van 2 jaar was gekozen, 
zoals bij de Indonesische toescheidingsovereenkomst het geval was. Naast de mededeling ‘dat 
betrokkenen thans, anders dan indertijd het geval was, in het algemeen in Nederland verblijven’ 
oordeelde de Nederlandse regering dat de ‘indertijd met een korte termijn opgedane ervaringen, 
zoals bekend, niet onverdeeld gunstig zijn’, waarna ze zelfs onverbloemd stelde dat ‘wie van 
afkomst Surinamer is op den duur zich het best zal kunnen ontplooien in zijn eigen land.’276 In 
hoofdstuk 5 is naar voren gekomen dat dit optierecht voor het Indonesische staatsburgerschap 
vooral Indische Nederlanders betrof, en sterk was aangemoedigd door Kamer en regering, maar 
dat desalniettemin de overgrote meerderheid van Indische Nederlanders gekozen had voor het 
behoud van het Nederlanderschap. Zelfs anno 1975 beoordeelde de regering die keuze van 
Indische Nederlanders impliciet als een negatieve uitkomst, en hoopte ze, geleerd uit de ‘fouten’, 
dat Surinaamse Nederlanders door een lange optieperiode volop voor de Surinaamse nationaliteit 
zouden kiezen. Maar evenals bij Indische Nederlanders correspondeerde die verwachting niet 
met de aspiraties van Surinaamse Nederlanders aangezien de overgrote meerderheid vasthield aan 
het Nederlanderschap en nimmer naar Suriname migreerde.277 Daar kan ook een rol bij hebben 
gespeeld dat de indeling van Surinaamse Nederlanders bij het Surinaamse volk niet betekende, 
dat de Surinaamse regering hen, bij vestiging in Suriname, ‘in alle opzichten als Surinamer’ ging 
behandelen. De Surinaamse regering had en heeft veel moeite met de acceptatie van ‘artikel 5.’278 

                                                                                                                                                         
als eis, waarmee voorkomen moest worden dat Surinaamse Nederlanders zouden worden ‘afgeschrikt’ voor een 
dergelijke optie, Kamerstukken II 1974/75, 13473, nrs. 8-9, p. 15. 
275 Handelingen II 1975/76, p. 464-631.  
276 Kamerstukken II 1974/75, 13473, nrs. 8-9, p. 12. De vergelijking met Indonesië betrof een regeringsreactie in de 
memorie van antwoord op een vraag van de SGP. Op 12 september 1975 benadrukte ze nogmaals waar het haar bij 
de optieperiode voor 10 jaar om ging: ‘De minister merkte op dat de optie voor Suriname op 10 jaar is gesteld, 
aangezien de Surinaamse en Nederlandse regering van mening waren dat wie van afkomst Surinamer is op de duur 
zich het best zal kunnen ontplooien in zijn eigen land,’ Kamerstukken II 1974/75, 13473, nr. 10, p. 7. Dit was na 
kritiek vanuit de Kamer dat optieperiode voor ‘Europese’ Nederlanders (mensen die geboren en woonachtig waren 
in Suriname op het tijdstip van de onafhankelijkheid van wie de vader buiten Suriname als Nederlander geboren was) 
een veel kortere optieperiode voor het Surinaams staatsburgerschap (1 jaar) hadden. Dit laatste punt was een 
impliciete kritiek van mensen uit deze laatste categorie (‘Europese’ Nederlanders in Suriname) op het gewicht van het 
afkomst in de toescheidingsovereenkomst. Men ging niet mee met het idee dat men eigenlijk in Nederland 
thuishoorde. Uiteindelijk kwam een optieperiode van drie jaar voor deze groep uit de bus. Zie Ahmad Ali 1998, p. 
167-171. 
277 Heijs 1995, p. 150.  
278 Nederland interpreteerde het verlies van de Nederlandse nationaliteit van rechtswege bij terugkeer naar Suriname 
(art. 5 lid 2) restrictief. Toen enkele Surinaamse Nederlanders pardoes hun Nederlanderschap verloren, oordeelde De 
Hoge Raad dat dit niet de bedoeling was. Er moest worden gekeken naar de omstandigheden, de precieze termijn 



252 
 

Er deed zich, kortom, tussen de Nederlandse en Surinaamse regering een strijd om betekenis 
over het nationale toebehoren van de Surinaamse Nederlanders in Nederland voor, die anno 
2006 nog niet beslecht is. Geredeneerd vanuit de natiestaat, want voor veel hedendaagse 
Surinaamse Nederlanders is de keuze in zekere zin niet of Nederland of Suriname. De 
transnationale familieverbanden die ze vandaag de dag meer dan ooit onderhouden kunnen we 
beschouwen als het postkoloniale ‘antwoord’ van Surinaamse Nederlanders op het oudere idee 
dat individuen slechts aan een natiestaat ‘toebehoren.’279 Die transnationale familieverbanden 
bleken bovendien een efficiënte herverdeling van ‘schaarse bronnen’ tot gevolg te hebben: de 
armoede als gevolg van de economische crisis in Suriname werd er direct en zonder de 
bureaucratische rompslomp die bijvoorbeeld de ontwikkelingshulp kenmerkte, door gelenigd.280 
  
7. Na de onafhankelijkheid: krimpende toelatingsrechten bij een uitdijend 
integratievertoog (1975- 1990) 
7.1 Een dubbelzinnig toelatingsbeleid (1975-1988) 
Bij de onderhandelingen tussen Suriname en Nederland was (door de Koninkrijkscommissie) het 
uitgangspunt geformuleerd dat mensen die de Surinaamse nationaliteit toegewezen hadden 
gekregen, vanwege ‘bijzondere banden die tussen de volken van het Koninkrijk bestaan’ , niet als 
iedere willekeurige vreemdeling dienden te worden behandeld.281 Concreet betekende dit dat er na 
de onafhankelijkheid een geprivilegieerd toelatingsregime jegens mensen met de Surinaamse 
nationaliteit tot stand zou komen. Hoewel we in de formele legitimering met enige fantasie de 
erfenis van Nederlandse politieke vertogen over ‘een lotsverbonden en saamhorig Koninkrijk’ 
kunnen herkennen, moeten we niet uit het oog verliezen dat het hier ook om een broodnodige, 
door de Surinaamse regering bepleitte, concessie aan de Surinaamse oppositie ging.282 Voorts 
hadden ook Surinaamse Nederlanders in Nederland (net als Indische Nederlanders in de jaren 
vijftig) en progressieve stromingen in de Nederlandse samenleving zich ‘hard’ gemaakt voor een 
speciale behandeling van de voormalige rijksgenoten.283 De Nederlandse regering ging akkoord 
met een soepel toelatingsbeleid, onder de voorwaarden van een ‘stringente’ nationaliteitsregeling 
                                                                                                                                                         
was van ondergeschikt belang. Het ging erom dat ‘in redelijkheid niet kon worden getwijfeld aan de wil van 
betrokkenen deze te verkrijgen. Zou het anders zijn, dan is het verkrijgen van de Surinaamse nationaliteit geen recht 
maar een sanctie, en gaat het remigratiebevorderende karakter verloren.’ Haarmans 1988, p. 84. Van Surinaamse zijde 
was men, aan de andere kant niet eenduidig van oordeel dat Surinaamse Nederlanders ‘bij Suriname hoorden’ zoals 
vooral blijkt uit de beleidspraktijk ten aanzien van artikel 5 lid 2, een behandeling ‘in alle opzichten als Surinamer.’ 
De werkingsfeer van dit artikel blijkt door Surinaamse autoriteiten door de jaren heen te zijn ingeperkt. Zo hadden 
Surinaamse Nederlanders een ongelijke positie op de arbeidsmarkt, hetgeen in de jaren tachtig door decreten was 
bevestigd. Voorts waren Surinaamse Nederlanders na 1986 verplicht zich te registreren bij de vreemdelingendienst. 
Ook wat het uitleveringsrecht betreft waren Surinaamse Nederlanders in Suriname in het nadeel. Voorts kwamen 
Surinaamse Nederlanders niet in aanmerking voor een volkswoning, de verwerving van grond, een lening bij een 
bank, een vergunning voor het uitoefenen van een bedrijf, Ahmad Ali 1998, p. 243-247; Haarmans 1988, p. 89-91. 
Ook wat betreft de onvoorwaardelijke toelating van echtgenoten en kinderen van Surinaamse Nederlanders (art. 5 lid 3) 
was de Surinaamse praktijk veel minder ‘gastvrij’: zowel echtgenoten als minderjarige kinderen moeten over een 
verblijfsvergunning beschikken. Hiertoe moeten ze aantonen te kunnen beschikken over voldoende middelen van 
bestaan en huisvesting, en mochten ze niet in aanraking zijn geweest met de politie, Haarmans 1988, p. 91.  
279 Van Walsum 2000; Gowricharn & Schuster 2001; vgl.Glick Schiller e.a. 1992.  
280Vgl. Gowricharn & Schuster 2001 
281 Van Walsum 2000, p. 73. 
282 Haakmat 1986, p. 7. Volgens Haakmat was een soepel toelatingsbeleid een kwestie van politiek overleven voor de 
Surinaamse regering. Het maatschappelijke ongenoegen over de onafhankelijkheid werd nu ‘gekanaliseerd’ doordat 
de grootste tegenstanders van de onafhankelijkheid een ‘uitweg’ naar Nederland hadden. Een ‘ventielfunctie.’ 
283 Haakmat 1986, p. 8. 
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(zoals we hebben gezien), maar ook onder de toezegging dat de Surinaamse regering zich hard 
zou maken voor ‘een krachtig remigratiebeleid’, hetgeen uiteindelijk uitmondde in een 
remigratieprotocol op 19 december 1976.284 Ze was er kennelijk niet helemaal gerust op dat 
Surinaamse Nederlanders uit eigener beweging de mogelijkheden die het ‘remigratieartikel’ in de 
toescheidingsovereenkomst (artikel 5) hen bood zouden benutten, terwijl het voor de regering 
duidelijk was dat hun plaats in Suriname was.285 Nu aan deze voorwaarden voldaan was werden 
de poorten van de Nederlandse natiestaat formeel voor voormalige rijksgenoten open gehouden, 
wat de Nederlandse regering tijdens de behandeling van de rijkswet waarin ook dit werd 
bekrachtigd overigens op felle kritiek van DS’70 kwam te staan. 286 
 
Concreet betekende het geprivilegieerde toelatingsregime dat, met instemming van een grote 
kamermeerderheid, een vestigingsovereenkomst en visumafschaffingsovereenkomst287 tussen 
Nederland en Suriname tot stand kwamen.288 Gedurende vijf jaar (1975-1980) is het 
toelatingsregime jegens Surinamers door deze overeenkomsten bepaald. Kort gezegd kwam het 
erop neer dat de voormalige rijksgenoten, inmiddels Surinamers, zich onder gunstige 
voorwaarden mochten vestigen (lang verblijf, langer dan 3 maanden) in Nederland, en dat ze 
voor een kort verblijf (vakantie, familiebezoek, etc., maximaal 3 maanden) geen visum nodig 
hadden. Het lange verblijf (geregeld in de vestigingsovereenkomst) was afhankelijk van ‘de 
mogelijkheden die de betrokkenen voor zichzelf wisten te creëren’, zoals Haakmat het stelde.289 
Wilde men zonder vooraf omschreven verblijfsdoel in Nederland verblijven, dan diende men aan 
te tonen over voldoende middelen van bestaan en huisvesting te kunnen beschikken.290 Voor 
vestiging met het oog op arbeid in loondienst was een arbeidsplaats en passende huisvesting 
vereist. De tewerkstellingsvergunning, voorwaarde voor het verkrijgen van een 
verblijfsvergunning voor arbeid, mocht de Surinaamse rijksgenoten, in tegenstelling tot reguliere 
vreemdelingen, niet geweigerd worden als ze een werkgever hadden gevonden.291 Verder kon 

                                                 
284 Haakmat 1986, p. 7-8; Budike 1982, p. 102-109. Nadat het protocol getekend was schijnt de toenmalige premier 
Arron in een toespraak tot ‘Surinamers’ in Amsterdam te hebben uitgeroepen: ‘U hoort hier niet thuis.’  
285 Staatssecretaris Zeevalking liet er op 23 oktober geen twijfel over bestaan dat het samenhangende pakket 
overeenkomsten dat met de onafhankelijkheid van Suriname tot stand was gekomen als uitgangspunt had dat 
‘Surinamers’ in ‘hun land’ zouden blijven, en dat ‘Surinamers in Nederland’ naar ‘hun land’ zouden terugkeren om 
het op te bouwen: ‘De onafhankelijkheid van Suriname en de regelingen met betrekking tot 
nationaliteitstoeschrijving en het verblijf en vestiging van wederzijdse onderdanen zullen er naar de mening van de 
Regering borg voor staan dat na verloop van tijd die stroom zal afnemen en, naar wij hopen, op langer zicht een 
wezenlijke bijdrage zullen leveren tot de bevordering van de terugkeer van vele Surinamers naar hun geboorteland,’ 
Handelingen II 1975/76, p. 629. 
286 Handelingen II 1975/76, 613-614. 
287 De vestigingsovereenkomst luidt voluit: ‘Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden 
en de Republiek Suriname inzake het verblijf en de vestiging van wederzijdse onderdanen’, Tractatenblad 1975, nr. 
133. De visumafschaffingsovereenkomst luidt voluit: ‘De overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het 
Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en de Republiek Suriname, anderzijds, inzake de 
afschaffing van de visumplicht, Tractatenblad 1975, nr 139. 
288 De ontwerpovereenkomsten waren het resultaat van het bilaterale overleg tussen Nederland en Suriname, 
gehouden op 25 en 26 juni 1975 in Den Haag, Kamerstukken II 1974/75, 13482, nr. 1. 
289 Haakmat 1986, p. 8. 
290 Van Walsum 2000, p. 74. 
291 Van Walsum 2000, p. 74. ‘Weigersgronden’ in het reguliere beleid waren de stand van de arbeidsmarkt en de 
beschikbaarheid van prioriteitgenietend aanbod. De voormalige rijksgenoten waren daarvan uitgezonderd, wat 
betekende dat zodra ze een werkgever bereid hadden gevonden hen in dienst te nemen niets een 
tewerkstellingsvergunning (en de verblijfsvergunning) nog in de weg stond. 
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men zich als zelfstandige vestigen als men kon aantonen aan de in Nederland gestelde eisen 
daarvoor te voldoen en over passende huisvesting beschikte.292 Ook het volgen van onderwijs 
was mogelijk, als de aspirant leerling/student ingeschreven stond bij een Nederlandse 
onderwijsinstelling en kon aantonen de kosten voor studie en levensonderhoud te kunnen 
dragen.293 Tenslotte kwam men ‘op ruim geredigeerde gronden’ voor gezinshereniging met een 
legaal in Nederland verblijvend individu met de Surinaamse nationaliteit in aanmerking, 
staatssecretaris Zeevalking had dat op 23 oktober nogmaals onderstreept.294 Overigens was sprake 
van synergie tussen beide overeenkomsten: als men zich voor een kort verblijf (op grond van de 
visumafschaffingsovereenkomst) in Nederland bevond en kon aantonen over werk en passende 
huisvesting te beschikken, dan kon men het verblijfsdoel wijzigen. Het ontbreken van een MVV, 
reguliere voorwaarde voor vestiging die moet worden aangevraagd in ‘land van herkomst’, kon 
hen dan niet ‘tegengeworpen’ worden. Ook dit had staatssecretaris Zeevalking benadrukt.295 
 
Overigens stond de toelatingspraktijk na de onafhankelijkheid op gespannen voet met het 
uitgangspunt van ‘een soepel toelatingsbeleid’ dat de Nederlandse regering in het vooruitzicht had 
gesteld. Onbekendheid van uitvoeringsinstanties met de voorkeursbehandeling van ex-
rijksgenoten leidde ertoe dat ze in bepaalde gemeenten problemen ondervonden met het 
verkrijgen van een werkvergunning, dat de ‘verruimde gezinshereniging’ vaak in gedrang kwam, 
en dat bepaalde gemeentes in de praktijk vasthielden aan de MVV-eis voor mensen, die hun 
verblijfsdoel wilden wijzigen in een verblijfsvergunning ‘krachtens de vestigingsovereenkomst.’296 
Om een eind te maken aan de ‘omzetting’ (de wijziging van het verblijfsdoel) van verblijf voor 
korte duur in een verblijf voor lange duur (op basis van verblijfsvergunning) gingen Nederlandse 
autoriteiten er vanaf 1978 toe over Surinaamse reizigers op Schiphol intensief te ondervragen 
omtrent het doel van hun verblijf.297 Ook waren er meningsverschillen over de vraag wanneer 
mensen voldeden aan de eis van voldoende middelen van bestaan, en verder wilde de 
Nederlandse regering in principe alleen studenten voor hoger onderwijs toelaten, terwijl men er 
van Surinaamse zijde vanuit ging dat men voor alle typen onderwijs toelating tot Nederland kon 
krijgen.298 Als gevolg van de restrictieve Nederlandse beleidspraktijk ontstonden ‘nieuwe 
fenomenen’, van bewaring, uitzetting en illegaliteit van voormalige Surinaamse rijksgenoten, de 

                                                 
292 Van Walsum 2000, p. 74. 
293 Van Walsum 2000, p. 74. 
294 Van Walsum 2000, p. 74; Fernandes Mendes 1981, p. 640. Op de vraag welke gezinsleden voor gezinshereniging 
in aanmerking komen stelde Zeevalking op 23 oktober 1975 dat het ‘in beginsel alleen om de echtgenoot en 
minderjarige kinderen’ ging, maar voegde er direct aan toe dat ‘gezien […] de bijzondere familierelaties en 
gezinssamenstellingen die in Suriname bestaan’ het ‘ook mogelijk [is] dat andere familieleden daartoe gerekend 
worden, zij het alleen in bijzondere omstandigheden.’ Zeevalking: ‘ik geloof dat de tekst duidelijk is: feitelijk tot het 
gezin behorend en van hem afhankelijk. Deze die van een gezinshoofd afhankelijk zijn bijvoorbeeld ouders, bij 
voorbeeld een oom of een tante, worden ook tot Nederland toegelaten, aangezien zij in beginsel, gezien deze 
overeenkomst, tot dat gezin gerekend worden.’ Handelingen II 1975/76, p. 602. 
295 Haakmat 1986, p. 8; Van Walsum 2000, p. 74; Fernandes Mendes 1981, p. 641. Dat was volgens Staatssecretaris 
Zeevalking op 23 oktober 1975 de ware betekenis van de ‘soepele toepassing’ van regels: ‘zoals bij iedere regeling, 
moet ook deze niet naar de letter maar naar de geest worden uitgelegd. Wanneer straks bij verblijf van een Surinamer 
in Nederland de machtiging tot voorlopig verblijf niet in Paramaribo is aangevraagd, doch zou blijken, dat hij wel 
voldoet aan de materiële voorwaarden waaronder een machtiging voorlopig verblijf zou zijn verstrekt, dan komt hij 
gewoon in aanmerking voor een verblijf in ons land.’ Handelingen II 1975/76, p. 602. 
296 Van Walsum 2000, p. 74-75. 
297 Fernandes Mendes 1981, p. 641. 
298 Van Walsum 2000, p. 75. 
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belofte dat ze na de onafhankelijkheid ‘niet als iedere willekeurige vreemdeling’ zouden worden 
behandeld ten spijt.299 In 1980 verliep de vestigingsovereenkomst en schortte Nederland eenzijdig 
de visumafschaffingsovereenkomst op.300 De Nederlandse regering had namelijk met lede ogen 
aangezien dat de ‘indamming’ van het personenverkeer uit Suriname niet van de grond was 
gekomen, en wilde af van de status van Surinamers als ‘geprivilegieerde 
verdragsvreemdelingen.’301 De migratie was direct na de onafhankelijkheid weliswaar gekelderd 
naar jaren zestig niveau (1976: 5.757, 1977: 4.786 en 1978: 7.388 personen) maar in 1979 en 1980 
hadden, met het zicht op het einde van het soepele toelatingsbeleid, toch weer meer dan 18.000 
ex-rijksgenoten de oversteek naar Nederland gemaakt.302  
 
In 1981 kwam, na harde onderhandelingen tussen Suriname en Nederland, de ‘overeenkomst 
inzake de binnenkomst en het verblijf van wederzijdse onderdanen’303 tot stand. De Nederlandse 
regering was na het verlopen van de vestigingsovereenkomst overigens weinig enthousiast voor 
deze overeenkomst, ze moest er als het ware door de Surinaamse regering toe verleid worden.304 
De Surinaamse regering bepleitte regularisatie van illegale Surinaamse onderdanen in Nederland, 
herleving van de visumafschaffingsovereenkomst, en blijvende erkenning van de verruimde 
gezinshereniging (zoals in de vestigingsovereenkomst), maar deze wensen vonden niet hun weg 
naar de overeenkomst.305 Het uiteindelijke resultaat was dat Surinamers op basis van de 
overeenkomst een verblijfsvergunning voor studie (alleen voor hoger onderwijs), medische 
behandeling, en gezinshereniging (beperkter dan voorheen) konden krijgen.306 Verder hadden ze 
geen onbeperkte toegang meer tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Voorts was het remigratiebeleid, 
met ruime financiële ondersteuning voor de remigrant, in de overeenkomst vastgesteld. 
Overigens beoogde de overeenkomst een overlegstructuur over migratie en remigratie op gang te 
brengen, en stond het Nederland vrij om het beleid, na notificatie, te wijzigen.307 Het 
geprivilegieerde regime was hiermee nagenoeg van de baan.308 Zo was het bijvoorbeeld formeel 
niet meer mogelijk om na een kort verblijf (visum), het doel van het verblijf in Nederland om te 
zetten: voor een verblijfsvergunning diende in Suriname een MVV te zijn aangevraagd en 
verkregen.309 Kortom, Surinamers waren anno 1981, in het Nederlandse juridische vertoog 
praktisch geëvolueerd in vreemdelingen. 
 
Tegen de achtergrond van politieke omstandigheden in Suriname kreeg het voormalige 
Nederlanderschap van burgers uit Suriname tussen 1982 en 1988 overigens tijdelijk iets meer 

                                                 
299 Fernandes Mendes 1981, p. 641; vgl. Budike 1982, p. 94-101; Santokhi, Vos & Den Heeten 1994; Haakmat 1986, 
p. 10. Budike 1982, p. 101, stelde dat het vreemdelingenbeleid tussen 1976-1980 zich kenmerkte door een rigoureus 
uitzettingsbeleid van staatssecretaris Haars van Justitie. 
300 Van Walsum 2000, p. 75-76. 
301 Haakmat 1986. 
302 Marshall 2003, p. 193. 
303 Tractatenblad 1981, nr. 35. 
304 Fernandes Mendes 1981, p. 641; Van Walsum 2000.  
305 Fernandes Mendes 1981, p. 642. 
306 Fernandes Mendes 1981, p. 642; Haakmat 1986, p. 9; Van Walsum 2000, p. 76-83. 
307 Fernandes Mendes 1981, p. 642. 
308 Zie verder, Van Walsum 2000, p. 76- 83. Nederland stemde ook in met een beperkte overgangsregeling voor 
Surinamers die voor 24 november 1980 naar Nederland waren gekomen. 
309 Haakmat 1986, p. 9. Van Walsum 2000, p. 78. In de praktijk liep dit overigens wel los. 
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betekenis, zoals van Walsum laat zien.310 Een reconstructie op basis van het werk van deze auteur 
levert het volgende beeld op. Na 8 december 1982, toen vijftien prominenten door het militaire 
regime zonder vorm van proces werden geëxecuteerd, zegde Nederland een soepel 
toelatingsbeleid ten aanzien van Surinamers die in Suriname gevaar liepen toe. De Nederlandse 
regering legitimeerde dit door te wijzen op ‘bijzondere historische banden.’ De gronden waarop 
deze mensen werden toegelaten varieerden. Een relatief klein deel kreeg een asielstatus, die een 
sterke rechtspositie garandeerde. Velen waren er niet van op de hoogte dat ze deze status konden 
aanvragen. Daar kwam bij het ministerie van Justitie de mensen adviseerde hun visum te 
verlengen of een gewone verblijfsvergunning aan te vragen, in plaats van een vluchtelingenstatus. 
Aldus probeerde justitie ‘te voorkomen dat zij voor langere tijd mochten blijven.’ Het gevolg was 
dat allerlei rechten en zekerheden, die de mensen met een asielstatus wel kenden, aan de grootste 
groep aanvragers voorbij ging. Het beleid van de Nederlandse regering was dus niet eenduidig. Al 
met al ontstond er een relatief grote groep met een onduidelijke positie. De fase van het 
gedoogbeleid, hetgeen uiteraard een grote beleidsvrijheid voor de Nederlandse regering 
impliceerde, was aangebroken. Al met al ontstonden er twee groepen: 1. Alle Surinamers die na 8 
december 1982 naar Nederland waren afgereisd en een verzoek om een vluchtelingenstatus, een 
verblijfsvergunning of verlenging van het visum hadden ingediend. 2. Een groep mensen zonder 
status (de ‘traditionele’ illegalen) die door de staatssecretaris waren opgeroepen om zich voor 15 
december 1984 te melden bij de vreemdelingendienst voor het aanvragen van een 
verblijfsvergunning. De opvang en verzorging van deze gedoogden werd vooral een 
aangelegenheid van familie en vrienden. Nadat in 1986 in Suriname de burgeroorlog was 
uitgebroken werd het beleid in 1987, in afwachting van verbetering van de situatie in Suriname, 
gecontinueerd. Het verstrekken van een vluchtelingenstatus of een verblijfsvergunning op 
humanitaire gronden bleef een zeldzaamheid (verzoeken werden aangehouden of afgewezen), 
maar ook nu volgde geen bevel tot uitzetting. Vanaf februari 1988 was het gedoogbeleid van de 
baan, en werden Surinamers beschouwd als reguliere vreemdelingen. Lopende aanvragen werden 
getoetst aan algemene voorwaarden, waarbij na afwijzing in principe uitzetting volgde, en 
Surinamers die na 22 februari 1988 een verblijfsvergunning aanvroegen zouden worden 
behandeld ‘als iedere vreemdeling.’  
 
Het gedoogbeleid betekende samengevat dat er een groep mensen ontstond die vanwege 
politieke omstandigheden in Suriname vanaf 1982 (tijdelijk) in Nederland ‘mocht blijven.’ Ze 
werden immers niet uitgezet. De normaliter uitsluitende functie van het vreemdelingenrecht werd 
in de context van bijzondere historische banden met en politieke omstandigheden in Suriname 
opgeschort voor Surinaamse juridische vreemdelingen in Nederland. Maar tegelijkertijd namen 
deze ex-rijksgenoten, uit het oogpunt van de inhoud van burgerschap, een uiterst marginale 
positie in de Nederlandse samenleving in en was hun bestaan getekend door juridische en sociale 
onzekerheid. Met een uitspraak van de rechter in 2000 kwam het laatste restant van een 
geprivilegieerd toelatingsregime, de verruimde gezinshereniging als gevolg van de overeenkomst 
1981, met terugwerkende kracht tot 1994 te vervallen.311 

                                                 
310 De beschrijving van deze episode is gebaseerd op Van Walsum 2000, p. 84-88. 
311 Spijkerboer 2001, p. 339-349. Inclusief noot van Ahmad Ali over: Rechtbank ’s-Gravenhage, 
(Rechtseenheidskamer) 30 mei 2000, AWB 99/18 S1813 (mrs. Van den Steenhoven-Drion, De Rooij en Drop).  
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7.2 De integratie van een ‘problematische minderheidsgroep’ (1975-1990) 
De ironie in de relatie tussen Nederland en (voormalige) rijksgenoten uit Suriname is dat de 
onafhankelijkheid als uitdrukking van de Nederlandse wil de nationale grenzen voor hen te 
sluiten juist tot een omvangrijke en duurzame Surinaamse aanwezigheid in Nederland had 
geleid.312 Met komst van een derde deel van de bevolking van Suriname naar Nederland was het 
voormalige rijksdeel overzee meer nabij dan ooit, wat overigens niet gevolgd werd door 
ondubbelzinnige insluiting in de Nederlandse gemeenschap. Het idee van de onaangepastheid aan 
Nederlandse omstandigheden, ontkiemt in de jaren 60 ten aanzien van Surinaamse arbeiders, 
kwam in de jaren zeventig tot volle wasdom in de politieke vertogen over integratie van 
‘Surinamers in Nederland.’ Maar anders dan in de jaren zestig en begin jaren zeventig gingen de 
politieke constructies van de voormalige rijksgenoten als een problematische groep na de 
onafhankelijkheid gepaard met een uitgewerkte integratiefilosofie en -beleid. De erfenis daarvan 
was dat Surinaamse Nederlanders, vanaf begin jaren tachtig (in tegenstelling tot Indische 
Nederlanders) vast onderdeel van het minderhedenvertoog werden. In de politieke vertogen over 
integratie na de onafhankelijkheid evolueerden de Surinaamse rijksgenoten van weleer eerst in 
‘Surinamers in Nederland’, vervolgens in ‘etnische minderheid’, en daarna in ‘niet-Westerse 
allochtoon.’  
 
7.2.1 Pessimisme over het integratievermogen van Surinaamse Nederlanders 
De politieke debatten over het vermogen van Surinaamse Nederlanders om te integreren in de 
Nederlandse samenleving kenmerkten zich in de jaren zeventig vooral door een pessimistische 
toon. Het idee dat Surinaamse Nederlanders, steeds vaker enkelvoudig als ‘Surinamers’ 
aangeduid, door een eeuwenoude band vertrouwd met Nederland waren bepaalde het politieke 
denken niet meer. De opvatting dat de ‘duizenden Surinamers, die in vroegere jaren naar 
Nederland kwamen’ hadden bewezen dat ‘integratie in Nederland mogelijk is’, zoals De Gaay 
Fortman de Kamer op 23 oktober 1975 had laten weten, viel in de jaren daarna nauwelijks meer 
te beluisteren.313 Laat staan de door het Surinaamse statenlid Nooitmeer geuite mening dat de 
Surinaamse Nederlanders, door hun ‘kennis, krachten en kundigheden’ ten dienste te stellen aan 
de Nederlandse samenleving een vorm van ‘ontwikkelingssamenwerking’ bedreven.314 Politici 
beschouwden Surinamers in Nederland, net als Indische Nederlanders in de jaren vijftig, in 
toenemende mate als slachtoffers van het Nederlanderschap. Net als in de jaren zeventig, maar 
veel explicieter, construeerden Kamer en regering de Nederlandse samenleving vooral als een 
onnatuurlijke culturele leefomgeving voor Surinamers in het algemeen, dus zonder onderscheid. 
Een leefomgeving waar ze maar moeilijk hun weg in zouden kunnen vinden. De regeringsnota 
Positie van migranten uit Suriname in Nederland en het beleid op lange termijn die op 7 maart 1977 het licht 
zag en de politieke debatten die in het kader daarvan tot maart 1981 zijn gevoerd zijn wat dat 
betreft veelzeggend. 315 

                                                 
312 Marshall 2003, p.193; Oostindie & Klinkers 2001(deel II), p. 225, 231; NIDI 2003, p. 112. 
313 Handelingen II 1975/76, p. 582. 
314 Handelingen II 1975/76, p. 531. 
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nota was de bijzondere commissie voor de Nota Positie van migranten uit Suriname in Nederland en het beleid op lange termijn 
ingesteld. 
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De Nederlandse regering had in de jaren voordat voornoemde nota tot stand kwam overigens 
haar pragmatische gezicht getoond, door zich veel moeite te getroosten om de opvang en 
huisvesting van mensen die niet bij familie en vrienden terecht konden in goede banen te leiden.  
De Nederlandse overheid had daarbij de praktische inzichten opgedaan bij de eerste opvang van 
Indische Nederlanders weer uit de kast had gehaald316 Op 1 januari 1975 – vijf jaar na het sluiten 
van de laatste ‘Indische’ contractpensions – kwam het Centraal Bureau Uitvoering 
Vestigingsbeleid Rijksgenoten tot stand, belast met opvang, begeleiding en met bemiddeling naar 
gesubsidieerde woningen.317 Hoewel een aanzienlijk aantal rijksgenoten van deze voorzieningen 
gebruik heeft gemaakt,318 betrof het niettemin een fractie van het totaal. Oosterwijk heeft 
namelijk laten zien dat het grootste deel van de rijksgenoten door verwanten, vrienden en 
kennissen, die fungeerden als kwartiermakers, werd opgevangen en begeleid.319 
 
Nadat de praktische nood grotendeels gelenigd was lieten regering en Kamer zich de jaren daarna 
(1977-1981) van een meer ideologische kant zien. In de context van eerdergenoemde nota en de 
debatten daarover reflecteerden politici namelijk over de identiteit van ‘Surinamers’ in relatie tot 
integratie in de Nederlandse samenleving. In de nota sprak de regering onder meer haar zorg uit 
over de positie van Surinamers op het gebied van huisvesting, werkloosheid en onderwijs. Zij 
wilde deze problemen te lijf gaan en had daarbij vooral het oog op ‘kansarmen.’320 Hoewel de 
regering wees op factoren, gelegen in de wijdere Nederlandse samenleving die de 
maatschappelijke positie van ‘Surinamers’ bemoeilijkte (zoals discriminatie en de economische 
conjunctuur) én op klasse schreef men ‘problemen’ bij integratie ook toe aan het ‘anders zijn’ van 
Surinaamse Nederlanders. De regering stelde bijvoorbeeld dat ‘opvoeding en opleiding in 
Nederland [nauwelijks] voorzien in het bijbrengen van begrip, kennis en sociale vaardigheden 
voor de omgang met mensen uit de derde wereld.’321 Het ‘inpassingsbeleid’ van de Nederlandse 
regering ging er ‘vooralsnog vanuit, dat van migranten uit Suriname niet verwacht kan worden, 
dat zij zonder meer en geheel uit zichzelf in staat zijn direct aansluiting in een nieuwe 
samenleving te vinden.’322 Aansluitingsproblemen in het onderwijs schreef de regering toe aan de 
culturele achtergrond van Surinaamse leerlingen. En als factor ter verklaring van de positie op de 
arbeidsmarkt suggereerde de regering een afwijkende Surinaamse arbeidsmoraal.323 Veel 
Kamerleden deelden de visie van de regering. De openbare commissievergadering over de nota 
die plaatsvond op 20 november 1978 illustreert de onrust van een deel van de Kamer over de 
Surinaamse Nederlanders in de Nederlandse samenleving. Links (bijvoorbeeld Van Thijn van de 
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PvdA) wees daarbij op discriminatie als belemmerende factor in integratie.324 Maar de meeste 
Kamerleden, linkse zowel als rechtse, gaven uiting aan het idee dat Surinaamse Nederlanders 
anders waren en dat daarmee in het beleid rekening moest worden gehouden. Er was in die zin 
sprake van een communitaristische tendens in het denken. Los van de vraag wat dit beleidsmatig 
betekende. Een deel van Kamer benaderde de veronderstelde cultuurverschillen als groot 
obstakel voor integratie. Zo was op initiatief van Borgman (CDA) en ondersteund door Verkerk-
Terpstra (VVD), Evenhuis-Van Essen (CDA) en Van Zeil (CDA), een motie ingediend waarin te 
lezen stond ‘dat kinderen van Surinaamse herkomst bij hun intreden in het Nederlandse 
onderwijs behalve met taal - en gewenningsproblemen, vooral geconfronteerd worden met 
problemen, als gevolg van hun eigen sociaal-culturele achtergrond die - sterk verschillend van de 
Nederlandse – een noodzakelijke wisselwerking, tussen de schoolsituatie en de gezinssituatie in 
de weg staat.’325 En Van Zeil (CDA), Mertens (D66) en Nijpels (VVD) schetsten in een andere 
motie zelfs een doemscenario over het burgerschap van de tweede generatie, indien de regering 
niet fors ingreep: 
 
“Overwegende, dat de problematiek van de tweede generatie van migranten een veelomvattend en diepgrijpend 
vraagstuk is, zowel voor de betrokkenen zelf als voor de samenleving waarin zij zich bevinden […] van mening, 
dat de problematiek van de tweede generatie van migranten ook reeds in ons land groter en ernstiger dreigt te 
worden. Voorts van mening, dat, gelet op de omvang van de groep inwoners, die van Surinaamse herkomst is, de 
problematiek van de tweede generatie in het bijzonder bij deze groep snel tot uiting zal komen […] nodigt de 
regering uit, op zo kort mogelijke termijn haar beleid ten aanzien van het tweede generatieprobleem […]in een nota 
aan de Kamer te formuleren.”326 
  
Surinamers leken kortom in de politieke debatten over de nota een geheel nieuw, onbekend en 
onaangepast, element in de Nederlandse samenleving te representeren. Het leek wel of Nederland 
niet reeds vele jaren ervaring had met ‘rijksgenoten’ uit Suriname in haar midden. De opvattingen 
van politici in de jaren zeventig kenmerkten zich met andere woorden door othering van de 
‘Surinaamse gemeenschap’ in Nederland, nadat hun aanwezigheid omvangrijk was geworden. Het 
idee dat het hier om rijksgenoten ging waarmee Nederland geschiedenis en toekomst deelde, 
kenmerkend voor de politieke vertogen in de jaren vijftig, viel nauwelijks te beluisteren. Ook de 
onderzoeksrapporten die het ministerie van Maatschappelijk Werk (en haar opvolger, Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk) keer op keer liet verrichten (in 1965, 1968 en 1973) en op 
genuanceerde toon berichtten over de maatschappelijke positie van ‘Surinamers in Nederland’ 
leken het politieke denken over hun integratievermogen nauwelijks te beïnvloeden.327 
 
7.2.2 Het tweezijdige uitgangspunt: integratie met de mogelijkheid van remigratie 
Regering en Kamer hadden er eind jaren zeventig, net als hun collega politici in de jaren vijftig 
ten aanzien van Indische Nederlanders en Molukkers, dus een hard hoofd in dat Surinamers 
vanwege hun ‘culturele identiteit’ soepel zouden kunnen opgaan in de samenleving. De mening 
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van de regering dat ‘de afweging tussen de innerlijke behoefte aan een vertrouwde omgeving en 
de vooruitzichten op een materiële en educatief betere leefsituatie bij hen vaak nog niet tot een 
eindoordeel [heeft] geleid’ is in dit verband betekenisvol.328 De regering construeerde Nederland 
als vreemde omgeving voor Surinaamse Nederlanders waar ze vooral vanwege de welvaart 
naartoe waren gekomen, terwijl ze daarmee tegelijkertijd het ‘tweesporenbeleid’ van de 
integratiepolitiek legitimeerde. Ze formuleerde het als volgt: 
 
“In de eerste plaats is het nuttig in te gaan op de vraag, of de Surinamers zich hier te lande blijvend hebben 
gevestigd dan wel of te verwachten is, dat ze […] in groten getallen zullen remigreren naar Suriname. Deze vraag 
is van belang, omdat van de beantwoording daarvan afhangt, wat de hoofdlijnen van het beleid dienen te zijn 
uitgaande van:- permanente vestiging en dus gericht op geïntegreerd samenleven met andere inwoners van dit land 
dan wel:.- een in principe beperkte verblijfsduur en dus gericht op behoud van datgene, wat passend is in de 
samenleving in Suriname en deswege onderscheidend ten opzichte van de Nederlandse samenlevingssituatie. Welnu, 
de Regering gaat er niet vanuit dat op dit moment de meerderheid van de inwoners van Surinaamse herkomst reeds 
het vaste besluit heeft genomen zich blijvend in Nederland te vestigen. Evenmin echter bestaat de overtuiging, dat 
men definitief heeft besloten zich niet blijvend in Nederland te vestigen.”329 
 
De regering formuleerde als uitvloeisel van deze ambivalentie enerzijds instrumenten die de 
maatschappelijke integratie moesten bevorderen, terwijl ze anderzijds de remigratie poogde te 
stimuleren door de kosten voor overtocht, de schulden en opvang van remigranten te 
financieren.330 Het was de verwezenlijking van een idee dat reeds bij de behandeling van de 
rijkswet in 1975 door de meerderheid van de Tweede Kamer was gesteund. Hoewel Kamer en 
regering er ernstig rekening mee hielden dat het merendeel van de Surinaamse Nederlanders 
nimmer zou terugkeren kenmerkte het integratievertoog zich door de dubbelzinnigheid die ook 
de nationaliteitstoedeling en de toelating hadden bepaald. De insluitingen via het 
Nederlanderschap, een geprivilegieerde toelating, en dus ook de integratiepolitiek hadden alle 
‘terugkeer naar het eigen land’ als politiek vergezicht, ook al twijfelde men aan het realiteitsgehalte 
van die optie. Hoewel Nederlandse politici nimmer categorisch uitsloten dat ‘Surinamers’ 
permanente burgers van Nederland zouden worden, zoals wel bij Molukkers in 1951, illustreert 
de persistentie van de terugkeeroptie hoe insluiting met niet-insluiting kan samengaan. Diverse 
auteurs hebben gewag gemaakt van het bestaan van een ‘terugkeerideologie onder Surinamers.’331 
Bovenkerk beschouwde in 1983 de terugkeerideologie als een element in de constructie van een 
‘gemeenschappelijke Surinaams Nederlandse identiteit in Nederland’ dat als functies had de 
assimilatie te voorkomen en teleurstellingen als gevolg mislukkingen psychologisch dragelijker te 
maken.332 Maar de persistentie en veelvormigheid waarmee de Nederlandse regering, daarin 
ondersteund door de Kamer, de terugkeerideologie onderdeel heeft gemaakt van 
overeenkomsten en beleid zegt ook iets over de wijze waarop de Nederlandse politiek de 
Nederlandse gemeenschap construeerde: in ideale zin zonder Surinaamse Nederlanders in haar 
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midden. Die politieke inzet maakt tevens aannemelijk dat we de terugkeerideologie onder 
Surinamers niet slechts dienen te beschouwen als een ‘achieved’ maar ook als ‘ascribed’ ideologie. 
De keer op keer herhaalde politieke verwachting dat ‘Surinamers terug willen naar hun eigen land 
om het te helpen opbouwen’ kan de Surinaamse Nederlanders er wellicht toe gebracht hebben 
zich publiekelijk te bekennen tot dit idee van terugkeer. Terwijl men innerlijk (helemaal na de 
politieke onrust vanaf 1982 en de economische crisis daarna) de vrijheid nam er een ander 
toekomstbeeld op na te houden. De ‘Surinamers’ keerden per slot van rekening nimmer in grote 
aantallen definitief terug, maar gingen transnationale familieverbanden onderhouden zoals we 
hebben gezien. 
 
7.2.3 Tussen ‘Indische’ assimilatie en ‘Molukse’ segregatie 
Ondertussen zag de Nederlandse politiek het vanaf het midden van de jaren zeventig ook als een 
noodzaak een integratiebeleid ten aanzien van ‘Surinamers in Nederland’ te formuleren. Nu had 
de regering al ruime ervaring opgedaan met integratiebeleid jegens Molukkers en Indische 
Nederlanders. De veronderstelling dat Surinaamse Nederlanders een groepsidentiteit bezaten die 
verschilde met de Nederlandse omgeving en door beleid in goede banen moest worden geleid 
kwam overeen met de houding jegens Indische Nederlanders en Molukkers in de jaren vijftig. 
Maar de historische context van de jaren zeventig had een andere vertaling van dit idee naar 
beleid tot gevolg. In de jaren zeventig begonnen ‘culturele rechten’ van minderheden 
internationale erkenning te genieten en de Nederlandse regering stond op het punt een verdrag 
van die strekking te ondertekenen. In dit communitarische vertoog stond ‘ruimte voor de 
beleving van eigen identiteit’ niet op gespannen voet met integratie (zoals politici in de jaren 
vijftig dachten) maar bevorderde die juist. Een assimilatiepolitiek die als doel had mensen ‘te 
assimileren aan de meerderheidscultuur’, zoals was beoogd met Indische Nederlanders, lag in de 
(gedekoloniseerde) jaren zeventig daarom niet voor de hand. Daarnaast leefde het idee leefde dat 
‘Surinamers’ terug konden naar Suriname. Aan de andere kant was de Nederlandse regering, 
nadat het Moluks nationalisme was geradicaliseerd, teruggekomen van de politiek van sociale, 
culturele en juridische afzondering ten aanzien van Molukkers in Nederland (behoud van cultuur 
met het oog op terugkeer). Integratie met een zeker behoud van eigen identiteit werd ten aanzien 
van Surinaamse Nederlanders het uitgangspunt van de regering. De regering formuleerde het in de 
nota als volgt:  
 
“Hoewel een en ander ongewilde neveneffecten kan hebben in de zin van exclusieve isolerende groepsvorming, meent 
de Regering dat groepsvorming op zich creatieve en positieve mogelijkheden biedt voor zowel de persoonlijke 
ontplooiing als voor de relatielegging met de omringende samenleving. Dit betekent dat er geen sprake is of kan zijn 
van een exclusieve groep, waaraan een bijzondere status bijvoorbeeld in juridische zin moet worden toegekend. Wel 
houdt het in dat met bovengenoemd beleid het bijzondere karakter van de eigen belevingswereld van de inwoners 
van Surinaamse herkomst wordt erkend.”333 
 
De regering zal bij deze zienswijze die bij herhaling tot uitdrukking werd gebracht, ongetwijfeld 
het oog gehad hebben op de segregatiepolitiek ten aanzien van Molukkers en het tegenbeeld 

                                                 
333 Kamerstukken II 1977/78, 14398, nr. 3, p. 3. 
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daarvan, de assimilatiepolitiek ten aanzien van Indische Nederlanders. Tweede Kamerleden uitten 
in de openbare commissievergadering over de nota woorden van gelijke strekking.334 
 
Zonder in detail op de integratiepolitiek jegens Surinaamse Nederlanders in te gaan kunnen we 
stellen dat de regering de positie van ‘Surinamers’ in het onderwijs en op de arbeidsmarkt wilde 
bevorderen.335 Van een arbeidsverbod, zoals in de beginjaren van het beleid jegens Molukkers, 
was nimmer sprake. Illustratief in dit verband is ook het ‘tweezijdige’ welzijnsbeleid, waarbij de 
regering enerzijds het categoriaal welzijnswerk subsidieerde, maar er aan de andere kant vanuit 
ging dat Surinamers ook door het algemeen welzijnswerk bediend zouden kunnen worden.336 
Overigens leek het opvangbeleid, dat zijn hoogtepunt in 1975 kende, elementen van 
assimilatiepolitiek te bevatten. Zo had het Centraal Bureau Uitvoering Vestigingsbeleid 
Rijksgenoten in samenwerking met het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk en onderwijsspecialisten voorlichtingsmateriaal voor rijksgenoten in de opvangcentra 
ontwikkeld dat associaties oproept met jaren vijftig beschavingsarbeid. De voorlichting betrof 
vrijetijdsbesteding, woninggebruik, voedingsgewoonten (‘samenstelling van een volwaardig menu 
met Nederlandse produkten’), hygiëne, onderhoud, bewassing, bewoningsnormen (‘in 
Nederland’).337 Maar over sancties op niet naleving is niets bekend. Daarbij moeten we niet over 
het hoofd zien dat de impact van deze wijze lessen op Surinaamse Nederlanders gering was. Het 
grootste deel werd opgevangen door vrienden, kennissen en familie (zodat we wellicht het best 
kunnen spreken van een ‘beschavingsoffensiefje’). Wat de permanente huisvesting betreft is met 
name het concept van het ‘geconcentreerde spreidingsbeleid’ (ook wel ‘gebundelde 
deconcentratie genoemd’338) illustratief voor de politiek van integratie met behoud van eigen 
identiteit. We kunnen dit beschouwen als de uitdrukking van het geregisseerde gematigde 
communitarisme jegens Surinaamse Nederlanders bij uitstek.339 Dit beleid hield het midden 
tussen Molukse segregatie en Indische assimilatie. Enerzijds was een gespreid vestigingsbeleid, 
zowel over het gehele land als binnen de randstad en binnen grote steden het uitgangspunt.340 Er 
kwamen dus geen aparte woonwijken voor Surinamers, zoals wel bij Molukkers het geval was 
geweest. Gemeenten konden, met toestemming van het ministerie van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening, beïnvloeden waar rijksgenoten kwamen te wonen. De regering liet 
hierover weten dat ‘deze mogelijkheid door de gemeenten mede [zal] kunnen worden gebruikt, 
om te zorgen, dat rijksgenoten binnen de gemeente zodanig verspreid worden gehuisvest, dat hun 
integratie in de bevolking wordt bevorderd en eventuele uit concentratie van huisvesting 
voortvloeiende problemen worden vermeden.’341 Maar tegelijkertijd werden de Surinaamse 
Nederlanders niet geacht op te gaan in de Nederlandse samenleving, zoals Indische Nederlanders 
in de jaren vijftig. Die spreiding moest namelijk, zo vonden Kamer en regering, ‘geconcentreerd’ 

                                                 
334 Handelingen II 1978/79, p. 315-381. 
335 Reubsaet & Kropman 1983. 
336 Kamerstukken II 1976/77, 14398, nrs. 1-2, p. 4, 17. 
337 Kamerstukken II 1975/76, 13254, nr. 5, p. 3. 
338 Handelingen II 1978/79, p. 334. 
339 Het beleid werd overigens ook expliciet gepresenteerd als zijnde gebaseerd op een basisfilosofie, Handelingen II 
1978/79, p. 334. 
340 Kamerstukken II 1974/75, 13254, nr. 1, p. 7, 10, nr. 2, p. 6, 7; Kamerstukken II 1975/76, 13254, nr. 4, p. 1, 3; 
Kamerstukken II 1975/76, 13254, nr. 8, p. 1.  
341 Kamerstukken II 1974/75, 13254, nr. 1, p. 10. 
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plaatsvinden. Het beleid ging ervan uit dat Surinamers zich ‘in groepjes’ zouden verspreiden over 
stad en land, zodat specifieke Surinaamse voorzieningen mogelijk waren. Zodoende zou de 
(veronderstelde) ‘eigen identiteit’ van Surinamers geen geweld worden gedaan.  
 
De regering had de Surinaamse Nederlanders in haar integratiepolitiek dus geïdentificeerd als een 
groep met een te beschermen eigen identiteit. Als gevolg daarvan werden Surinaamse 
Nederlanders, in tegenstelling tot de ‘geassimileerde’ Indische Nederlanders, in de jaren daarna 
doelgroep van de Minderhedennota (1983) en de nota Allochtonenbeleid (1989). In het politieke 
discours waren ze daarmee stapsgewijs getransformeerd van verwante rijksgenoten, via 
‘Surinamers in Nederland’, in etnische minderheid, om vervolgens te worden geclassificeerd als 
allochtonen. Sinds de laatste herclassificatie in het jaar 2000 (van het CBS) worden Surinaamse 
Nederlanders geschaard onder de ‘niet-Westerse allochtonen.’342 De erkenning van de ‘eigen 
identiteit’ ging dus gepaard met een symbolische positie in de etnische periferie van de 
Nederlandse samenleving. In het integratievertoog gingen Surinaamse Nederlanders steeds 
minder op de competente etnische meerderheid lijken.  
 
8. In het nieuwe millenium: een dubbelzinnige positie 
Maar met de formele minorisering van Surinaamse Nederlanders is vandaag de dag niet alles 
gezegd. Surinaamse Nederlanders zijn weliswaar formeel lid van de categorie ‘niet-Westerse 
allochtonen.’ Ze gelden in die formele zin dus als probleemcategorie. Maar sinds de jaren 
negentig bepalen ze nauwelijks meer de politieke debatten waarin de problemen van de integratie 
centraal staan. Hun aanwezigheid wordt niet langer gepercipieerd als groot maatschappelijk 
probleem. In de nieuw realistische reactie op het multiculturalisme werden de Surinaamse 
Nederlanders niet als onderdeel van ‘het probleem’ geconstrueerd. Die gendered debatten343 
concentreerden zich, sinds de aanval van Frits Bolkestein op de ‘multiculturele samenleving’, op 
de ‘Islamitische minderheden’ en hun vermeende onaangepastheid aan ‘Nederlandse normen en 
waarden.’344 Dat gold in versterkte mate voor het populistische hyperrealisme na de moord op 
Fortuyn in 2002. Het begrip allochtonen kreeg na de ‘Fortuynrevolutie’ meer dan ooit de 
connotatie van ‘Islamitische minderheden’, terwijl Surinaamse Nederlanders in de politieke 
vertogen gelijktijdig verdwenen als prominente probleemcategorie. In tegenstelling tot de situatie 
in de jaren zeventig, toen politici hun burgerschap van de Nederlandse samenleving vanwege hun 
identiteit als een minder geschikte oplossing beschouwden, heeft hun Nederlanderschap vandaag 
de dag meer betekenis gekregen. Al worden ze in de politieke vertogen vrijwel uitsluitend 
enkelvoudig als ‘Surinamers’ aangeduid, en niet met de hyphenated term ‘Surinaamse 
Nederlanders.’345  
 
                                                 
342 NIDI 2003, p. 149-150. 
343 In die vertogen figureert de islamitische vrouw als onderdrukt door de mannelijke handhavers van ‘de islam’ (denk 
aan het hoofddoekdebat en de eerwraakdiscussie), terwijl de Islamitische man wordt gerepresenteerd als tiran van de 
vrouw en als potentiële  terrorist. De islamitische vrouw moet worden bevrijd, terwijl de islamitische man moet 
worden ‘beschaafd’ door de ‘Westerse cultuur.’  
344 Prins 2000, p. 25-46. De casuïstiek die in deze debatten wordt gehanteerd om het ‘multiculturele drama’ te 
illustreren zou ons zelfs doen vergeten dat zich ook onder Surinaamse Nederlanders ‘Islamieten’ bevinden.  
345 Zo levert de zoekopdracht ‘Surinamers’ (op de site www.overheid.nl) in de periode 1996-2006 vele treffers op, 
maar de zoekopdracht ‘Surinaamse Nederlanders’ nauwelijks. 
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Hoewel het hier vooral om een stilzwijgende verdwijning uit het minderhedenvertoog gaat (het 
valt vooral op hoe er niet meer over Surinaamse Nederlanders wordt gesproken) zijn onder 
politici zo nu en dan positieve representaties over Surinaamse Nederlanders te horen. Zo stelde 
minister Van Boxtel van Grotesteden- en Integratiebeleid de Surinaamse Nederlanders tijdens 
een conferentie over integratie in Duitsland zelfs als voorbeeld van geslaagde integratie. En ook 
voor het eindrapport Bruggen bouwen van de kamercommissie Blok in 2003 waren Surinaamse 
Nederlanders nauwelijks interessant. Ze werden door politici, maar ook door de 
(ervarings)deskundigen die door de commissie gehoord werden vooral geconstrueerd als een 
groep, wier problemen van voorbijgaande aard zijn, al is de cijferbrij over hun sociaal-
economische positie (arbeid) minder eenduidig. Minister Verdonk van Vreemdelingenbeleid en 
Integratie concludeerde op basis van het rapport van Blok bijvoorbeeld ‘dat de integratie van 
Surinamers sociaal, economisch én cultureel verder is gevorderd dan die van Turken en 
Marokkanen.’346 De directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, Paul Schnabel, formuleerde 
het tegenover de commissie Blok als volgt:  
 
“Als je ziet hoe het in Nederland met een typisch Nederlands probleem als de Surinamers in de laatste 30 jaar is 
gegaan! In het begin van de jaren zeventig tot eind van de jaren tachtig werd dat gezien als een gigantisch, bijna 
onoplosbaar probleem, maar je ziet het de laatste tijd gewoon als probleem verdampen. Dat betekent niet dat er 
geen probleemgroepen zijn, maar wel dat de Surinamers als geheel behoorlijk tot zeer goed in de Nederlandse 
samenleving integreren en geïntegreerd zijn. Dat is zoals gezegd in 30 jaar tijd gebeurd. Het gaat natuurlijk om 
een vrij stabiele groep, zonder groeielementen van buiten af.”347 
 
Wellicht zijn positieve representaties in deze trant deels te verklaren door een verschuiving van 
sociaal-economische naar culturele en vooral religieuze dimensies van het minderhedenvertoog 
vanaf het nieuw realisme in 1990: in de hedendaagse politieke en maatschappelijke context, 
waarin de constructie van verschil tussen meerderheid en minderheden vooral wordt uitgedrukt 
in culturele en religieuze symboliek (‘de Islamitische cultuur’ en hoe die ‘botst’ met ‘Nederlandse 
normen en waarden’) krijgen de grote exogamie onder ‘Surinamers’, hun ‘traditionele’ 
Nederlandstaligheid, en hun als ‘onproblematisch’ (want niet eenduidig definieerbare) ervaren 
religieuze symbolische systemen wellicht een meer vertrouwde, aangepaste betekenis.348 Dat wil 
niet zeggen dat Surinaamse Nederlanders zich ondubbelzinnig senang voelen onder het huidige 
Nederlandse integratievertoog. De formele indeling als minderheid steekt. De volgende dialoog 
tussen mevrouw Felter (Surinaams Nederlandse) en commissielid Van Gent van de commissie 
Blok is wat dit betreft zeer illustratief: 
 
Mevrouw Van Gent: ‘Mijn eerste vraag is, bent u een allochtoon’? 
Mevrouw Felter: ‘Ik ben geen allochtoon. Ik ben een Nederlands staatsburger. Ik ben een zwarte Nederlander.’ 

                                                 
346 Kamerstukken II 2003/04, 28689, nr. 17, p. 7. 
347 Kamerstukken II 2003/04, 28689, nr. 10, p. 298. 
348 In het rapport ‘Bruggen bouwen’ van de commissie Blok staat het (met verwijzing naar het SCP) als volgt: ‘In hun 
visie op familieleden, man-vrouw verhoudingen, en religie wijken Surinamers en Antillianen vermoedelijk weinig af 
van autochtone Nederlanders. Bij Turken en Marokkanen is de culturele afstand groter, maar deze afstand 
vermindert wel duidelijk in de tweede generatie. Deze generatie houdt overigens wel vast aan de religieuze 
groepsidentiteit,’ Kamerstukken II 2003/04, 28689, nrs. 8-9, p. 423; vgl. Kamerstukken II 2003/04, 28689, nr. 10, p. 60. 
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Mevrouw Van Gent: ‘Ik vraag u dit omdat wij het hier in het voorgesprek uitgebreid over hebben gehad. Toen 
zei u ook: Nederlandse staatsburger danwel ingezetene. U vond het woord ‘allochtoon’ een negatief effect hebben, 
omdat mensen daarmee in een groep worden gedrukt. Ik zou het plezierig vinden als u dat toelicht. 
Mevrouw Felter: ‘Allochtoon is in mijn visie een racistische term die mensen uitsluit. Ik ben een geboren 
Nederlander. Vanuit de koloniën kom ik hier. Toen ik hier kwam, was ik rijksgenoot. Die connotatie is 
veranderd naar ‘allochtoon’, heel negatief. Allochtoon wil zeggen dat je niet van hier bent. Ik ben van hier, ik woon 
hier, ik participeer in en draag bij aan de samenleving. Ik zie niet in waarom ik niet van hier zou zijn, evenals 
anderen die ook participeren in en bijdragen aan deze samenleving, en die op de koop toe Nederlandse 
staatsburgers zijn.’ 
Mevrouw Van Gent: ‘Vindt u dat de term ‘allochtoon’ en ‘autochtoon’ al bij voorbaat een tweedeling opleveren?’ 
Mevrouw Felter: ‘In mijn visie wel. Daarmee wordt steeds gewezen op jouw anders zijn, en meestal gaat dat ook 
gepaard met kleur. Een Pools wit kind dat hier op 4-jarige leeftijd kwam en nu de taal vloeiend spreekt, is geen 
allochtoon, maar wordt gezien als autochtoon omdat het wit is. Het zwarte kind, dat hier misschien geboren is, 
blijft allochtoon op basis van zijn huidskleur. Vandaar dat ik vind dat die term racistisch is en mensen uitsluit. 
Behalve dat krijg je ook de tweedeling: zij en wij. Je kunt moeilijk van integratie spreken als je iedere keer groepen 
uit de samenleving, met name gekleurde groepen, wijst op hun anders zijn.’349 
 
In een notendop geeft dit het conflict tussen het dominante politieke vertoog en het 
tegenvertoog over de symbolische plaats van Surinaamse Nederlanders in de Nederlandse 
samenleving aan. Een conflict tussen de door politici toegeschreven en de zelf verkozen 
symbolische relatie met de Nederlandse samenleving. Deze discrepantie blijft bestaan: tijdens het 
verdere verloop van deze hoorzitting ging Van Gent het ‘gewoon’ weer over allochtonen hebben 
omdat de term ‘nu toch nog common sense is.’ Er zijn geen aanwijzingen dat politici zich in het 
integratievertoog van andere termen gaan bedienen. Surinaamse Nederlanders blijven in de 
hedendaagse politieke vertogen dus een ‘allochtone minderheidsgroep’, al worden ‘de problemen 
van de multiculturele samenleving’ nauwelijks meer op hen geprojecteerd. Een treffende 
metafoor voor hun discursieve positie zijn de kritische vragen die in de Eerste Kamer gesteld 
werden over de niet-insluiting van Surinamers als nationale minderheid, zoals de Friezen. Het 
Kamerlid Van Raak (SP) vroeg zich af waarom ‘bijvoorbeeld Antillianen en Surinamers’ niet ‘het 
keurmerk van nationale minderheid’ hebben en Friezen wel. Van Raak dacht met name aan deze, 
en niet aan andere etnische minderheden omdat het om ‘voormalige koloniën’ ging. 350 
 
In de politieke vertogen zijn Surinaamse Nederlanders vandaag de dag een veel minder 
geproblematiseerde etnische minderheidsgroep dan voorheen, al zijn ze nog niet symbolisch 
ingesloten in de etnische meerderheidsgroep (of als nationale minderheid, zoals de Friezen). Nu 
de verwantschap van Surinaamse Nederlanders aan Nederland in de politieke vertogen over 
integratie weer meer betekenis heeft gekregen lijkt ook de erfenis van de koninkrijksband aan 
kracht te winnen, en zelfs het Nederlands toelatingsrecht ten aanzien van Surinamers overzee te 

                                                 
349 Kamerstukken II 2003/04, 28689, nr. 10, p. 241. Voor een kritische reflectie op de implicaties van het begrip 
allochtoon voor het burgerschap van de mensen die zo gedefinieerd worden zie Groenendijk 2007. 
350 Handelingen I 2004/05 p. 7-310, 7-311. 
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beïnvloeden. Op voorstel van D66 (Lambrechts) – in de vorm van een amendement351 – werden 
Surinamers in Suriname ‘vrijgesteld van het nieuwe toelatingsvereiste betreffende een verplicht 
inburgeringexamen in het land van herkomst’, het zogenaamde ‘voortraject inburgering.’ Op 
voorwaarde dat ze een lagere schooldiploma bezitten. Voor het verkrijgen van een MVV hoefden 
ze dit voortraject niet af te leggen. De bezoeken die Tweede Kamerleden na het herstel van de 
relaties tussen Suriname en Nederland aan Suriname brachten leverden de argumenten: algemene 
Nederlandstaligheid van Surinamers (officiële taal, instructietaal in het onderwijs, vloeiende 
beheersing van het Nederlands door de bevolking), de prominente plaats van Nederlandse media 
in Suriname (uitzending van het NOS journaal overzee), de omvangrijke Surinaamse 
aanwezigheid in Nederland, en de recente aansluiting van Suriname bij de Nederlandse taalunie.352 
Het oude idee van een lotsverbonden Koninkrijk leek in het nieuwe millenium te herleven, zij het 
in een postkoloniale gedaante. 
 
Conclusie 
Nederlandse politici beschouwden de Nederlandse nationaliteit van de bevolking van Suriname in 
de jaren vijftig als een uitdrukking van hechte koninkrijksbanden. In de context van de 
verwerking van het verlies van ‘Ons Indië’ won het Nederlanderschap van de bevolking van ‘het 
meest Nederlandse rijksdeel’ enorm aan betekenis. Niet alleen het Nederlands staatsburgerschap 
was daarbij gegarandeerd: politici legden de migratie van rijksgenoten geen stro breed in de weg. 
De selecte groep rijksgenoten die in de jaren vijftig, vaak voor studie, naar Nederland kwam was 
er van harte welkom. Regering en Kamer waakten als het ware over hun welzijn door in krachtige 
bewoordingen discriminatie te veroordelen als strijdig met de eenheid in het Koninkrijk. We 
kunnen zelfs spreken van het tegenbeeld van een toelatingsregeling: politici ondersteunden de 
werving van Surinaamse arbeiders in de jaren vijftig als vorm van integratie in het Koninkrijk. 
Tegelijkertijd preciseerden politici tussen de regels door de kenmerken van de band tussen 
Surinaamse Nederlanders en Nederland: men ging ervan uit dat het merendeel van de Surinaamse 
Nederlanders op een goed moment zouden terugkeren voor ‘de opbouw van hun land.’ Politici 
hadden, in het kader van de koninkrijksgedachte, Surinaamse Nederlanders geconstrueerd als 
zekere rijksburgers.  
 
Dat een Nederlands burgerschap overzee en niet in Nederland de norm in het Koninkrijk was 
komt tot uitdrukking in de politieke vertogen in de jaren zestig. In politieke kringen ontstond 
onrust over de toename van het aantal rijksgenoten dat de oversteek naar Nederland maakte. De 
politieke vertogen raakten in deze periode verknoopt met gender en klasse. Niet de komst van 
Surinaamse studenten, nog minder die van de vrouwelijke verpleegkundigen, maar de migratie 
van mannelijke arbeiders bepaalde de politieke reflecties. In toenemende mate construeerden 
politici mannelijke Surinaamse arbeiders als een onrustig en onaangepast element in de 
Nederlandse samenleving. Politici gingen speculeren over cultuurverschillen en vergeleken 

                                                 
351 Kamerstukken II 2004/05, 29700, nr. 12; Kamerstukken II 2004/05, 29700 nr. 26. Het eerste amendement bepleitte 
‘algehele vrijstelling’ , het tweede amendement ging uit van vrijstelling bij bezit van een lagere schooldiploma. Minder 
ruim, maar toch de overgrote meerderheid van de bevolking. Het ging om amendementen op de Wet Inburgering 
Buitenland. De wet is een ‘wijziging van de vreemdelingenwet 2000 in verband met het stellen van een 
inburgeringvereiste bij het toelaten van bepaalde categorieën vreemdelingen.’  
352 Handelingen II 2004/05, p. 60-3884, 60-3892.  
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Surinaamse rijksgenoten daarbij met de rustige Antilliaanse voorbeeldarbeider. Die reflecties 
waren ingegeven door persberichten over Surinamers die met justitie in aanraking waren 
gekomen. Maar ook het ongemak met relaties tussen mannelijke Surinaamse arbeiders en 
Hollandse vrouwen speelde daarbij een rol. De wetenschappers die tegen deze achtergrond door 
de regering op pad waren gestuurd om meer over Surinaamse Nederlanders te weten komen 
(Bayer en Van Amersfoort) ontkrachtten enerzijds dat er sprake was van ‘een probleem’ met 
Surinaamse Nederlanders. Maar aan de andere kant gaf met name Bayer een scherp klasse- en 
genderprofiel aan noties van verschil: ‘hogere’ klasse Surinamers golden als ‘Nederlands’ terwijl 
de mannelijke arbeiders als minder aangepast aan de Nederlandse omstandigheden werden 
voorgesteld. Of de onderzoekers de houding van politici jegens Surinaamse rijksgenoten 
beïnvloed hebben is niet bekend. Het Nederlanderschap van Surinaamse Nederlanders had in de 
jaren zestig in ieder geval aan betekenis ingeboet. Politici gingen reflecteren over een 
toelatingsregeling, al was dat in de jaren zestig nog een weinig serieuze optie. En vanaf het 
midden van de jaren zestig waren Surinaamse Nederlanders doelgroep van het ministerie van 
Maatschappelijk Werk. Daarmee waren de kiemen gelegd voor het idee van Surinaamse 
Nederlanders als onaangepaste minderheidsgroep. 
 
De onafhankelijkheid van Suriname in 1975 was het eindpunt van de ontwikkeling, waarbij 
politici het Nederlanderschap van Surinaamse Nederlanders als onnatuurlijk waren gaan 
beschouwen. De dekolonisatiegedachte raakte in dat proces verknoopt met een migratieagenda. 
Het was de ‘politiek correcte’ noemer waarmee kon worden aangestuurd op de onafhankelijkheid, 
met als gevolg het sluiten van Nederlandse grenzen voor inwoners van Suriname. Na de 
onafhankelijkheid kreeg de meerderheid van de Surinaamse Nederlanders in Suriname immers de 
Surinaamse nationaliteit waarmee een eind kwam aan de vrije migratie naar Nederland. Als 
voormalige Nederlanders gold voor Surinaamse staatsburgers voor de eerste vijf jaar wel een 
geprivilegieerd toelatingsregime. En ook het gedoogbeleid tussen 1982 en 1988 was een gunstige 
afwijking van het reguliere vreemdelingenbeleid, al betekende dat niet een ondubbelzinnige 
insluiting in Nederland. 
 
Ondertussen was een groot aantal Surinaamse rijksgenoten er kort voor en na de 
onafhankelijkheid van Suriname in 1975 in geslaagd om de oversteek naar Nederland te maken. 
De politieke visie op hun burgerschap in Nederland hield het midden tussen het 
assimilatievertoog ten aanzien van Indische Nederlanders en de segregatiepolitiek ten aanzien van 
Molukkers in de jaren vijftig. Integratie zonder dat de (veronderstelde) ‘eigen identiteit’ van 
Surinaamse Nederlanders verloren ging. In de politieke vertogen hield men rekening met een 
voortgezet verblijf van Surinaamse Nederlanders in Nederland. Maar tegelijkertijd fungeerde het 
idee dat Surinaamse Nederlanders anders waren ook als legitimatie voor het remigratievertoog. 
De nadruk op ‘eigen identiteit’ impliceerde voorts de symbolische uitsluiting van Surinaamse 
Nederlanders uit het Nederlandse volk. Surinaamse Nederlanders werden geclassificeerd als 
etnische minderheid (1981), en daarna als allochtoon (1989).  
 
Vandaag de dag kunnen we wellicht spreken van een ‘double discours.’ Enerzijds is nog steeds 
sprake van minorisering, als we letten op het gegeven dat Surinaamse Nederlanders sinds 2000 
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ingedeeld zijn bij de ‘niet-Westerse allochtonen.’ Dat onderstreept dat men niet als lid van de 
etnische meerderheid wordt beschouwd. Maar in de politieke vertogen wordt hun aanwezigheid 
niet langer geproblematiseerd. Politici presenteren Surinaamse Nederlanders zo nu en dan zelfs 
als voorbeeld van geslaagde integratie Die veranderde politieke vertogen over Surinaamse 
Nederlanders lijken zelfs voor Surinaamse staatsburgers in Suriname van betekenis te zijn. 
Surinaamse staatsburgers zijn vrijgesteld van het ‘voortraject inburgering’, een van de elementen 
van het reguliere toelatingsbeleid ten aanzien van juridische vreemdelingen. Het idee van 
vertrouwdheid met Nederland bewandelt onvoorspelbare juridische paden en lijkt in die zin op 
het idee van het vreemd zijn aan Nederland.  
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Hoofdstuk 8  
Nederlandse politici over Antilliaanse Nederlanders: van voorbeeldrijksgenoten tot 
problematische niet-Westerse allochtoon (1949-2005) 
 
“Als je een hond wilt slaan, vind je altijd een stok daartoe.”1 
 
1. Inleiding 
In vorige hoofdstukken is naar voren gekomen hoe politieke vertogen over nationaliteit, toelating 
en inburgering, als technieken van in- en uitsluiting, op een complexe wijze een band (met 
inbegrip van een negatieve band) tussen postkoloniale burgers en de Nederlandse samenleving 
tot stand brengen. De insluitende dimensies van het formele bezit van Nederlandse nationaliteit 
konden daarbij overschaduwd worden door uitsluitende opvattingen over identiteit en 
integratievermogen, waardoor Nederlandse staatsburgers vervreemd werden van Nederland, 
symbolisch of beleidsmatig. Men kon zich, in relatie met die opvattingen, afvragen of het 
Nederlanderschap wel gepast was en tot een toelatingspraktijk besluiten, al bleef de formele 
toelating ongemoeid. De herformulering van het optierecht van Indische Nederlanders tot een 
morele optieplicht om te kiezen voor de Indonesische nationaliteit is daar een uitdrukking van, 
evenals de ontmoedigingspolitiek jegens Indische Nederlanders. Maar eveneens kon de klassiek 
uitsluitende dimensie van nationaliteit minder relevant gemaakt worden ten aanzien van 
postkoloniale burgers die na de onafhankelijkheid hun Nederlanderschap of hun Nederlands 
onderdaanschap waren kwijtgeraakt. De collectieve overkomst van Molukkers, het 
spijtoptantenbeleid ten aanzien van Indische Nederlanders (beiden met de Indonesische 
nationaliteit), en het geprivilegieerde toelatingsbeleid ten aanzien van voormalige Nederlanders uit 
Suriname na 1975 en in de jaren tachtig zijn daar een voorbeeld van. Politici brachten deze 
postkoloniale burgers die zich in Nederland vestigden vervolgens, via een integratiepolitiek, in 
een uiteenlopende en meerduidige relatie tot de Nederlandse gemeenschap. 
 
Met name de politieke gang van zaken rondom Antilliaanse Nederlanders onderstreept eens te 
meer dat we de politieke vertogen over postkoloniale burgers niet dienen te beschouwen als een 
teleologische ontwikkeling die van uitsluiting in het verleden uiteindelijk tot opname in de 
Nederlandse gemeenschap leidt. Zelfs niet bij een categorie postkoloniale burgers die zelf en wier 
voorgeslacht (teruggaande tot minstens 1863) nimmer een andere dan de Nederlandse 
nationaliteit heeft gekend. Daarmee zijn we gekomen bij een wezenlijk verschil met de 
postkoloniale burgers die in de vorige hoofdstukken centraal stonden. Anders dan andere 
postkoloniale burgers hebben Antilliaanse Nederlanders nog steeds in hun totaliteit de 
Nederlandse nationaliteit. Onder Antilliaanse postkoloniale burgers treft men, in tegenstelling tot 
andere postkoloniale burgers, alleen individuen met de Nederlandse nationaliteit. Het gebied waar 
ze uit komen maakte weliswaar een transitie door van Nederlands overzees bezit, via kolonie, en 
daarna overzees gebiedsdeel, naar autonoom land maar is nog steeds onderdeel van het 
Koninkrijk der Nederlanden, met één ongedeelde Nederlandse nationaliteit. Die omstandigheid 
maakt het mogelijk, meer dan bij andere postkoloniale burgers het geval is, de betekenis van 

                                                 
1 Sranan Tongo spreekwoord.  
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nationaliteit voor insluiting in de Nederlandse gemeenschap te exploreren. En om tegelijkertijd 
het gewicht van uitsluitende betekenissen die in debatten over identiteit, integratie en toelating 
geproduceerd worden in het vizier te krijgen. Levert het formele Nederlanderschap van 
Antilliaanse Nederlanders een discursief voordeel in vergelijking met andere postkoloniale 
burgers op? Worden Antilliaanse Nederlanders, meer dan andere postkoloniale categorieën, 
beschouwd als onderdeel van de Nederlandse gemeenschap? 
 
Nagegaan kan worden onder welke omstandigheden en hoe dat Nederlanderschap ‘iets betekent’ 
voor de insluiting in de Nederlandse gemeenschap, en wanneer nationaliteit en de formeel 
insluitende functie daarvan wordt overschaduwd door symbolische constructies over eigen en 
vreemd, en door debatten en wet- en regelgeving over toelating en inburgering. Met andere 
woorden, onder welke historische omstandigheden was de nationaliteit van Antilliaanse 
Nederlanders een niet geproblematiseerde en sterke status, en onder welke historische 
omstandigheden en met behulp van welke retorische strategieën verloor ze in de politieke 
vertogen haar insluitende functie? Wanneer is het Nederlanderschap van deze postkoloniale 
burgers die altijd Nederlandse staatsburgers zijn geweest waardevast? En onder welke historische 
omstandigheden is die status onderhevig aan ‘inflatie’? En hoe hebben politici Antilliaanse 
Nederlanders door de jaren heen dan wel in relatie met Nederland en de Nederlandse natie 
gebracht? De technieken van in- en uitsluiting uit de Nederlandse gemeenschap zijn ten aanzien 
Antilliaanse Nederlanders geen geschiedenis, maar nog volop aan het werk. In de politieke 
vertogen is hun nationale toebehoren nog geen besliste zaak, hun eeuwenoude Nederlanderschap 
ten spijt. Dit in tegenstelling tot de politieke vertogen over andere postkoloniale burgers, die met 
het sluiten van de Nederlandse grenzen na de onafhankelijkheid van Indonesië en Suriname in 
belangrijke mate geschiedenis aan het worden zijn. 
 
De ontwikkeling van de politieke vertogen over Antilliaanse Nederlanders neem ik aan de hand 
van de volgende ontwikkeling onder de loep: 1. Antilliaanse Nederlanders als 
voorbeeldrijksgenoten tussen 1949 en 1969. 2. Een dubbelzinnig beeld (1969-1992) 3. Een 
geproblematiseerd Nederlanderschap (1992-2005). 4. Ontwikkelingen in het nieuwe millennium. 
Aangezien de politieke vertogen over Antilliaanse Nederlanders op een ingewikkelde, niet 
eenduidige, wijze samenhingen met die over Surinaamse rijksgenoten, (vanwege de 
bureaucratische eenheid die de West voor de Nederlandse regering tot 1975 was) zal in dit 
hoofdstuk zo nu en dan worden teruggegrepen op het hoofdstuk over Surinaamse rijksgenoten. 
 
2. Antilliaanse Nederlanders als voorbeeldrijksgenoten (1951-1969) 
In 1951 behield de hele bevolking van de Nederlandse Antillen de volwaardige Nederlandse 
nationaliteit. Net als in Suriname waar het volwaardige Nederlanderschap over de gehele 
bevolking uitgebreid werd. Evenals het geval was bij rijksgenoten uit Suriname was ook de 
migratie uit de Antillen tussen 1951 en 1969 laag, en het migratieoverschot gering (nog iets 
kleiner dan dat van Surinaamse rijksgenoten).2 De omvang van de Antilliaanse 
rijksgenotengemeenschap in Nederland was tussen de 2.000 en 3.000 mensen in 1965 en circa 

                                                 
2 NIDI 2003, p. 112; Oostindie en Klinkers 2001 (deel II), p. 231. 
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13.600 in 1970.3 De migratie had, meer dan die van Surinaamse rijksgenoten, ‘het karakter van 
heen en weer trekken’, zoals Oostindie het stelde.4 De migratie was daarnaast nog minder 
gedemocratiseerd (iets elitairder) qua samenstelling dan de Surinaamse rijksgenotenpopulatie in 
dezelfde periode,5 al kwamen er ook in deze periode reeds Antilliaanse arbeiders naar Nederland. 
De historische context waarin de politieke vertogen over rijksgenoten uit de Antillen vorm 
kregen was dezelfde: goede staatkundige verhoudingen, Nederland als emigratieland met 
niettemin tekorten in bepaalde sectoren op de arbeidsmarkt. Ook de bureaucratische context 
waarin de debatten plaatsvonden was voor beide groepen dezelfde. Als ‘rijksgenoten uit de West’ 
vielen ze onder het ministerie van (Uniezaken en) Overzeese Rijksdelen en later het Kabinet van 
de vice-ministerpresident en kwamen ze in dezelfde begrotingsbehandelingen ter sprake. 
Historische en politieke context waren gelijk, omvang van de migratie iets geringer en de 
samenstelling iets elitairder. Het is tegen die achtergrond temeer opvallend dat de politieke 
vertogen over Antilliaanse rijksgenoten verschilden van die ten aanzien van Surinaamse 
rijksgenoten, al is het in bepaalde periodes meer dan in andere. Drie aspecten wil ik daaraan in dit 
tijdvak onderscheiden, te weten a. de stilte over Antilliaanse rijksgenoten, b. de afwezigheid van 
Antilliaanse rijksgenoten als ‘integratieprobleem’ en c. de ‘onbedoelde’ debatten over toelating. 
 
2.1 De stilte over Antilliaanse rijksgenoten in politieke debat  
De politieke vertogen over Antilliaanse rijksgenoten kenmerkten zich vooral doordat ze, in 
vergelijking met Surinaamse rijksgenoten, nogal vlak waren. Stilte en zo nu en dan positieve, 
insluitende, constructies. Ze vertoonden geen ‘uitschieters’ in positieve en negatieve zin, 
samenhangende met klasse en gender, zoals het geval was bij Surinaamse rijksgenoten in dezelfde 
periode. Zo was er geen sprake van door politici fel afgekeurde discriminatie van Antilliaanse 
studenten, zoals het geval was bij Surinaamse rijksgenoten tijdens de begrotingsbehandeling van 
Overzeese Rijksdelen voor het jaar 1956. Voorts vond er – in tegenstelling tot geroemde 
Surinaamse verpleegkundigen – geen aanwerving van Antilliaanse verpleegkundigen plaats. Waar 
politici wel reflecteerden over Antilliaanse rijksgenoten deden ze dat in positieve zin, zoals ten 
aanzien van de komst van Antilliaanse arbeiders naar Nederland in de jaren zestig. Ze werden in 
tegenstelling tot Surinaamse arbeiders allerminst ‘gecriminaliseerd en geseksualiseerd.’6 De 
schaarse politieke debatten over toelating liepen in grote lijnen parallel aan deze differentiatie: ze 
werden niet met het oog op de komst van Antilliaanse rijksgenoten gevoerd, maar waren ingeven 
door (betekenissen over) komst van Surinaamse rijksgenoten. 
 
2.2 Toelatingsdebatten over Antilliaanse Nederlanders: onbedoelde incidenten (1957- 
1965) 
De schaarse debatten over toelating van Antilliaanse rijksgenoten waren atypisch voor de 
politieke percepties over hun komst. Ze hadden vooral het karakter van ongelukkige incidenten, 
maar konden ook een onbedoeld gevolg zijn van het feit dat Antilliaanse rijksgenoten in hetzelfde 
bureaucratische apparaat waren ingebed als Surinaamse rijksgenoten.  

                                                 
3 Oostindie & Klinkers 2001 (deel II), p. 225. 
4 Oostindie 1998, p. 212. 
5 Oostindie 1998, p. 213. 
6 Schuster 1999a, p. 119-128. 
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2.2.1 De kwestie De Wit (1957-1958) 
Een ongelukkig incident dat politici aanleiding gaf het vrije personenverkeer tussen de 
Nederlandse Antillen en Nederland onder de loep te nemen, deed zich voor in 1957. Bij de 
begrotingsbehandeling van het ministerie van Zaken Overzee voor het jaar 1958 ontspon zich 
een gedachtewisseling over het vrije personenverkeer in relatie met de Antilliaanse 
toelatingsregeling.7 De ‘kwestie De Wit’ speelde daarbij een rol. Oostindie en Klinkers hebben 
deze kwestie geanalyseerd.8 Het kwam erop neer dat de journalist De Wit op de Antillen een 
aantal artikelen had geschreven over de grote buur Venezuela, die de Antilliaanse regering 
onwelgevallig waren. De Antilliaanse regering achtte het moment daar om gebruik te maken van 
de toelatingsregeling die de Antillen, net als Suriname, uit de koloniale periode geërfd hadden. Ze 
wilde de journalist, daartoe onder druk gezet door Venezuela, uitwijzen, waarna er een 
machtsstrijd ontstond tussen de Antilliaanse regering enerzijds en de gouverneur (de 
vertegenwoordiger van het Koninkrijk op de Antillen) anderzijds. De Antilliaanse regering 
oordeelde dat uitzetting een autonome bevoegdheid van de Antillen was. Maar, zo stelde de 
Nederlandse regering (daarin ondersteund door de Raad van State aan wie de kwestie was 
voorgelegd): hier was het recht op de vrijheid van meningsuiting in het geding. En het toezicht 
daarop was weer wel een koninkrijksaangelegenheid. Naast deze juridische argumentatie speelde 
overigens ook het Nederlandse politieke prestige op de achtergrond een rol. De Nederlandse 
regering kon, zo noteren Oostindie en Klinkers, in een uitspraak van minister Struyken van 
Binnenlandse Zaken, niet accepteren dat ‘Venezuela uitmaakt wat er op de Antillen geschreven 
mag worden.’ Uiteindelijk is de zaak met een sisser afgelopen, en is de journalist niet uitgezet.  
 
Ondertussen was het de regering en enkele Kamerleden (Fokkema, ARP, Berkhouwer, VVD), 
naar aanleiding van de kwestie De Wit wel opgevallen dat de Antillen een ‘eigen 
toelatingsregeling’ hadden, wat uitzetting in theorie mogelijk maakte.9 Bij de 
begrotingsbehandeling van Zaken Overzee voor 1958 (december 1957) gaven ze te kennen dit in 
strijd met de koninkrijksgedachte te vinden.10 Kamerlid Berkhouwer (VVD) informeerde bij de 
regering of het niet mogelijk was een ‘algemene rijksregeling betreffende toelating en uitzetting’ te 
verkennen.11 Minister Helders van Zaken Overzee bevestigde het bestaan van de Antilliaanse 
toelatingsregeling en zegde Berkhouwer toe een ‘algemene rijksregeling betreffende toelating en 
uitzetting’ in ‘overweging’ te nemen.12 We kunnen in deze voorzichtige reflecties over de 
Antilliaanse toelatingsregeling de geboorte lezen van het argument dat gebrek aan reciprociteit in 
het toelatingsrecht een uitdrukking is van een ongelijkheid die niet past in de gedachte van één 
Koninkrijk. Daarmee leek de ‘Antilliaanse’ toelatingsregeling van betekenis te zijn verschoven. De 

                                                 
7 Kamerstukken II 1957/58, 4900 (XIII) nr. 12; Handelingen II 1957/58, p. 503, 506, 507. 
8 Oostindie & Klinkers 2001 (deel II), p. 42-48. 
9 Kamerstukken II 1957/58, 4900 (XIII), nr. 2, p. 4, Kamerstukken 1957/58, 4900 (XIII) nr. 10, p. 1; Kamerstukken II 
1957/58, 4900 (XIII), nr. 12, p.1; Handelingen II 1957/58, p. 503, 504, 506. 
10 Fokkema van de ARP had ‘met droefheid’ kennis genomen van de mogelijkheid tot uitzetting en was van mening 
dat dit op gespannen voet stond met ‘werkelijk doorleefde integratie’ binnen het Koninkrijk, Handelingen II 1957/58, 
p. 504. Berkhouwer (VVD) merkte in dit verband op: ‘belangrijker dan de letter van het statuut is de praktische 
uitvoering ervan door de wederzijdse bijstand van de rijksdelen,’ Handelingen II 1957/58, p. 503. 
11 Handelingen II 1957/58, p. 503. 
12 Handelingen II 1957/58, p. 507. 



273 
 

toelatingsregelingen in de West (de Surinaamse van 1938, de Antilliaanse van 194513) hadden 
immers (zie hoofdstuk 7), in de koloniale periode, vooral een integrerende functie vervuld in de 
bestendiging van hegemoniale koloniale verhoudingen. Ze waren ingesteld om verzet tegen die 
orde te kunnen pacificeren. De gouverneur in de West bezat vanaf de jaren dertig, altijd in 
samenspraak met de minister van Koloniën, de mogelijkheid van uitzetting van (communistische 
en antikoloniale) ‘agitatoren’ naar moederland Nederland ter herstel van (koloniale) orde. Alsof 
het de verplaatsing van hoge druk naar lage druk betrof. Na 1954, toen de toepassing van de 
toelatingsregelingen een autonome aangelegenheid van de rijksdelen overzee was geworden (en 
de regie niet meer in het moederland lag), zouden Tweede Kamerleden ze in toenemende mate 
gaan beschouwen als een desintegrerend element binnen de koninkrijksrelaties, al hadden 
dergelijke geluiden eind 1957 nog weinig overtuigingskracht. De status quo bleef namelijk 
gehandhaafd. Die kwam erop neer dat, zoals de regering de Kamer al eerder had laten weten, ‘de 
bevoegdheid tot uitzetting een autonome bevoegdheid van de Nederlandse Antillen is, welke 
geregeld is bij besluit, nopens toelating en uitzetting uit de Nederlandse Antillen.’14  
 
Daarmee leek de kwestie voor de regering en ook voor de Kamer te zijn afgedaan, temeer omdat 
De Wit, zoals gezegd, uiteindelijk niet uitgezet werd.15 Het lijkt er sterk op dat Kamer en regering 
de koninkrijkverhoudingen, die men op dat moment nog zeer koesterde, niet in gevaar wilde 
brengen. Zo had minister Helders tijdens dezelfde begrotingsbehandeling (na te kennen te 
hebben gegeven dat ‘moeilijkheden’ over de interpretatie van het statuut op dit punt in 
‘gezamenlijk overleg’ waren opgelost16) een aangekondigd bezoek van Koningin Beatrix aan de 
West aangemerkt als ‘van grote betekenis voor de verdieping van de saamhorigheid binnen het 
Koninkrijk.’17 Kamerlid Fokkema (ARP) had opgemerkt dat het ‘na de Indonesische crisis zaak 
zal zijn onze aandacht nog sterker te richten op Zuid-Amerika, en omgekeerd de aandacht van 
Zuid-Amerika op Nederland te richten.’ De ‘integratie van het Koninkrijk houdt’, zo stelde 
Fokkema, verwijzend naar de kwestie De Wit, ‘autonomie in, doch anderzijds moet ook de 
eenheid van het Koninkrijk als levende werkelijkheid worden aanvaard.’18 Ook Kamerlid 
Berkhouwer, die de kwestie van een ‘algemene rijksregeling toelating en uitzetting’ ter sprake had 
gebracht, koesterde de koninkrijksverhoudingen. Berkhouwer maakte daarbij melding van het 
‘onvergetelijke bezoek’ dat Kamerleden aan de West hadden gebracht. Het was voor Berkhouwer 
uiting van ‘een daadwerkelijke belevenis van het statuut’, en ‘belangrijker dan de letter van het 
statuut’ was voor het Kamerlid ‘de praktische uitvoering ervan door de wederzijdse bijstand van 
de rijksdelen.’19 Daarnaast had de Nederlandse economie destijds een belang bij ‘vrije migratie’ 
tussen de rijksdelen, want de prijzende woorden van Kamerleden over het functioneren van het 
Koninkrijk vonden plaats in een context waarin de werving van rijksgenoten uit Suriname 

                                                 
13 Werners 1966, p. 499-500. 
14 Kamerstukken II 1957/58, 4900 (XIII), nr.12, p. 1. 
15 Minister Helders verklaarde zowel in de memorie van antwoord als in het plenaire debat dat de Antilliaanse 
regering uiteindelijk geen bevel tot uitzetting had verstrekt, Kamerstukken II 1957/58 (XIII), nr. 12, p. 1; voorts 
Handelingen II 1957/58, p. 506. 
16 Kamerstukken II 1957/58, 4900 (XIII), nr. 2, p. 4. Het ‘gezamenlijk zoeken naar wegen, welke kunnen leiden tot een 
gemeenschappelijke opvatting van omstreden statuutbepalingen’ was het devies voor de toekomst, aldus Helders. 
17 Handelingen II 1957/58, p. 506. 
18 Handelingen II 1957/58, p. 504. 
19 Handelingen II 1957/58, p. 503. 
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onderwerp van de beraadslagingen was. Destijds, in december 1957, golden de rijksgenoten uit de 
West nog als gewenste arbeidskrachten voor de Nederlandse economie en Nederlandse bedrijven 
waren actief betrokken bij hun werving (zie hoofdstuk 7). Kamerleden hadden in dat verband (in 
het voorlopig verslag) geïnformeerd of ‘Surinamers en Antillianen’, vanwege hun 
Nederlanderschap, ‘ook de mogelijkheid tot vrije migratie binnen het gebied van de Euromarkt 
hebben.’20 De regering had bevestigend geantwoord: de rijksgenoten mochten werken in Europa, 
mits ze in Nederland werkzaam waren. Daarmee onderstreepte de minister (net als de 
Kamerleden) impliciet dat vrije migratie van rijksgenoten naar Nederland het uitgangspunt was.21 
Men koesterde het Koninkrijk en men was doende de integratie in Europa vorm te geven. 
Integratie in Europa betekende destijds voor Kamer en regering dus tevens integratie van 
rijksgenoten uit de West in Europa. Voor politici waren het Koninkrijk en Europa geen 
‘projecten’ die op gespannen voet met elkaar stonden. Voor de regering en Kamer wogen, 
kortom, de goede koninkrijksverhoudingen en de behoefte aan arbeiders uit de West zwaarder 
dan de ongelukkige omstandigheid van de (dreigende toepassing van de) van een uit de koloniale 
tijd stammende Antilliaanse toelatingsregeling. 
 
2.2.2 Onbedoeld meegenomen in ‘weinig serieuze’ toelatingsdebatten (1963-1965) 
Vanwege het feit dat de West bureaucratisch een geheel vormde, namen politici Antilliaanse 
Nederlanders in de jaren zestig onbedoeld mee in politieke reflecties over het reguleren van de 
migratie die zich feitelijk op Surinaamse rijksgenoten concentreerden. Politici uitten dergelijke 
reflecties in samenspel met betekenissen die ze aan Surinaamse arbeiders hechtten, waarbij men 
contrastvergelijkingen maakte tussen ‘onrustige’ Surinaamse arbeiders en Antilliaanse 
‘voorbeeldarbeiders.’ 
 
De behandeling van de rijksbegrotingen van het Kabinet van de vice-ministerpresident voor de 
jaren 1964 en 1965 zijn in dit verband illustratief. De politieke debatten die in dat kader gevoerd 
werden stonden weliswaar zowel in het teken van Surinaamse als Antilliaanse arbeiders.22 Maar 
kwalificaties die politici in die context op basis van perspublicaties aan Surinaamse arbeiders 
hechtten, namelijk dat zich ‘een aantal kortsluitingen’ zou hebben voorgedaan met ‘avontuurlijke 
en ongunstige elementen’ (Berkhouwer, VVD), en dat sprake zou zijn van ‘onverantwoorde 
werving, zodat er zelfs sprake is van een soort mensenhandel’ (zoals Kamerlid Meulink van de 
ARP stelde op 19 februari 1964) waren ten aanzien van Antilliaanse arbeiders niet te vernemen.23 
Ten aanzien van hun werving hoefde kennelijk geen voorzichtigheid te worden betracht. Er had 
in hun geval nog geen uitvergroting van het gedrag van een zeer kleine minderheid die met 
justitie in aanraking kwam plaatsgevonden, zoals bij Surinaamse arbeiders. Integendeel. Tweede 
Kamerleden (VVD, ARP, PvdA) benadrukten in 1964, toen de arbeiders uit de West ter sprake 
kwamen, dat met name Surinaamse arbeiders een ‘verstorend element’ vormden.24 Kamerlid 

                                                 
20 Kamerstukken 1957/58, 4900 (XIII), nr. 10, p. 1 (VV). 
21 Kamerstukken II 1957/58, 4900 (XIII), nr. 12, p. 2 en p. 3. 
22 Kamerstukken II 1963/64, 7400 (IV), nr. 7, nr. 9, Handelingen II 1963/64, p. 1383-1402. 
23 Handelingen II 1963/64, p. 1387, p. 1397. 
24 Berkhouwer (VVD): ‘Dit (de komst van ‘onze vrienden uit Suriname en de Antillen’) heeft in het recente verleden 
geleid tot enige strubbelingen, die ons bekend zijn geworden uit publicaties, met mensen uit Suriname, die naar ons 
land waren gekomen om hier werk te vinden,’ Handelingen 1963/64, p. 1387. Ook Meulink van de ARP, Handelingen 
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Nederhorst van de PvdA maakte in dat verband de volgende contrastvergelijking tussen 
Antilliaanse en Surinaamse arbeiders: 
 
“Het is mij opgevallen, mijnheer de Voorzitter, dat in het algemeen de problemen zich in sterkere mate voordoen 
bij de Surinamers dan bij de Antillianen. Het komt mij voor, dat men van de kant van de Nederlandse Antillen 
een betere voorlichting krijgt en dat men daar een grotere zorgvuldigheid betracht bij het laten vertrekken van 
Antillianen naar Nederland. Men doet dit niet in grote massa; men doet het in kleine groepen, men selecteert, men 
geeft behoorlijke informaties.”25 
 
Minister Biesheuvel gaf op 19 februari 1964, in reactie op opmerkingen als deze, om in 
herinnering te roepen, de volgende verklaring voor de ‘verschillen’:  
 
“Van vrijwel alle kanten is mijn bijzondere aandacht gevraagd voor het vraagstuk van Surinaamse 
arbeidskrachten, die naar Nederland komen. Het viel mij op, dat men met name sprak over Surinaamse 
arbeidskrachten. Een van de geachte afgevaardigden heeft gezegd: Hoe komt het toch, dat het vraagstuk in sterke 
mate voor de Surinamers geldt dan voor Antillianen. Een andere geachte afgevaardigde heeft gezegd: Men selecteert 
op de Nederlandse Antillen sterker. Ik kan dat niet helemaal beoordelen, maar er speelt naar mijn oordeel wellicht 
nog een andere factor een rol, nl. dat de Surinamers misschien wat avontuurlijker van geest zijn dan de bevolking 
van de Nederlandse Antillen.”26 
 
Ook het jaar daarop stelde Kamerlid Berkhouwer van de VVD de ‘tewerkstelling van een aantal 
Antillianen bij Bronswerk in Amersfoort’ als voorbeeld van ‘goed voorbereide migratie’,27  terwijl 
Kamerlid Nederhorst (PvdA) het bij de vaststelling van de begroting voor het Kabinet van de 
vice-ministerpresident het jaar daarop (februari 1965) als volgt formuleerde:  
 
“Ik heb de grootste waardering voor de zorgvuldige wijze, waarop dat (emigratie) b.v. vanuit de Nederlandse 
Antillen geschiedt. Het is geen massale emigratie, maar een emigratie van goed geselecteerde werkkrachten, waarbij 
later zorgvuldig wordt nagegaan hoe zij zich in hun nieuwe milieu aanpassen. Ik geloof dat hiervan bijzonder veel 
kan worden geleerd.”28 
 
De gedifferentieerde betekenissen die politici in de jaren zestig aan arbeidende Surinaamse en 
Antilliaanse rijksgenoten hechtten weerspiegelden zich in de schaarse politieke 
gedachtewisselingen over het vrije personenverkeer tussen de West en Nederland. Wederom 
vormde met name de migratie van Surinaamse arbeiders naar Nederland inspiratiebron, maar 
vanwege eerdergenoemde bureaucratische eenheid die de West was ging het bij die gelegenheden 
zowel over Surinamers als Antillianen. Overigens opereerde reeds in 1962 in beslotenheid de 
interdepartementale Werkgroep toelating Surinamers en Antillianen. Maar dat het hier een formele 

                                                                                                                                                         
1963/64, p. 1397, bracht problemen van ‘werkkrachten’ -vernomen via ‘perspublicaties’- uitsluitend in relatie met 
Surinamers. Moorman van de KVP, Handelingen II 1963/64, p. 1392 was in dit kader de enige die geen onderscheid 
maakte tussen Surinamers en Antillianen. 
25 Handelingen II 1963/64, p. 1395. 
26 Handelingen II 1963/64, p. 1401. 
27 Handelingen II 1963/64, p. 1387. 
28 Handelingen II 1964/65, p. 1020-1021. 
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incorporatie van de Antillianen in de toelatingsdiscussie betrof wordt duidelijk, als we bedenken 
dat de werkgroep zich vrijwel exclusief richtte op ‘het probleem van de a-sociale Surinamers’ (zie 
hoofdstuk 7). Om terug te komen op de politieke vertogen in de Kamer midden jaren zestig: na 
de positieve kwalificaties die regering en Kamer tijdens de begrotingsbehandeling van het 
Kabinet van de vice-ministerpresident voor 1964 aan Antilliaanse arbeiders hadden gehecht, 
kwam in dezelfde context het vrije personenverkeer tussen de West en Nederland ter sprake. 
Ook die reflecties waren met name ingegeven door politieke zorgen over Surinaamse 
rijksgenoten, zo blijkt. Zo maakte Kamerlid Meulink (ARP) in dat verband de opmerking dat ‘de 
situatie van hen die uit de andere rijksdelen naar Nederland komen’ hem ‘ bepaald zorg’ gaf, en 
dat het hem ‘speciaal’ ging om ‘hen, die uit Suriname naar Nederland komen.’29 Kamerleden 
brachten het ontbreken van reciprociteit op het gebied van toelating tussen Nederland en de 
West dat jaar (en het jaar daarop) met name ter sprake naar aanleiding van de Surinaamse 
migratie.30 ‘Serieus’ kunnen we reflecties over het reguleren van het vrije personenverkeer niet 
noemen, en ze gingen al helemaal niet over Antilliaanse rijksgenoten. Meulink stelde zelfs 
expliciet dat ‘ik er helemaal niet voor pleit, dat men de overkomst van Surinamers zal moeten 
beletten’ maar dat die ‘op verantwoorde wijze plaatsvond.’31 Er kwam geen toelatingsregeling 
voor rijksgenoten uit de West. Dat vonden Kamer en regering als reactie op de migratie van 
Surinaamse rijksgenoten geen juist pad, maar al helemaal niet ten aanzien van de migratie van 
Antilliaanse rijksgenoten, die als voorbeeldmigranten golden.  
 
De politieke debatten over beide categorieën rijksgenoten volgden het stramien van de politieke 
vertogen in de beslotenheid, waar ‘het aantal dossiers over de Surinaamse immigratie vele malen 
groter [is] dan over de Antilliaanse migratie’ zoals Schuster het stelt.32 Het beeld van Antilliaanse 
Nederlanders was, zo stelt Schuster, zelfs zo gunstig ‘dat premier Marijnen in 1965 voorstelde 
Antilliaanse arbeidskrachten op grote schaal naar Nederland te halen.’ ‘Hierdoor zou’, aldus 
Schuster, ‘het arbeidsoverschot op de Antillen worden verminderd en zou het tekort op de 
arbeidsmarkt in Nederland worden aangevuld.’33 In december 1969 stelde vice-premier Bakker 
(na een grote arbeidersopstand op de Antillen in mei 1969) zelfs dat de emigratie van ‘enkele 
duizenden Antillianen’ naar Nederland de minst slechte oplossing zou zijn voor de grote 
werkloosheid op de Nederlandse Antillen, al werd het plan niet uitgevoerd. Het ging daarbij zelfs 
om ongeschoolde arbeiders. Ook hier was het idee dat het mes aan twee kanten zou snijden: de 

                                                 
29 Handelingen II 1963/64, p. 1397. 
30 Berkhouwer (VVD) sprak over de ‘ongelijkwaardige’ regeling van de toelating in het Koninkrijk (vrij verkeer vanuit 
de West naar Nederland, maar omgekeerd niet), vooral in het kader van ‘kortsluitingen’ met Surinaamse rijksgenoten. 
Berkhouwer zei dit weliswaar naar aanleiding van de constatering dat ‘onze vrienden uit Suriname en de Antillen 
zonder formaliteit altoos ons land binnen kunnen treden,’ maar hij sprak daarna nog uitsluitend over Surinaamse 
rijksgenoten, Handelingen II 1963/64, p. 1387. Zie ook de opmerkingen van Kamerlid Nederhorst (PvdA), Handelingen 
II 1963/64, p. 1395 en Kamerlid Meulink (ARP), Handelingen II 1963/64, p. 1397. Zie voorts de reactie van Kamerlid 
Jongeling (GPV), Handelingen II 1963/64, p. 1399. Het jaar daarop stelde Jongeling (GPV) het als volgt: ‘In dit 
verband zou ik ook een paar opmerkingen willen maken over het toelatingsbeleid. De minister kent de ongelijkheid, 
die er is. De Surinamers mogen hier vrij komen, dit laatste is wel niet primair mijn beslissing, maar hij kan in deze 
dingen toch ongetwijfeld meespreken. Nu ben ik niet voor een beperking van de toelating van Surinamers in 
Nederland; wel voor selectie, maar de Minister heeft er al op gewezen, dat daaraan gelukkig iets meer gebeurt,’ 
Handelingen II 1964/65, p. 1015. 
31 Handelingen II 1963/64, p. 1397. 
32 Schuster 1999a, p. 119. 
33 Schuster 1999a, p. 129. 
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werkloosheid op de Antillen en de krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt zouden worden 
bestreden.34 Deze uitnodigende politieke reflex ten aanzien van Antilliaanse rijksgenoten – ook al 
werd dit laatste idee met reserves ontvangen – bevestigt nogmaals dat de betekenissen die politici 
aan Antilliaanse rijksgenoten, ook de arbeiders, hechtten zich in positieve zin onderscheidden ten 
opzichte van Surinaamse rijksgenoten uit de arbeidersklasse. De incidentele debatten over 
toelating die tussen 1957 en 1965 tussen Tweede Kamer en regering gevoerd zijn gingen 
onbedoeld (vanwege de bureaucratische indeling als ‘rijksgenoten uit de West’ en vanwege het 
incident ‘De Wit’) ook over de migratie van Antilliaanse rijksgenoten naar Nederland. Politici 
hadden hen niet op het oog.  
 
2.3 Geen integratieprobleem 
De betekenissen die politici aan de migratie van Antilliaanse rijksgenoten naar Nederland 
hechtten liepen parallel aan hun positie in vertogen over integratie in het kader van het ministerie 
van Maatschappelijk Werk. Het idee dat ‘rustige’ Antilliaanse arbeiders zich in gunstige zin 
onderscheiden van de ‘avontuurlijke’ Surinamers vond ook zijn weg naar de arbeid van dit voor 
integratie verantwoordelijke ministerie. Maatschappelijk Werk toonde voor Antilliaanse 
rijksgenoten in Nederland geen speciale interesse. Weliswaar richtte het ministerie zich in de 
begroting voor 1965 zowel op Surinamers als Antillianen, waarmee de Nederlandse regering ook 
Antilliaanse Nederlanders aanwees als groep die aandacht van regering vereiste, maar dat was, 
wederom, vooral een formeel bureaucratische kwestie. Maatschappelijk Werk volgde als het ware 
de indeling van het Kabinet van de vice-ministerpresident, waar de West als één beleidsgebied 
was geïnstitutionaliseerd. Maar de politieke debatten in het kader van begrotingsbehandelingen 
van dit ministerie concentreerden zich op Surinaamse en niet op Antilliaanse Nederlanders. Het 
was de Antilliaanse regering er veel aan gelegen dat dit ook zo bleef, want de minister van 
Maatschappelijk Werk Schouwenaar-Franssen liet de Kamer bij de begrotingsbehandeling voor 
het jaar 1965 weten dat zij voorstander was een ‘strenge selectie bij werving.’35 Veelzeggend in dit 
verband is ook dat de onderzoeken die het ministerie van Maatschappelijk Werk in de jaren zestig 
liet uitvoeren niet de Antilliaanse, maar de Surinaamse Nederlanders in Nederland betroffen. Het 
ging daarbij concreet om de onderzoeksopdracht, die minister Klompé in 1963 door het Instituut 
voor Culturele Antropologie had laten verrichten en in 1965 resulteerde in het rapport Surinaamse 
                                                 
34 Schuster 1999a, p. 139-142. Overigens laat Schuster zien dat de collega’s van minister Bakker met reserves op het 
plan reageerden, al kwam na steun van minister Klompé van Maatschappelijk Werk wel een interdepartementale 
commissie tot stand die het voorstel verder zou uitwerken. Er werd in 1972 een rapport uitgebracht, maar dat heeft 
niet veel uitgehaald. Overigens waren ook vanuit de Kamer zo nu en dan twijfels te beluisteren ten aanzien van een al 
te grote wervingsbereidheid van de Nederlandse regering jegens Antilliaanse arbeiders. Zo drukte Kamerlid Scholten 
(CHU) zich tijdens de begrotingsbehandeling van het Kabinet van de vice-ministerpresident voor 1970 als volgt uit: 
‘Wij moeten ons echter toch goed realiseren, dat tewerkstelling van Antillianen in Nederland een veel definitievere 
maatregel is dan het aantrekken van arbeidskrachten uit Zuid-Europa. Ten aanzien van Antillianen is een weg terug 
nauwelijks denkbaar. Zij worden definitief uit hun eigen volksgemeenschap en cultuurpatroon losgemaakt [...] 
Voorhands zou ik liever pogingen willen intensiveren om het werk bij de mensen in de West te brengen dan te 
beginnen met op grote schaal de mensen uit de West naar werk in Nederland te brengen,’ Handelingen II 1969/70, p. 
2299. 
35 Kamerstukken II 1964/65, 7800 (XVI), nr. 2, p. 8. Schouwenaar-Franssen formuleerde het standpunt van de 
Antilliaanse regering als volgt: ‘De regering van de Nederlandse Antillen stelt zich op het standpunt, dat voorzover er 
Antillianen naar Nederland komen, hun tewerkstelling uitsluitend in het kader van de door haar tot stand gebrachte 
organisatorische opzet dient plaats te hebben. Een van de belangrijkste onderdelen hiervan is een strenge selectie bij 
de werving, welke in overleg met de geïnteresseerde werkgevers en het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van 
de Nederlandse Antillen daar te lande plaats heeft.’ 
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arbeiders in Nederland (auteur: A.E. Bayer, zie hoofdstuk 7) en een opdracht in 1967 aan Van 
Amersfoort, waaruit de studie Surinamers in de lage landen voortkwam. Het ministerie van 
Maatschappelijk Werk richtte de blik dus ook in haar onderzoeksbeleid niet op Antilliaanse 
Nederlanders in Nederland, ze voelde niet de noodzaak over hen meer ‘te weten’ te komen. Met 
Antilliaanse Nederlanders in Nederland was volgens politici alles in orde.  
 
Samenvatting 
Het Nederlanderschap van Antilliaanse rijksgenoten was tussen 1951 (toen men het volwaardige 
Nederlanderschap had behouden) en 1969 een ‘waardevaste’ status. De geringe migratie en 
vestiging (minder dan Surinaamse rijksgenoten) in combinatie met een zeer strikte selectie, een 
gekoesterde koninkrijksband, en de krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt namen de 
voedingsbodem voor othering van Antilliaanse rijksgenoten die naar Nederland migreerden of zich 
er gevestigd hadden weg. Zowel juridisch als symbolisch was hun Nederlanderschap onder die 
omstandigheden ‘sterk.’ Het bezit van Nederlandse nationaliteit en het recht op vrije migratie 
stonden in deze periode voor politici als een paal boven water. In kamerdebatten, maar ook in de 
onderzoeksagenda van de regering, waren ze afwezig als integratieprobleem, en daarmee 
samenhangend was tevens geen sprake van een gender- en klassespecifieke problematisering van 
‘de Antilliaan.’ Antilliaanse Nederlanders waren geen symbolische vreemdeling, ze waren niet de 
ander binnen de landsgrenzen. Integendeel, politici beschouwden hen als voorbeeldrijksgenoten 
wier komst naar Nederland voor inzet in de Nederlandse economie gewenst was. Geen 
ontmoedigingspolitiek dus, eerder het omgekeerde, al werden Antilliaanse rijksgenoten vanwege 
de gezamenlijke bureaucratische inbedding met Surinaamse rijksgenoten wel meegenomen in 
schaarse kamerdebatten over het vrije personenverkeer en was er zo nu en dan een incident. 
Voor Nederlandse politici stond de vrije migratie van Antilliaanse rijksgenoten als een paal boven 
water. We moeten daarbij wel bedenken dat de omvang van de Antilliaanse migratie relatief 
gering was, en dat het personenverkeer tussen de Antillen en Nederland in deze periode vooral 
het karakter had van retourmigratie: Antilliaanse Nederlanders kwamen over het algemeen niet 
om te blijven. Daarmee onderscheidden de migratie en het vestigingsgedrag van de Antilliaanse 
rijksgenoten zich van de Surinaamse rijksgenoten, en nog veel meer van de Indische 
blijversgemeenschap. Dat sloot aan bij verwachtingen die politici hadden over terugkeer van 
rijksgenoten. Voor politici was het Nederlanderschap van Antilliaanse Nederlanders onder deze 
historische, economische en demografische omstandigheden een ongeproblematiseerde status.  
 
3. Een dubbelzinnig beeld (1969-1992) 
Tot in de jaren zeventig zou de migratie vanuit de Antillen naar Nederland gering van omvang 
zijn, waarna zij in het midden van de jaren tachtig wat zou toenemen.36 Maar van een exodus 
zoals die zich kort voor en na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 had afgetekend, was in 
het geval van de Antilliaanse migratie geen sprake. Wat de samenstelling betrof was de migratie 
van Antilliaanse rijksgenoten in de jaren zeventig en tachtig nog geen dwarsdoorsnede van de 
Antilliaanse bevolking, zoals wel het geval was bij Surinaamse rijksgenoten. Ze had nog steeds het 
karakter van elitemigratie, al kwamen er naast studenten ook geworven arbeidskrachten naar 

                                                 
36 Oostindie & Klinkers 2001 (deel II), p. 231; Oostindie & Klinkers 2001 (deel II), p. 337-343. 
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Nederland. Daarnaast stonden de Antilliaanse rijksgenoten ook in de jaren zeventig en tachtig 
nog bekend als mensen ‘die na enige tijd terugkeerden naar het (ei)land van herkomst.’37 
Ondertussen hadden zich wel stormachtige ontwikkelingen voorgedaan in de relatie tussen 
Nederland en de rijksdelen overzee. Het kolonialisme en de ‘neokoloniale’ erfenissen in de vorm 
van staatsrechtelijke betrekkingen met voormalige koloniën overzee was zowel internationaal als 
in Nederland in diskrediet geraakt. En de Nederlandse regering was nationaal en internationaal in 
grote verlegenheid gebracht toen haar assistentie aan de Antilliaanse regering in het bezweren van 
een grote arbeidersopstand in 1969 te boek ging staan als een ‘neokoloniale actie.’ In het vorige 
hoofdstuk is naar voren gekomen dat de toename van de migratie uit Suriname uiteindelijk tot 
een bespoediging van de soevereiniteitsoverdracht aan Suriname in 1975 heeft geleid, met 
verregaande gevolgen voor de relatie tussen Nederland en (ex)rijksgenoten in/uit Suriname. 
Daarbij is slechts zijdelings ingegaan op de gevolgen voor de Antillen en voor Antilliaanse 
rijksgenoten. Wat betekenden deze ontwikkelingen voor het Nederlanderschap van de 
Antilliaanse bevolking? Was er, evenals in de jaren daarvoor, nog steeds sprake van een 
ongeproblematiseerd Nederlanderschap van de bevolking van de Antillen? Welke betekenissen 
hebben politici in deze context, door middel van (debatten over) nationaliteit, toelating en 
integratie aan het nationale toebehoren van Antilliaanse rijksgenoten gehecht? De volgende 
aspecten komen aan de orde: a. de problematisering van nationaliteit en toelating voor 1975 in de 
schaduw van debatten over Surinaamse rijksgenoten b. het behoud van het Nederlanderschap en 
het inzakken van toelatingsdebat na 1975 c. de indeling van Antilliaanse rijksgenoten als formele, 
maar niet geproblematiseerde minderheid. 
 
3.1 Aanleiding ‘Surinamers’: nationaliteit en toelating vóór 1975 formeel 
geproblematiseerd 
Na de opstand in 1969 was de Nederlandse nationaliteit van ‘rijksgenoten uit de West’ geen 
vanzelfsprekende status meer. Nederlandse politici gingen, in een mix van 
dekolonisatiebereidheid en het migratiemotief, het Nederlanderschap van de rijksgenoten uit de 
West ter discussie stellen. In toenemende mate ging men ook de toelating van de rijksgenoten uit 
de West ter discussie stellen. In deze politieke debatten had men primair de staatsrechtelijke 
relatie met Suriname en de (omvangrijkere) migratie van Surinaamse Nederlanders op het oog, al 
namen politici Antilliaanse Nederlanders, als zijnde rijksgenoten uit de West, wederom in deze 
debatten mee. 
 
3.1.1 Dekolonisatie, migratie, nationaliteit en toelating: nauwelijks ‘Antilliaanse kwesties’ 
In hoofdstuk 7 hebben we gezien dat Nederlandse politici na de Nederlandse militaire assistentie 
bij de arbeidersopstand op Curaçao in 1969, de politieke onrust in Suriname in datzelfde jaar, en 
de Excessennota over de politionele acties in Indonesië, van oordeel waren dat er (vooruitlopend 
op zelfstandigheid) een Surinaams en Antilliaans staatsburgerschap zou moeten komen.38 Anders 
gezegd, het idee dat het Nederlanderschap voor rijksgenoten uit de West gelijk moest zijn aan dat 
                                                 
37 Oostindie & Klinkers 2001 (deel III), p 337. 
38 Kamerleden van D66, KVP, en PvdA hadden op uiteenlopende wijze dit idee ondersteund. Zie Handelingen II 
1969/70, p. 2287, p. 2289, p. 2294. Vice-ministerpresident Bakker bevestigde in het daaropvolgende begrotingsjaar 
dat ‘de eventuele invoering van een Surinaams en Antilliaans burgerschap onderwerp van studie uitmaakt’, 
Kamerstukken II 1970/71, 10900 (IV), nr. 2, p. 4. 
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van Noordzee-Nederlanders, verloor terrein. En kort daarna won het idee dat Nederland niet het 
meest geëigende woonland voor ‘rijksgenoten uit de West’ was aan kracht.39 Politici uitten deze 
opvattingen vaak parallel aan een toenemende bezorgdheid over de komst van ‘rijksgenoten uit 
de West’ naar Nederland, wat voeding gaf aan reflecties over toelating. Zo behelsde het idee van 
de invoering van een Surinaams en Antilliaans staatsburgerschap (waarover de Kamerleden zich 
in 1969 zich enthousiast hadden betoond) in de uitwerking van de Nederlandse sectie van de 
Koninkrijkscommissie in 1972 tevens een nieuw toelatingsregime. Het Koninkrijk zou in dit 
voorstel, dat van tafel ging, in stand blijven maar de migratie uit de West naar het moederland 
zou, naar Brits model, niet langer vrij zijn (zie hoofdstuk 7). En toen een deel van de Kamer 
Nederland als onnatuurlijk woonland voor rijksgenoten uit de West construeerden deden ze dat 
in één adem met reflecties over de toename van de migratie én over een (reciproque) 
toelatingsregeling. De begrotingsbehandeling van het Kabinet van de vice-ministerpresident voor 
1972 was hier (zoals we in het vorige hoofdstuk hebben kunnen zien) een helder voorbeeld van.40  
 
Formeel gingen de politieke reflecties over een grotere zelfstandigheid, een eigen nationaliteit en 
het reguleren van de toelating zowel over Antilliaanse als Surinaamse rijksgenoten. Maar uit de 
context van de debatten komt naar voren dat de observaties over deze zaken, in combinatie met 
de oprechte wil om te dekoloniseren, vooral ingegeven waren door de migratie van rijksgenoten 
uit Suriname. Dat blijkt vooral uit de bijzinnen en toevoegingen van politici. Daarin lieten zij de 
migratie van Antilliaanse rijksgenoten (en de staatkundige verhouding met de Antillen) buiten 
beeld. Zo was Kamerlid Van Dijk (VVD) bij de begrotingsbehandeling van het Kabinet van de 
vice-ministerpresident voor 1972 voorstander van ‘de onafhankelijkheid van Suriname op korte 
termijn’ en hij sprak daarbij van ‘een ware exodus’ uit dat rijksdeel.41 Van Lier (PvdA) – evenals 
Van Dijk voorstander van een toelatingsregeling voor rijksgenoten uit de West – was in hetzelfde 
debat van oordeel dat er ‘wat betreft de band met Suriname haast moet worden gemaakt met 
nieuwe verhoudingen’ en dat ‘de problemen die migratie van vooral Surinamers’ vanwege hun ‘veel 
grotere aantal oproept steeds klemmender worden.’42 Staatkundige onafhankelijkheid van 
Suriname was voor beide Kamerleden dus een middel om de migratie uit Suriname een halt toe te 
roepen. Ook Kamerlid B. De Gaay Fortman (PPR) – die fel tegen een toelatingsregeling voor 
rijksgenoten uit de West was – was zich ervan bewust dat het zijn collega’s vooral om 
Surinaamse, en niet om Antilliaanse rijksgenoten begonnen was. ‘Wij die verantwoordelijk zijn 
voor de migratie van vrijwel alle Surinaamse bevolkingsgroepen naar dat land hebben’, aldus De 
Gaay Fortman, ‘het recht niet de migratie van dat land naar Nederland door middel van 
dwangmaatregelen te beperken.’43 Ook uit het regeringsstandpunt komt naar voren dat met name 
                                                 
39 Zie Handelingen II 1971/72, p. 1192, 1195, 1196, 1202, 1203, 1209, 1210. 
40 Voor de samenhang tussen het idee van Nederland als ‘onnatuurlijk’ woonland voor rijksgenoten en reflecties over 
migratie en toelating zie de uitlatingen van GPV-lid Jongeling, Handelingen II 1971/72, p. 1194-1195, DS’70-lid Pors, 
Handelingen II 1971/72, p. 1196, Van Dijk VVD, Handelingen II 1971/72, p. 1191-1192, De Goede D66, Handelingen II 
1971/72, p. 1201-1203. KVP, ARP en CHU problematiseerden in veel mindere  mate een burgerschap in Nederland 
van rijksgenoten uit de West, en hadden hun twijfels over een toelatingsregeling, aangezien die in strijd zou zijn met 
de nationaliteitsrechtelijke status van rijksgenoten als Nederlander, Handelingen II 1971/72, p. 1191, 1199. De linkse 
fractie van de PPR, Handelingen II 1971/72, 1210-1211, was fel tegen een toelatingsregeling (en liet zich over de vraag 
of Nederland een geschikt woonland was niet uit). 
41 Handelingen II 1971/72, p. 1191-1192. 
42 Handelingen II 1971/72, p. 1193-1194. 
43 Handelingen II 1971/72, p. 1210-1211. 
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de migratie van Surinaamse rijksgenoten zorgen baarde. Toen minister Nelissen (KVP) de Kamer 
(in de memorie van toelichting voor 1972) liet weten dat ‘een doeltreffende benadering van het 
vraagstuk bemoeilijkt wordt door het feit dat Surinamers en Antillianen […] de Nederlandse 
nationaliteit bezitten’ doelde hij hiermee op ‘de groeiende stroom van migranten, vooral uit 
Suriname.’44 En toen minister Engels van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk hetzelfde 
begrotingsjaar onomwonden stelde dat ‘het instellen van een visumplicht de hoogste urgentie 
heeft’ sprak hij over Surinaamse rijksgenoten.45 Ook de verkenning van een toelatingsregeling 
tijdens een mondeling overleg van de vaste kamercommissie voor betrekkingen met Suriname en 
de Antillen enerzijds en de Ministers van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en voor 
Surinaamse en Nederlands-Antilliaanse Zaken anderzijds stond geheel in het teken van de (flink 
toegenomen) Surinaamse rijksgenotenmigratie.46  
 
Antilliaanse Nederlanders werden weliswaar meegenomen in het onderzoek en rapport (1972) 
van de Adviescommissie inzake migratie van Surinamers en Antillianen die na een motie van Kamerlid 
Van Lier tot stand gekomen was, en tevens waren ze doelgroep van het Wetsontwerp Wet Toelating 
Rijksgenoten (die in 1973 gereed was en op 1 januari 1974 had moeten ingaan). Maar ook hier 
betrof het een formele, bureaucratische insluiting in de toelatingskwestie. De adviescommissie 
(bestaande uit Surinaamse, Antilliaanse en Nederlandse deskundigen) ontraadde de regering 
toelatingsregeling en visumplicht voor rijksgenoten, zoals in hoofdstuk 7 reeds is uiteengezet. 
Beide zaken stonden volgens de commissie op gespannen voet met de koninkrijksband. En 
voornoemd wetsontwerp (een geheel Nederlandse aangelegenheid) werd na een interne strijd 
tussen ambtenaren van verschillende ministeries niet door regering en Tweede Kamer in 
behandeling genomen.47 Hier is van belang dat wederom Surinaamse rijksgenoten de aanleiding 
vormden. Wat het rapport van de adviescommissie betreft: hoewel de motie Van Lier (3 
december 1970), naar aanleiding waarvan de commissie tot stand kwam, zowel over Antilliaanse 
als Surinaamse migratie sprak, reisde vice-ministerpresident Nelissen (oktober 1971) af naar 
Suriname om met de Surinaamse regering over ‘de problematiek van de migratie vanuit Suriname 
naar Nederland’ te overleggen.48 Nelissen reisde niet af naar de Antillen. De inleiding van het 
rapport van de adviescommissie maakt daar althans geen melding van. De Nederlands-
Antilliaanse regering betuigde slechts haar instemming met het Protocol van Paramaribo (waarin 
resultaat van het overleg was vervat).49 Hoewel uiteindelijk ook twee Nederlands-Antilliaanse 

                                                 
44 Kamerstukken II 1971/72, 11500 (IV), nr. 2. p. 6. 
45 Kamerstukken II 1971/72, 11500 (XVI), nr. 70, p. 3. 
46 Kamerstukken II 1974/75, 13100 (IV), nr. 9, p. 6-9. 
47 Schuster 1999a, p. 145-153, laat zien hoe zich in de beslotenheid van de Interdepartementale Werkgroep Toelating 
Rijksgenoten een strijd om de betekenis van de Surinaamse migratie heeft voorgedaan tussen enerzijds ‘harde’ 
juristen van het ministerie van Justitie die zich op formeel juridische gronden als ‘poortwachters’ ontpopten en 
anderzijds de ‘zachte’ juristen van het Kabinet van Surinaamse en Nederlands-Antilliaanse Zaken en het ministerie 
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk , die wezen op de historische verantwoordelijkheid van Nederland 
voor rijksgenoten, vreesden voor een verslechtering van de relatie met Suriname als gevolg van een 
toelatingsregeling, en beducht waren voor het discriminatoire karakter daarvan. 
48 Rapport van de Adviescommissie Inzake de Migratie van Surinamers en Antillianen 1972, p. 1. 
49 Rapport van de Adviescommissie Inzake de Migratie van Surinamers en Antillianen 1972, p. 1. Het Protocol van 
Paramaribo was overigens tweeledig: ze bevatte de afspraak tot de instelling van een Koninkrijkscommissie die zich 
met de staatkundige hervorming van het Koninkrijk en de volkenrechtelijke consequenties daarvan zou bezighouden 
en de afspraak om te komen tot een adviescommissie waaruit het Rapport van de Adviescommissie inzake de Migratie van 
Surinamers en Antillianen zou voortvloeien. 
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deskundigen in de commissie zitting namen was dat niet vanaf het begin vanzelfsprekend, zoals 
uit het protocol zelf blijkt.50 Tekenend in dit verband is, voorts, dat het Wetsontwerp Wet Toelating 
Rijksgenoten een zachte dood stierf toen eenmaal duidelijk was dat Suriname onafhankelijk zou 
worden (en derhalve het vrije personenverkeer uit dit gebied beëindigd werd). 51  
 
3.1.2 Lage migratie en geringe kennisproductie: voorwaarden voor stilzwijgende 
insluiting 
Kortom: de migratie van Surinaamse – en niet die van Antilliaanse rijksgenoten – baarde de 
politici zorgen en gaf voeding aan reflecties over een toelatingsregeling, al dan niet in combinatie 
met oproep voor een spoedige onafhankelijkheid. Dat liep parallel aan een ontwikkeling, waarbij 
de migratieoverschotten van beide categorieën met Nederland vanaf 1969 steeds verder (vanaf 
1971 zelfs zeer) uit elkaar zouden lopen. Het migratieoverschot tussen Suriname en Nederland 
bedroeg in 1969 iets minder dan 5.000 mensen en bereikte in 1975 het hoogste niveau met meer 
dan 35.000 mensen, terwijl het migratieoverschot tussen de Nederlandse Antillen en Nederland 
tussen 1969 tot ongeveer 1980 op een stabiel laag niveau bleef van enkele duizenden zielen per 
jaar.52  
 
Maar niet alleen de lagere migratiecijfers en een hoge retourmigratie kunnen de politieke stilte 
over Antilliaanse rijksgenoten verklaren. Politici waren wellicht ook veel zuiniger in het uiten van 
opvattingen over hen omdat ze simpelweg veel minder over hen ‘wisten.’ Er had zich in hun 
hoofden nog geen beeld van ‘de Antilliaan in Nederland’ kunnen nestelen en wat politici wel 
wisten was positief geladen. Immers, de onderzoeken die het ministerie van Maatschappelijk 
Werk in de jaren zestig had laten uitvoeren waren exclusief gericht op Surinaamse rijksgenoten en 
niet op Antilliaanse Nederlanders. Politici hadden zich in de vorming van hun beeld over 
Surinaamse rijksgenoten deels laten leiden door – zo blijkt uit de politieke debatten – 
betekenissen die in (sensationele) perspublicaties aan hen gehecht werden, en veel minder door 
onderzoeksrapporten die daarop volgden en vaak genuanceerd van toon waren (maar soms ook 
een scherp profiel aan de rijksgenoten gaven). Van onderzoek noch van dergelijke perspublicaties 
was bij Antilliaanse rijksgenoten sprake. En weten53 is, volgens the linguistic turn, zien; al hoeft dat 
uiteraard niets over de validiteit van de kennis te zeggen. Er was dus nauwelijks een 
interpretatiekader voor de duiding van eventuele ‘probleemgevallen’, maar daarentegen wel voor 

                                                 
50 In bijlage II van het rapport van de adviescommissie, waarin het protocol is opgenomen, is het als volgt 
geformuleerd: ‘Ten aanzien van het zgn. migratieprobleem is als volgt geconcludeerd: Als uitvloeisel van de in de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal aanvaarde motie Van Lier c.s. dd. 3 december 1970 zullen de Regeringen van 
Suriname en Nederland binnenkort twee ambtenaren/deskundigen aanwijzen, eventueel uit te breiden met door de 
Regering van de Nederlandse Antillen aan te wijzen ambtenaren/deskundigen, om in gezamenlijk overleg 
maatregelen voor te stellen ter verbetering van de tussen de landen gerezen problemen, welke in meergenoemde 
motie zijn bedoeld en onder meer betrekking hebben op de opvang en begeleiding van Rijksgenoten in Nederland, 
de voorlichting terzake van de emigratie naar Nederland en de kwestie van de minderjarigen.’ 
51 Schuster 1999a, p. 147, noteert de volgende uitspraak van Fonteijn, een van de voorzitters van de werkgroep: ‘Ik 
ben van mening dat de enige manier om het verschijnsel tegen te gaan is het afremmen van de toevloed door een 
toelatingsregeling en het naar Suriname terugzenden van de op crimineel gebied naar voren komende Rijksgenoten. 
Zo’n regeling wordt thans onder mijn leiding ontworpen.’ 
52 Oostindie & Klinkers 2001 (deel II), p. 231; Rapport van de Adviescommissie Inzake de migratie van Surinamers 
en Antillianen 1972, p. 5-7. 
53 In dit geval, de beschikbaarheid van concrete beelden over ‘de Antilliaanse identiteit’ en over Antilliaanse 
rijksgenoten in de Nederlandse samenleving.  
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de ‘succesverhalen.’54 Illustratief in dit verband is het eerdergenoemde Rapport van de 
Adviescommissie Inzake Migratie van Surinamers en Antillianen uit 1972. De auteurs, die de 
Nederlandse regering adviseerden, stonden met lege handen toen ze een beeld moesten schetsen 
van ‘de Antilliaanse gemeenschap in Nederland’:  
 
”In de samenstelling van de Antilliaanse migrantengroep bestaat (in vergelijking met Surinamers, G.J.) minder 
inzicht aangezien geen gericht onderzoek te dien aanzien heeft plaatsgevonden.” 55 
 
De commissie tastte voor een belangrijk deel in het duister en kon als gevolg daarvan slechts een 
voorzichtige schatting van omvang en samenstelling Antilliaanse rijksgenoten in Nederland 
maken: 
 
“Van de 6 à 8.000 Antillianen die naar schatting thans in Nederland verblijven zijn er ca. 1.000 studerenden, 
2.000 geworven arbeidskrachten en 3 à 5.000 die op eigen gelegenheid vertrokken zijn. […] Over de laatste groep 
– spontane migranten – bestaan weinig of geen kwantitatieve gegevens. Deze groep bestaat – naast 
arbeidsmigranten – uit gepensioneerden (veelal Europese Nederlanders), mensen die na hun studie of opleiding in 
Nederland blijven werken, stagiaires e.d.. In het algemeen kan men stellen dat het overgrote deel van de 
Antilliaanse migranten afkomstig is van Curaçao en Aruba. De groep arbeidsmigranten – waarvan de meesten 
werkloos zijn – is in de laatste jaren toegenomen; omstreeks 1964 begon de migratie van Antilliaanse arbeiders 
vorm te krijgen. De groep studerenden is tamelijk constant van omvang en wordt deels gecompenseerd door 
repatriëring van afgestudeerden.”56  
 
De marges zijn in bovenstaand citaat behoorlijk ruim (‘6 à 8.000’, ‘3 à 5.000’, ‘weinig of geen 
kwantitatieve gegevens’, ‘in het algemeen’, ‘de meesten’, ‘tamelijk constant’, ‘deels 
gecompenseerd’) waardoor het profiel van de Antilliaanse populatie vooral schetsmatig van aard 
is. De geproduceerde kennis kenmerkte zich vooral door ‘niet weten’, in tegenstelling tot de 
Surinaamse migranten, waarover de commissie veel meer feiten wist te produceren.57 Op 
bepaalde plaatsen in de tekst valt het contrast wel erg op, bijvoorbeeld waar de commissie stelde 
dat ‘een relatief groot aantal Surinaamse kinderen onbegeleid naar Nederland [blijkt] te komen’ 
terwijl ze ‘ten aanzien van de migratie van minderjarige Antillianen, die onbegeleid naar 
Nederland vertrekken’ stelde ‘geen concrete cijfers beschikbaar te hebben’, maar niettemin 
concludeerde dat ‘gezien de totale omvang van de migratie uit de Nederlandse Antillen gevoeglijk 
[kan worden] aangenomen dat het slechts om geringe aantallen gaat.’58  
 
Kortom, de mogelijkheidsvoorwaarden voor een verregaande problematisering van Antilliaanse 
rijksgenoten in Nederland en daarmee van de Antilliaanse migratie ontbraken grotendeels, zowel 

                                                 
54 Gelijk men om een landkaart te kunnen ‘lezen’ op de hoogte zal moeten zijn van de afspraken die daaraan ten 
grondslag liggen: dat het een twee-dimensionale representatie is van de geografische werkelijkheid, waarbij ‘boven’ 
voor Noord staat, ‘onder’ voor Zuid, ‘links’ voor West, en ‘rechts’ voor Oost. Weet men dit niet (of aanvaard men de 
afspraken niet) dan is de ‘ontmoeting’ met de kaart betekenisloos (of heeft ze een andere betekenis). 
55 Rapport van de Adviescommissie inzake migratie van Surinamers en Antillianen 1972, p. 10. 
56 Rapport van de Adviescommissie inzake migratie van Surinamers en Antillianen 1972, p. 11. 
57 Rapport van de Adviescommissie inzake migratie van Surinamers en Antillianen 1972, p. 8-10. 
58 Rapport van de Adviescommissie inzake migratie van Surinamers en Antillianen 1972, p. 11-12. 
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qua omvang van de migratie als qua aard van de kennis.59 De typen van de ‘kansarme jongere’, de 
‘onbegeleide minderjarige’ en de ‘zorgeloze tienermoeder’ waren nog niet – door journalisten en 
onderzoekers – ontdekt en uitvergroot als dominante manieren van denken en spreken over en 
kijken naar de Antilliaanse migratie in zijn totaliteit. Er hadden zich spontane, niet uitgenodigde 
arbeiders bij de Antilliaanse gemeenschap in Nederland gevoegd, maar aangezien journalisten en 
onderzoekers nog geen arbeid hadden verricht meer over hen ‘te weten’ te komen gingen ze de 
politieke vertogen niet bepalen.60 In het politieke geheugen leefde de elitemigrant en de 
Antilliaanse voorbeeldarbeider wellicht voort. Het maatschappelijk succesvolle deel onder 
Antilliaanse Nederlanders was nog niet uitgesloten uit de politieke vertogen. Politici hadden dus 
geen reden om te reflecteren over een toelatingsregeling (of om aan te dringen op een spoedige 
onafhankelijkheid). Overigens is daarmee niet gezegd dat Antilliaanse rijksgenoten even welkom 
waren in Nederland als in de jaren vijftig en zestig. Van een actief door de politiek ondersteund 
wervingsbeleid gericht op Antilliaanse arbeiders viel in de jaren zeventig weinig meer te 
vernemen.  
 
3.1.3 Richting onafhankelijkheid Suriname: Antillianen blijven Nederlanders 
Nu is het moment aangebroken om stil te staan bij de betekenis van de op handen zijnde 
onafhankelijkheid van Suriname voor de politieke vertogen over de Antillen en Antilliaanse 
rijksgenoten. In hoofdstuk 7 is de samenhang tussen dekolonisatie en het afgrenzen van de 
Nederlandse natiestaat voor rijksgenoten uit Suriname belicht. Het dekolonisatiestreven van 
Nederlandse politici zou, in samenspel met Surinaamse politici die aan de macht waren, 
uitmonden in de onafhankelijkheid van Suriname in 1975. Surinaamse overzeese Nederlanders 
werden, onder aanzienlijk protest vanuit de oppositie, Surinaamse staatsburgers. In die 
hoedanigheid hadden ze niet langer het recht op vrije migratie naar en vestiging in Nederland 
(ook al kwam er een geprivilegieerd toelatingsregime na 1975 jegens hen). Deze ontwikkeling ging 
aan de Antillen en aan Antilliaanse rijksgenoten voorbij, maar niet zonder slag of stoot. 
 
De stilte die politici met de eis van ‘een spoedige onafhankelijkheid van Suriname,’61 over de 
staatkundige toekomst met de Antillen hadden laten vallen, bleek van grote betekenis voor de 
toekomstige relatie tussen Nederland en Antilliaanse rijksgenoten. Nederlandse politici, 
Kamerleden zowel als de regering, drongen in het proces dat leidde tot de onafhankelijkheid van 

                                                 
59 De kwalitatieve kennis over fenomenen duidt Foucault aan met de term Epistème. In het Glossarium dat Walter 
van der Star verzorgde bij ‘de woorden en de dingen’ van Michel Foucault licht hij de term Epistème als volgt toe: 
‘Letterlijk: kennis. Zij is de archeologische grondstructuur die samenhang verleent aan het weten en alle daarop 
gefundeerde vormen van kennis die door de wetenschappen in een bepaald tijdsbestek geproduceerd worden.’ Vgl. 
Devos 2004, p. 9. 
60 Overigens lijkt de commissie zich enigszins tegen te spreken, waar ze de kenmerken van beide groepen uit de West 
samenvat. Enerzijds merkt de commissie op dat zich onder ‘spontane’ Antilliaanse migranten ‘een groep 
arbeidsmigranten’ bevindt ‘waarvan de meesten werkloos zijn’ (p.11), en constateert ze – ondanks het ontbreken van 
cijfers – dat ‘het aantal werklozen onder de Antilliaanse arbeidsmigranten relatief hoger [ligt] dan bij Surinaamse 
arbeidsmigranten (p.13).’ Maar ze noteert eveneens het volgende: ‘Deze verschuiving in het migratiepatroon 
waardoor allengs steeds meer maatschappelijk kwetsbare groeperingen naar Nederland trekken constateert men in 
mindere mate bij de Antilliaanse groep migranten (p.12).’ Wellicht dat ook een dergelijke conclusie deels toe te 
schrijven is aan de toen heersende vertogen over ‘de Antilliaan’ waarin, naast grote stilte, vooral de succesvolle 
‘elitemigranten’ of  geworven arbeidsmigranten incidenteel aandacht kregen en dus beeldbepalend waren. 
61 Zoals bijvoorbeeld was verwoord door Berkhouwer en Van Dijk tijdens de begrotingsbehandeling van het Kabinet 
van de vice-ministerpresident voor 1972. 
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Suriname niet aan op een spoedige onafhankelijkheid van de Nederlandse Antillen. Daarvoor was 
‘het probleem van de migratie’ kennelijk te gering. Het betrof overigens een stilte waar wel enige 
strijd aan vooraf gegaan was. De Nederlandse regering en Tweede Kamerleden waren, op bezoek 
op de Antillen, keer op keer op eensgezind Antilliaanse verzet tegen de Nederlandse verwachting 
een datum te noemen voor de onafhankelijkheid gestuit, zo laten Oostindie en Klinkers zien.62 
Premier Den Uyl probeerde hen hiertoe te verleiden (daarin krachtig ondersteund door PvdA- 
Kamerleden Van Lier en Franssen) terwijl minister De Gaay Fortman meer oog had voor de 
Antilliaanse bezwaren. De Antilliaanse regering die onder leiding stond van Evertsz en werd 
gesteund door de gouverneur wees op de geopolitieke en sociaal-economische kwetsbaarheid van 
de Antillen en op intern staatkundige kwesties. Die onafhankelijkheid diende, mocht het er ooit 
van komen, planmatig te worden aangepakt, zo vond de Antilliaanse politiek. Maar nog 
belangrijker was, dat men vond dat de onafhankelijkheid de Antillen niet opgedrongen mocht 
worden. Dat de kwestie de rijksgenoten overzee hoog zat, blijkt. Oostindie en Klinkers citeren 
W.C.J. ‘Boeli’ Van Leeuwen (secretaris van de eilandsraad Curaçao) die in een vertrouwelijk 
rapport (januari 1972) aan de staatkundige commissie van de Antilliaanse Staten had gesteld dat 
het Nederland niet om de zorg voor de statutaire verplichtingen en het deugdelijk bestuur ging 
(en ook niet om het beperken van ‘imagoschade’ als ‘neokoloniale’ mogendheid) maar om het 
verlangen de migratie van ‘de negroïde volksklasse’ naar Nederland ‘af te knijpen.’ Echter, in de 
politieke debatten tussen Kamer en regering is van een afwerende houding jegens de Antilliaanse 
migratie in relatie met de staatkundige verhouding met de Antillen (in tegenstelling tot Suriname) 
nauwelijks iets merken. Men had, zoals gezegd, nauwelijks een beeld van het geringe aantal 
Antilliaanse migranten dat overkwam naar het moederland.  
 
Deze signalen van de Antilliaanse regering vonden in Den Haag in ieder geval vruchtbare bodem. 
Hoewel vooral de uiterst linkse partijen ook de staatkundige verhoudingen met de Antillen 
beschouwden als ‘een restant van een afgesloten koloniaal hoofdstuk dat zo spoedig mogelijk 
opgeruimd’ diende te worden,63 ging dit de politieke koers van de meerderheid van de Tweede 
Kamer en regering niet bepalen. Aanvankelijk, kort na de arbeidersopstand in Willemstad in 
1969, hadden Kamerleden de soevereiniteit zowel voor de Antillen als voor Suriname als 
einddoel beschouwd.64 Maar naarmate de jaren verstreken splitsten de politieke vertogen over de 
staatkundige toekomst van de West zich en kwam de soevereiniteit van de Antillen – onder 
standvastige weerstand vanuit de Antillen – in een onbepaalde toekomst te liggen. Zo 
constateerde vice-ministerpresident Bakker (in de memorie van toelichting op de rijksbegroting 
voor 1971) dat de ‘inzichten in Suriname en in de Nederlandse Antillen verdeeld zijn’ en dat 
                                                 
62 Oostindie & Klinkers 2001 (deel II), p. 170-179. 
63 Handelingen I, 1969/70, p. 829. Dit citaat is van PSP-Eerste Kamerlid Lankhorst, maar tekent ook de houding van 
linkse Tweede Kamerleden. De linkse fractie van de PSP diende op 3 december 1970, bij de behandeling van de 
Rijksbegroting van het Kabinet van de vice-ministerpresident voor 1971, de volgende motie in: ‘De Kamer, van 
mening, dat voor de bevolking van Suriname en voor de bevolking van de Nederlandse Antillen volledige 
staatkundige zelfstandigheid en oriëntatie op de Caraïbische omgeving voorwaarden zijn voor hun ontplooiing en 
hun sociaal-economische ontwikkeling, van mening dat het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden aan de 
realisering van deze beide voorwaarden in de weg staat, verzoekt de Regering op korte termijn tot beëindiging van 
het Statuut over te gaan en gaat over tot de orde van de dag.’ Was getekend door Van der Spek, Gortzak, Van der 
Lek en Wiebenga (allen PSP), Kamerstukken II 1970/71, 10900 (IV), nr. 8. Een motie van soortgelijke strekking, 
wederom van de PSP, volgde in het daaropvolgende begrotingsjaar, zie Kamerstukken II 1971/72, 11500 (IV), nr. 9. 
64 Handelingen II 1969/70, p. 2287-2288, p. 2294, p. 2297. 
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‘vooral in Suriname bij de meerderheid van het parlement het verlangen [bestaat] om op korte 
termijn de weg in te slaan naar een verdere zelfstandigheid, die geleidelijk naar een mogelijk 
volledige onafhankelijkheid zou moeten voeren.’65 Bij de begrotingsbehandeling van het Kabinet 
van de vice-ministerpresident het jaar daarop (voor 1972) ging dit idee van een gedifferentieerd 
verloop van de staatkundige toekomst van de rijksdelen zich verder aftekenen.66 Daarbij speelde, 
naast eerdergenoemd verschil in perceptie over migratie en migranten, ook het argument van de 
grotere economische draagkracht van Suriname een rol.67 In de jaren die volgden werd het 
staatkundige lot van de Antillen en van Antilliaanse rijksgenoten bezegeld: toen premier Arron 
van Suriname in een regeringsverklaring op 4 februari 1974 de onafhankelijkheid van Suriname 
aankondigde, kreeg de Koninkrijkscommissie (bestaande uit Suriname, de Nederlandse Antillen 
en Nederland) bij Koninklijk besluit van 4 juli 1974 de opdracht de onafhankelijkheid van dit 
rijksdeel voor te bereiden. Het betekende dat de Antillen binnen het Koninkrijk bleven.68 
 
Naast de houding van de Nederlandse regering en het vooruitzicht dat Suriname op korte termijn 
onafhankelijk zou worden (waardoor de last van de migratie van Nederlandse schouders zou 
vallen) speelde daarbij een rol dat de Antilliaanse politiek nogmaals haar wezenlijk andere 
perspectief op de relatie tussen de Antillen en Nederland luid en duidelijk geuit had. Men wenste 
de Surinamers succes bij hun onafhankelijkheid en zou aan het realiseren daarvan volledige 
medewerking verlenen,69 maar hield vol zelf in het Koninkrijk te willen blijven. Op 31 juli 1975 
lieten de Staten van de Nederlandse Antillen (de volksvertegenwoordiging) hun Nederlandse 
collega’s het volgende weten: 
 

                                                 
65 Kamerstukken 1970/71, 10900 (IV), nr 2, p. 4. 
66 Handelingen II 1971/72, p. 1191, Van Dijk, VVD: ‘Wij zijn het ermee eens, dat Suriname op redelijk korte termijn 
onafhankelijk moet worden’; p. 1193, Van Lier, PvdA: ‘Daarom zal zowel de vorm van de nieuwe constructie, als de 
fasering bij het tot stand brengen ervan voor Suriname en de Nederlandse Antillen waarschijnlijk verschillend 
moeten zijn.’ Van Lier dacht wat termijn van de onafhankelijkheid van de Antillen betreft aan een periode die 
‘ongeveer het dubbele zal kunnen zijn’ van die van Suriname; p. 1196, Pors, DS’70: ‘Het lijkt mij een juiste 
veronderstelling […] dat de zelfstandigheid van Suriname gemakkelijker realiseerbaar zal blijken dan de 
zelfstandigheid van de Nederlandse Antillen’; p. 1200, Van Leeuwen, ARP: ‘De Nederlandse Antillen zijn 
daarentegen veel kwetsbaarder met hun geografische gespreidheid […]. De Nederlandse Antillen bevinden zich 
bovendien in een krachtenveld van hen omringende landen en hun positie en invloed ontlenen zij voor een 
belangrijk deel aan hun band met Nederland.’ 
67 Zie voor het economische argument bijvoorbeeld Handelingen II 1971/72, p. 1192. Van Dijk wees in dit verband 
naar de ‘rijke bodemschatten’ van Suriname en de grotere economische afhankelijkheid (en dus fragiliteit) van de 
Nederlandse Antillen. 
68 In de inleiding van het rapport van de Koninkrijkscommissie is goed af te lezen hoe het Surinaamse politieke 
initiatief de Antilliaanse onafhankelijkheid van de agenda afhaalde: ‘De bij Koninklijk besluit van 5 januari 1972, nr. 
1, (Ned. Stcrt. 1972, nr. 7) ingestelde Koninkrijkscommissie kreeg bij Koninklijk besluit van 4 juli 1974, nr. 7, in 
verband met de door de regering van Suriname aangekondigde onafhankelijkheid van dat land tegen uiterlijk 31 
december 1975, voorzover betreft de uit die onafhankelijkheid voortvloeiende problemen, een aanvullende 
opdracht.’ Na de precisering van de taken van de Koninkrijkscommissie, samenhangende met de Surinaamse 
onafhankelijkheid, vervolgt zij: ‘Het verdient aanbeveling eraan te herinneren, dat dit rapport wordt uitgebracht met 
het oog op de toekomstige positie van Suriname als zelfstandige staat in zijn verhouding tot het overblijvende 
Koninkrijk. Op de verhouding tussen de Nederlandse Antillen en Nederland heeft dit rapport behoudens enkele 
punten geen betrekking. De Nederlands-Antilliaanse sectie tekent aan, dat […] de deelneming harerzijds aan de 
besluitvorming in de Koninkrijkscommissie in verband met de beëindiging van het statuut van het Koninkrijk der 
Nederlanden voor Suriname geenszins betekent, dat zij het daarbij vastgelegde reeds thans aanvaardt als oplossingen, 
die zullen gelden wanneer te zijner tijd de Nederlandse Antillen de volledige onafhankelijkheid wensen te verwerven.’ 
Rapport van de Koninkrijkscommissie ter voorbereiding van de onafhankelijkheid van Suriname 1974, p. 7-8.  
69 Kamerstukken II 1974/75, 13473, nr. 6, p. 1-2. 
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“Om te beginnen wil men stellen dat de Staten van de Nederlandse Antillen volledig staan achter het beleid van de 
Antilliaanse regering inzake de onafhankelijkheid van de Nederlandse Antillen. De Antillen moeten, evenals 
Suriname, vrij zijn in het bepalen van de datum waarop zij hun onafhankelijkheid willen verwerven; deze mag 
hun niet opgedrongen worden. Zij wensen geen beëindiging van het Statuut aleer bepaalde garanties verkregen zijn, 
opdat zij de onafhankelijkheid goed voorbereid in kunnen gaan.”70 
 
De Antilliaanse politici zagen zich, na herhaalde signalen in deze trant,71 kennelijk genoodzaakt 
een nog duidelijker symbolisch statement te maken inzake de dekolonisatiedrang van hun collega 
politici aan de Noordzee. Bij de vergaderingen van het Koninkrijksparlement eind oktober 1975, 
toen regering en Tweede Kamer de Surinaamse onafhankelijkheid bezegelden, lieten ze na ‘rijp 
beraad’ collectief verstek gaan.72 De plaatsvervangend gevolmachtigd minister van de 
Nederlandse Antillen, Lopez, liet er geen twijfel over bestaan hoe dat signaal moest worden 
opgevat: hij onderstreepte nogmaals, door bovenstaand citaat voor te lezen, dat 
volksvertegenwoordiging en regering van de Antillen unaniem tegen het opdringen van de 
onafhankelijkheid aan de Antillen waren, al zou men wel volledig meewerken aan de Surinaamse 
onafhankelijkheid.73 Het signaal was de Tweede Kamer en regering niet ontgaan en van die zijde 
klonken, hoewel niet van alle fracties,74 geruststellende woorden. Kamerlid De Kwaadsteniet 
formuleerde het op die dag als volgt: 
 
“Ik vertolk waarschijnlijk een algemeen gevoelen: bij deze belangrijke ontmoeting van Koninkrijksregering en 
Koninkrijksparlement hadden wij bijzonder graag ook een ruime Antilliaanse delegatie aanwezig gezien. Wij 
respecteren uiteraard het na langdurig en rijp beraad genomen besluit van het Antilliaanse parlement, terwijl wij, 
ook op dit moment, onze verbondenheid willen benadrukken […] Wordt de rechtsorde, neergelegd in het statuut, 
voor Suriname beëindigd, voor Nederland en de Nederlandse Antillen blijft deze van kracht. Dat is eveneens kort 

                                                 
70 Kamerstukken II 1974/75, 13473, nr. 6, p. 1-2. 
71 Zo had de minister-president van de Nederlandse Antillen in een schrijven d.d. 10 januari 1975 aan de 
Nederlandse Tweede Kamer duidelijk laten weten dat men de druk vanuit Nederland om een datum voor de 
onafhankelijkheid te noemen niet op prijs stelde. Zie Handelingen II 1975/76, p. 482. 
72 Het telegram van de Staten van de Nederlandse Antillen luidde, na een eerdere toezegging wel aanwezig te zijn, 
Kamerstukken II 1975/76, 13473, nr. 14, als volgt: ‘Ten vervolge dezerzijdse telexbericht en telegram respectievelijk 2 
augustus 1975 en 18 september 1975 inzake aanwijzing bijzondere gedelegeerden bijwoning openbare behandeling 
rijkswet 990 bericht u thans gisteravond gehouden vergadering na langdurig en rijp beraad mij unaniem gemachtigd 
heeft u mede te delen dat Antilliaans parlement ongeacht eventuele verdere ontwikkelingen niet meer 
vertegenwoordigd zal zijn bij voorgenomen behandeling rijkswet in Nederlands parlement stop F. D. Figarda 
voorzitter Staten Nederlandse Antillen,’ Kamerstukken II 1975/76, 13473, nr. 16. 
73 Handelingen II 1975/76, p. 607, de Staten van de Nederlandse Antillen moesten de rijkswet die de Surinaamse 
onafhankelijkheid zou bekrachtigen formeel (volgens het statuut) goedkeuren, voordat ze van kracht ging. 
74 Kamerlid Franssen van de PvdA hield, de eendrachtige aandrang van de Antilliaanse politiek ten spijt, toch vast 
aan het vooruitzicht dat de Antillen onafhankelijk zouden worden: ‘Ik betreur het, dat een delegatie van de 
Nederlandse Antillen ontbreekt. De regering deelt aan het slot van dit gedeelte van de memorie van antwoord mede, 
dat zij de onafhankelijkheidswording van Suriname niet ziet als een inleiding om ongevraagd de Nederlandse Antillen 
ook zelfstandig te maken. Mag ik vragen, wat zij dan wel met de Nederlandse Antillen voor heeft? Is zij van mening, 
dat de huidige toestand tot sint-juttemis bestendigd kan blijven? Wat belet de Nederlandse Regering om tot die van 
de Nederlandse Antillen te zeggen, dat in de tweede helft van de 20ste eeuw het uitoefenen van zekere souvereine 
rechten door de Nederlandse Koninkrijksregering in dat land geen reële zaak meer is?’, Handelingen II 1975/76, p. 
468-469. Franssen herhaalde zijn standpunt twee dagen daarna, Handelingen II 1975/76, p. 609. Ook Kamerlid Van 
der Spek (PSP) was voor een snelle Antilliaanse onafhankelijkheid: ‘In principe geldt hetzelfde ook voor de Antillen: 
het moet óók gauw gebeuren. Ik meen ook dat Nederland er een heleboel aan zou kunnen doen. Dit is ook gebeurd 
– laten we eerlijk zijn – in het geval van Suriname,’ Handelingen II 1975/76, p. 516. Hetzelfde gold voor de CPN, bij 
de schriftelijke behandeling van de soevereiniteitswet, Kamerstukken II 1974/75, 13473, nr. 7, p. 7. 



288 
 

en krachtig – in lid 2 van het eerdergenoemde artikel 62 – neergelegd. Vanaf 25 november 1975 bestaat het 
Koninkrijk der Nederlanden uit Nederland en de Nederlandse Antillen. Uit onze hiervoor reeds aangeduide 
benadering volgt, dat wij ook bereid zijn aan het verkrijgen van de volledige onafhankelijkheid van de Nederlandse 
Antillen mee te werken. Daarbij zal voor ons het belang van de Nederlandse Antillen in zijn diverse facetten 
voorop staan, terwijl zorgvuldige voorbereiding noodzakelijk is. Een weg van geleidelijkheid is voor Nederland 
alleszins aanvaardbaar. Het noemen van een concrete datum is niet aan de orde.”75 
 
Het is tekenend voor de sfeer in die dagen: Nederlandse politici beschouwden de 
onafhankelijkheid van de Nederlandse Antillen als een in de toekomst te verwezenlijken recht, 
terwijl de onafhankelijkheid voor Antilliaanse politici een onheil was dat afgewend moest worden. 
Nederlandse politici konden in het Antilliaanse standpunt meegaan. De teneur in de Kamer was 
dat er ‘geen zware druk op de Antillen zou moeten worden uitgeoefend om een datum voor de 
onafhankelijkheid te noemen.’76 Het angstbeeld van Kamerlid Verwoert (DS’70), dat ‘rond de 
200.000 Antillianen […] vooralsnog vrije toegang tot Nederland behouden en […] wellicht te 
zijner tijd ook evenzeer vatbaar blijken voor een vertrekpsychose’ veranderde niets aan de 
houding van de meerderheid van de Kamer en de regering aangaande de Antilliaanse 
onafhankelijkheid. De regering, daarin niet teruggefloten door de Kamer, liet nogmaals blijken 
niet van plan te zijn de Antillen de onafhankelijkheid op te dringen (al was de onafhankelijkheid 
wel het vergezicht voor de lange termijn ): 
 
“Er is gevraagd door de geachte afgevaardigden de heren Franssen en Van Zeil naar de positie van de Antillen. 
Mijn collega, de plaatsvervangende gevolmachtigde minister de heer Lopez, zal straks nog het woord voeren. Voor 
wat de Nederlandse Regering betreft, kan ik alleen zeggen dat wij blijven bij datgene wat in de Troonrede van 
1974 is gezegd, namelijk dat wij instemmen met het streven van de Nederlandse Antillen tot een planmatige 
voorbereiding van de onafhankelijkheid. Wij zijn met de Antillen in gesprek in de eerste plaats over technische 
bijstand met betrekking tot de wijziging van de staatkundige structuur, in de tweede plaats over een planmatige 
aanpak van de ontwikkelingssamenwerking in de naaste toekomst.”77 
                                                 
75 Handelingen II 1975/76, p. 479-480. 
76 Van Zeil (KVP) formuleerde het als volgt: ‘Wij betreuren overigens zeer de afwezigheid van de delegatie van de 
Nederlandse Antillen bij dit debat. Daardoor is helaas geen sprake van een Koninkrijksparlement in maximale 
bezetting. Wij voegen daaraan toe, wel begrip te hebben voor de aan het besluit van de Staten van de Nederlandse 
Antillen te grondslag liggende redenering.[…] Met betrekking tot de onafhankelijkheid van de Nederlandse Antillen 
staan onze fracties (KVP, ARP en CHU, G.J.) nog onverkort op het standpunt, dat het tijdstip waarop, de wegen 
waarlangs en de middelen waarmee deze wordt gerealiseerd, primair aangelegenheden zijn van de Nederlandse 
Antillen zelf en dat generlei druk van onze kant gewettigd is. Wij kunnen ons volledig vinden in de brief van de 
minister-president van de Nederlandse Antillen van 10 januari 1975, waaruit blijkt dat men het al maar aandringen op 
het noemen van een datum voor de onafhankelijkheid van de Nederlandse Antillen meer dan beu is, dat men van 
mening is dat de onafhankelijkheid planmatig moet worden voorbereid en dat hulp en medewerking van Nederland 
daarbij noodzakelijk zijn. Wij vinden dat wij nu eens moeten ophouden met het uitoefenen van zware druk op de 
Nederlandse Antillen,’ Handelingen II 1975/76, p. 482. KVP, ARP en CHU herhaalden hun standpunt twee dagen 
later, Handelingen II 1975/76, p. 612. KVP, ARP en CHU hadden dit standpunt reeds in de schriftelijke behandeling 
(voorlopig verslag) kenbaar gemaakt, zie Kamerstukken II 1974/75, 13473, nr. 7, p. 2. Jongeling (GPV) was sowieso 
tegen de onafhankelijkheid op korte termijn voor de West Handelingen II 1975/76, p. 508. En de SGP had al 
schriftelijk te kennen gegeven ‘allerminst van plan te zijn nu, bij deze gelegenheid, de gedachtewisseling te openen 
over de toekomstige onafhankelijkheid van de Nederlandse Antillen’ en vond het zelfs ‘niet passend’ dat die kwestie 
überhaupt bij het plenaire debat over de Surinaamse onafhankelijkheid ter sprake zou komen, Kamerstukken II 
1974/75, 13473, nr 7, p. 8. 
77 Handelingen II 1975/76, p. 587. In de memorie van antwoord, Kamerstukken II 1974/75, 13473, nrs. 8-9, p. 8, had de 
regering het, in reactie op de SGP, als volgt verwoord: ‘Leden van de fractie van de S.G.P. vragen de Regering 
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Een zelfbeschikkingsrecht van de Antillen moest kennelijk geen zelfbeschikkingsplicht worden. 
Met de dekolonisatie had Nederland zowel symbolische als juridisch de grenzen van de 
Nederlandse natie ten opzichte van Surinaamse rijksgenoten gemarkeerd, maar niet ten opzichte 
van Antilliaanse rijksgenoten. De migratiestatistieken brengen dat gegeven bijzonder helder in 
beeld: het jaar na de onafhankelijkheid bleek het migratieoverschot tussen Suriname en 
Nederland te zijn gekelderd van ongeveer 37.000 mensen tot iets boven nul, terwijl het 
migratieoverschot  tussen de Nederlandse Antillen en Nederland stabiel laag bleef (maar nu, met 
ongeveer 2.000 mensen, wel hoger was dan het Surinaamse migratieoverschot). Antilliaanse 
rijksgenoten bleven Nederlandse staatsburgers, met het recht op vrije migratie naar en vestiging 
in Nederland. Maar Nederlandse politici hadden tussen 1969 en 1975 wel een duidelijk signaal 
afgegeven dat hun Nederlanderschap en het daarbij behorende recht op toelating tot het 
Nederlandse grondgebied, nog los van de vraag wat de Antillen er zelf van vonden, 
geconditioneerd was: het was afhankelijk van veranderde inzichten van allerlei aard en allerminst 
een vanzelfsprekendheid. 
 
3.2 Tussen 1975 en 1990: nationaliteit en toelating geen ‘hot issues’ (maar burgerschap in 
Nederland niet vanzelfsprekend) 
Dat politieke vertogen over de West in de jaren zeventig vooral het nationale toebehoren van 
Surinaamse, en niet Antilliaanse rijksgenoten betrof wordt duidelijk uit de gang van zaken na de 
onafhankelijkheid. Politieke debatten over de staatkundige hervorming waren van de baan, het 
Nederlands staatsburgerschap van Antilliaanse rijksgenoten stond nauwelijks meer ter discussie, 
en de toelatingsdiscussie zakte in. Hoewel de migratieoverschotten tussen de Nederlandse 
Antillen en Nederland laag bleven (van een ‘exodus’ was geen sprake) namen ze in de loop der 
jaren, onder meer als gevolg van de economische omstandigheden op de Antillen, wel iets toe. 
Als gevolg daarvan was de Antilliaanse gemeenschap in Nederland toegenomen van 23.900 
mensen in 1975 tot 36.200 individuen in 1980. Dat zou in de Tweede Kamer leiden tot de oproep 
om de migratie uit de Antillen te reguleren. De toegenomen aantallen, niet de aard speelde daarbij 
een rol: de aanwezigheid van Antilliaanse Nederlanders op Nederlandse bodem was nog niet als 
maatschappelijk probleem geconstrueerd. De optie kreeg daarom weinig politieke steun.  
 
Eerst kort iets over de politieke vertogen direct na de onafhankelijkheid van Suriname. Politici 
leken het idee te hebben aanvaard, dat de Antillen nog lange tijd onderdeel van het Koninkrijk 
zouden blijven, want van een aandringen op een spoedige Antilliaanse onafhankelijkheid was 
geen sprake meer. Den Uyl had in februari 1970 (toen nog als Kamerlid) ‘de invoering van een 
Antilliaans en Surinaams staatsburgerschap, dat heenspeelt naar een toekomstige positie van 
zelfstandigheid’ bepleit. De Nederlandse sectie van de Koninkrijkscommissie had dit idee in 1972 
uitgewerkt tot een voorstel, waarin een geconditioneerde toelating tot Nederland het 
uitgangspunt was. Ook deze optie keerde na 1975, voor waar het de Antillen betrof, niet terug op 
de politieke agenda. Het versterkt de indruk dat dergelijke staatkundige initiatieven vooral op 
Suriname en de Surinaamse migratie waren gericht. Nu het vrije personenverkeer uit Suriname 

                                                                                                                                                         
openlijk te betuigen dat het geenszins haar bedoeling is om de thans aanhangige wijziging van het Statuut op enigerlei 
wijze te gebruiken als een inleiding om ongevraagd de Nederlandse Antillen ook zelfstandig te maken. In antwoord 
hierop kan de Regering mededelen dat zij de onafhankelijkwording van Suriname niet als een zodanige inleiding ziet.’  
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door de onafhankelijkheid beëindigd was, was de grond voor verdere initiatieven kennelijk 
komen te vervallen. Die indruk wordt versterkt door het gegeven, dat de beoogde Wet Toelating 
Rijksgenoten die door het ministerie van Justitie was voorbereid geen doorgang vond. De migratie 
voor Antilliaanse rijksgenoten bleef vrij, maar dat wil niet zeggen dat politici na de 
onafhankelijkheid van Suriname in 1975 terug waren bij het idee van een lotsverbonden, 
saamhorig en verder uit te bouwen Koninkrijk der Nederlanden. 
 
Tot aan 1980 lieten politici de vrije migratie (dat wil zeggen de niet georganiseerde, spontane, 
minder elitaire migratie) van Antilliaanse Nederlanders naar Nederland nagenoeg met rust, en als 
er wel voorstellen voor een toelatingspolitiek waren, dan werden ze door zowel de regering als 
een grote kamermeerderheid afgewezen. Zo had Kamerlid Verwoert van de anti-migratiepartij 
DS’70, geheel in de lijn van het standpunt dat hij reeds tijdens het kamerdebat in verband met de 
soevereiniteitsoverdracht van Suriname had geuit, in januari 1976 een motie ingediend, waarin hij 
pleitte voor een toelatingsregeling. Verwoert en de medeondertekenaars haalden in de motie, 
voorgesteld bij de begrotingsbehandeling van het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse zaken 
voor het jaar 1976, het aloude argument van reciprociteit van stal en verbonden dat met het 
regeringsstreven dat ‘Nederland geen immigratieland mag worden’: 
 
“De Kamer, gehoord de beraadslaging over hoofdstuk IV(Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse Zaken) der 
rijksbegroting voor het dienstjaar 1976; van mening, dat met de doelstelling van het kabinet ‘Nederland mag geen 
immigratieland worden’ volledig kan worden ingestemd; voorts van mening, dat de doelstelling tevens dienst te 
luiden ‘Nederland dient ook thans geen immigratieland te zijn’; spreekt als haar mening uit, dat het wenselijk is 
om de toelating van Nederlands-Antillianen alhier te reguleren op analoge wijze als in de Nederlandse Antillen 
voor mensen uit andere landen, waaronder Nederland, geschiedt; verzoekt het kabinet om op korte termijn een 
toelatingsregeling op te stellen en voor te leggen aan het parlement, en gaat over tot de orde van de dag.”78 
 
Let wel: Verwoert zette zijn motie geen kracht bij door te verwijzen naar de identiteit van 
Antilliaanse rijksgenoten (een concept over hun anderszijn was nog niet ontwikkeld), maar door 
te zinspelen op een eventueel omvangrijker Antilliaanse migratie in de toekomst. Daarop diende 
volgens het Kamerlid geanticipeerd te worden door een reciproque toelatingsregeling. Het 
Kamerlid verwees daarbij onder meer naar ‘immigratiestromen van Indische Nederlanders en 
Molukkers’ en stond met name stil bij de vestiging van Surinamers. Daardoor zouden ‘de 
Nederlandse gemeenschappen in ernstige moeilijkheden zijn komen te verkeren.’79 Een dergelijke 
uitkleding van het formele Nederlanderschap van Antilliaanse Nederlanders lag destijds in 
politiek Den Haag slecht. Om te beginnen ontraadde minister De Gaay Fortman de Kamer op 
krachtige wijze de motie:  
 
“Wij hebben bij herhaling in de Kamer rekenschap afgelegd van onze beslissing, dat het niet treffen van een 
toelatingsregeling voor ons voortsproot uit principiële overwegingen, omdat de toelatingsregeling zou betekenen dat 
men aan Nederlanders de toegang tot Nederland belemmerde, die zij tijdenlang gehad hebben, en bovendien de 

                                                 
78 Kamerstukken II 1975/76, 13600 (IV), nr. 14. De motie was ingediend door: Verwoert, Koningh, Drees van 
Veenendaal-Van Meggelen, Staneke en Tuinenburg. 
79 Handelingen II 1975/76, p. 2319. 
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regeling in haar uitvoering niet anders dan als discriminatoir zou worden ervaren. […] Ik sluit mij aan bij wat de 
geachte afgevaardigde de heer Tilanus heeft gezegd, namelijk dat wat de geachte afgevaardigde de heer Verwoert in 
zijn motie vraagt al bij herhaling door de Kamers is afgewezen. Ik heb het volste vertrouwen dat dit ook nu zal 
geschieden.”80 
 
Een toelatingsregeling was voor de minister niet alleen principieel onjuist, het was ook 
onacceptabel. De Gaay Fortman, die er nog op wees dat ‘er geen sprake is van trek van de 
Antillen naar Nederland,’81 leek aan de kwestie zijn politieke toekomst te verbinden. Op de 
suggestie van Verwoert dat een toelatingsregeling wellicht bespreekbaar was voor de Antilliaanse 
regering reageerde de minister als volgt: 
 
“Mijnheer de voorzitter! Ik ben niet bereid, op dit ogenblik met de Antilliaanse Regering hierover in overleg te 
treden. Ik zou ook aan de totstandkoming van zo’n regeling niet kunnen meewerken. Ik acht haar onjuist.”82 
 
Daarmee was de zaak afgedaan, want de motie werd door bijna de gehele Kamer ‘bij zitten en 
staan’ verworpen.83 Dat wil niet zeggen dat de Kamer de migratie naar Nederland propageerde in 
het kader van de integratie in het Koninkrijk, zoals in de jaren vijftig en zestig. Ook in deze eerste 
begrotingsbehandeling zonder Suriname (dat immers onafhankelijk was geworden) bleef het 
uitgangspunt van zowel de meerderheid van Kamer als regering dat de Antillen op termijn, 
weliswaar na gedegen voorbereiding en zonder pressie vanuit Den Haag, onafhankelijk dienden 
te worden. Daarbij kwam dat veel Kamerleden (minister De Gaay Fortman overigens in veel 
mindere mate) van oordeel waren dat de Antillen en haar bevolking hun plaats hoorden te vinden 
in het Caraïbische gebied. En dat Nederland in dat kader in wezen een onnatuurlijke geografisch-
culturele habitat voor Antilliaanse rijksgenoten was. Dat komt met name uit de standpunten van 
de VVD (Van Dijk), Knot (PvdA), Tilanus (CHU), Van Zeil (KVP) en De Kwaadsteniet (ARP) 
naar voren.84 Net als Verwoert waren deze Kamerleden van mening dat vestiging van Antilliaanse 
Nederlanders in Nederland en dus hun burgerschap van de Nederlandse samenleving niet de 
bedoeling was, alleen hanteerde men andere retorische en argumentatieve strategieën. Waar 

                                                 
80 Handelingen II 1975/76, p. 2340. 
81 Handelingen II 1975/76, p. 2334. 
82 Handelingen II 1975/76, p. 2341. 
83 Handelingen II 1975/76, p. 2455. Slechts de fracties van DS’70 en BP stemden voor de motie. Van de 
tegenstemmers gaven de fracties van de VVD (Van Dijk), Knot (PvdA), Jongeling (GPV) en Van Mierlo (D66) een 
stemmotivering. De VVD vond het ‘niet billijk’ dat ‘verse buitenlanders als Surinamers’ konden genieten van ‘een 
preferentiële regeling, terwijl wij Nederlanders in ernstige mate zouden belemmeren in de toelating tot Nederland’, de 
PvdA - die overigens een week daarvoor (Handelingen II 1975/76, p. 2334) het voorstel had geopperd ‘betere sociale 
voorzieningen op de Antillen’ als reactie op de werkloosheid aldaar in te zetten om zodoende het ‘ op den duur naar 
ons land halen van een stroom bewoners van de Nederlandse Antillen’ te voorkomen – stemde tegen vanwege het 
feit dat ‘de ongastvrijheid die hier wordt voorgesteld ten opzichte van mensen met een Nederlands paspoort riekt 
[…] naar discriminatie’ waartegen de fractie ‘principiële bezwaren’ had. de GPV betreurde het dat ‘telkens opnieuw 
dergelijke moties’ werden ingediend, ook omdat ‘de situatie is veranderd door het zelfstandig worden van Suriname’ 
waardoor ‘het nu voorgestelde minder dringend’ was geworden, en D66 liet het bij de constatering geen steun aan de 
motie te verlenen vanwege redenen van ‘principiële en praktische aard.’ Vgl. Oostindie & Klinkers (deel III) 2001, p. 
339.  
84 Handelingen II 1975/76, p. 2308-2317. Zie ook Kamerstukken II 1975/76, 13600 (IV), nr. 2, p. 3; Kamerstukken II 
1975/76, 13600 (IV), nr. 9, p. 1; Kamerstukken II 1975/76, 13600 (IV), nr. 10, p. 1, p. 4; Kamerstukken II 1975/76, 
13600 (IV), nr. 11 en nr. 13. 
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Verwoert85 botweg Antilliaanse Nederlanders buiten de Nederlandse natie plaatste door hun 
verplaatsing te beschouwen als ‘immigratie, die door een toelatingsregeling geremd moet worden,’ 
redeneerde het politieke midden vanuit wat men percipieerde als het Antilliaanse belang. Dat 
konden deze Kamerleden te meer overtuigend doen daar Antilliaanse Nederlanders in Nederland 
nog niet als onaangepast en disfunctioneel golden, eerder het omgekeerde. Zo informeerden 
diverse Kamerleden of de regering Antilliaanse studenten die in Nederland hadden gestudeerd 
niet kon aanmoedigen of verplichten op de Antillen stage te gaan lopen of er te werken om 
zodoende mee te helpen aan de broodnodige ‘opbouw van eigen land.’ ARP-lid De Kwaadsteniet 
(die in het formuleren van dit standpunt werd voorafgegaan door de CHU en KVP) formuleerde 
het op 21 januari 1976 als volgt: 
 
“Het gaat om het leren de burgers van één volk te zijn. In dit verband wil ik naar voren brengen, dat het mij 
opviel, dat op de schriftelijke vraag, of aan afgestudeerden ook de eis wordt gesteld, dat zij gedurende een aantal 
jaren op de Nederlandse Antillen werkzaam zullen zijn, ontkennend werd geantwoord, met de toevoeging dat wel 
overwogen wordt afgestudeerden te verplichten gedurende een jaar voor de Antilliaanse gemeenschap werkzaam te 
zijn. Wij vragen ons toch af of hieraan niet meer aandacht moet worden besteed. Wanneer men wil komen tot de 
opbouw van het land en de vorming van een natie is het van enorme betekenis, dat met name ook Antilliaanse 
studenten en afgestudeerden daaraan hun medewerking verlenen. Zouden ter zake niet meer afspraken en goede 
regelingen met betrokkenen getroffen kunnen worden?”86 
 
Minister De Gaay Fortman verwierp de terugkeerplicht als volgt: 
 
“De geachte afgevaardigde de heer De Kwaadsteniet heeft gesproken over de Antilliaanse bursalen. Voor zover zij 
een Nederlandse beurs hebben, kan de voorwaarde niet worden gesteld, dat zij naar de Antillen terugkeren, want 
aan een Nederlander wordt geen enkele voorwaarde gesteld ten aanzien van de plaats waar hij zal gaan werken. 
Het is wel mogelijk, dat bedragen moeten worden terugbetaald wanneer men te snel vertrekt. Wat degenen betreft 
die een beurs van de landsregering of van de regering van de eilanden hebben is er een clausule dat men moet 
terugkeren. Zij is eigenlijk niet nodig, want in de overgrote meerderheid van de gevallen gaat de Antilliaan of de 
Antilliaanse die hier een studie heeft gevolg terug naar het eigen eiland.”87  
 
Terwijl de regering uitging van een principiële vrijheid van Antilliaanse Nederlanders die met een 
Nederlandse beurs gestudeerd hadden om te kiezen waar ze wilden wonen en werken, hadden 
Tweede Kamerleden van het politieke midden voor hen een sleutelrol in het project van de 
Antilliaanse natievorming toebedacht. Dat project zou het, naast een taal-, cultuur- en 

                                                 
85 Verwoert was overigens ook tegen het ‘opdringen van de onafhankelijkheid’ aan de Nederlandse Antillen, en laakte 
wat dit betreft de houding van de PvdA (Franssen) in het verleden, Handelingen II 1975/76, p. 2317. 
86 Handelingen II 1975/76, p. 2315. Tilanus (CHU) vroeg de regering in dit verband ‘of het niet mogelijk is meer dan 
tot nu toe het geval is Antilliaanse studenten […] bij voorbeeld stages te laten lopen in de Nederlandse Antillen? 
Kunnen die stages dan niet worden erkend als element in de opleiding?’ Handelingen II 1975/76, p. 2313. Ook Van 
Zeil (KVP) achtte het ‘van belang, dat veel aandacht wordt besteed aan het aanwezig zijn van eigen kader’ en 
onderschreef daarbij ‘gaarne de opmerkingen van collega Tilanus ter zake,’ Handelingen II 1975/76, p. 2315. Van der 
Spek (PSP) pleitte voor het ‘losmaken’ van de band tussen Antilliaanse studenten en Groningen, en het beschikbaar 
stellen van ‘beurzen aan Antilliaanse studenten voor studies aan universiteiten in de regio,’ Handelingen II 1975/76, p. 
2323. 
87 Handelingen II 1975/76, p. 2333. 
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onderwijspolitiek gericht op integratie in het Caraïbische gebied, niet kunnen stellen zonder 
Antilliaanse Nederlanders die in Nederland hadden gestudeerd. Men erkende dus hun 
meerwaarde voor de samenleving daar, in het rijksdeel overzee. Indirect construeerden deze 
politici Nederland als land waar de toekomst van Antilliaanse studenten eigenlijk niet hoorde te 
liggen. Kortom, zowel Verwoert als de Kamerleden uit het politieke midden beschouwden het 
personenverkeer vanuit de Nederlandse Antillen naar Nederland als een exogeen verschijnsel, als 
een beweging van mensen van buiten naar binnen. En veel minder als een vanzelfsprekende, 
endogene verplaatsing van mensen binnen één koninkrijksgemeenschap. Nederland was zowel 
voor Verwoert als voor de politici uit het midden ‘geen immigratieland’ voor Antilliaanse 
Nederlanders, maar men verbond aan dit idee zeer verschillende strategieën. Terwijl Verwoert 
zich onomwonden uitsprak voor een reciproque toelatingsregeling, was de meerderheid van de 
Kamer tegenstander van een toelatingsregeling, maar daarentegen voor het aanmoedigen van de 
terugkeer naar de Nederlandse Antillen met het oog op het nobele, gedekoloniseerde doel van 
‘opbouw van eigen (ei)land.’ Symbolisch was het burgerschap van de Nederlandse samenleving 
dus ook voor de middenpartijen niet vanzelfsprekendheid. Maar zowel de overgrote meerderheid 
van de Kamer als de regering hielden vast aan het principe dat het Nederlanderschap van 
Antilliaanse Nederlanders niet uitgekleed mocht worden door een toelatingsregeling. Regering en 
een kamermeerderheid waren in januari 1976 kortom van mening dat de vrije migratie van 
Antilliaanse rijksgenoten een recht was, waaraan vanwege de koninkrijksverhoudingen niet 
getornd mocht worden.  
 
In het tijdvak 1980-1990 zou dit taboe op een toelatingsregeling langzaam maar zeker 
doorbroken worden. In vogelvlucht levert dat het volgende beeld op. Meer in het algemeen 
kunnen we de periode beschouwen als de geboorte van de liberalen als onbetwiste aanvoerders 
van de restrictieve tendens jegens de migratie binnen het Koninkrijk. De VVD, ideologisch de 
hoeder van individuele keuzevrijheid, zou zich jegens de spontane (niet georganiseerde) migratie 
in koninkrijksverband opmerkelijk genoeg ontpoppen als hoeder van een bij uitstek 
communitaristisch belang: het afgrenzen van de Nederlandse natie. Startpunt was 1980. In dat 
jaar diende de VVD-fractie in de Tweede Kamer een motie in waarin ze aandrong op overleg met 
de Antilliaanse regering om ‘de overmatige migratie van Antillianen naar onder meer Nederland 
te voorkomen.’88 Ook hier ging het dus om het simpele feit van een toenemende migratie, en niet 
om percepties over de aard van de Antilliaanse migrant. Hoewel de motie werd aangenomen, was 
een meerderheid van de Kamer, maar ook het kabinet, het erover eens dat een restrictief 
toelatingsbeleid niet de juiste oplossing was, al zou men de omvang van de migratie wel kritisch 
blijven volgen.89 Ook hier ging het wederom om de toenemende omvang, niet om percepties 
over de aard van Antilliaanse Nederlanders. Het is daarom opvallend dat de VVD in 1984, toen 
de migratie uit de Antillen een dalende trend vertoonde, de regering in een motie wederom 
opriep om de migratie te beperken.90 Men zou bijna gaan denken dat iedere Antilliaanse 
Nederlander op Nederlandse bodem er voor de VVD een te veel was. De voostellen van de 
VVD werden gaandeweg restrictiever. In 1987 diende de fractie, dit keer was sprake van een 

                                                 
88 Jongmans 2001, p. 35; Oostindie & Klinkers 2001 (deel III), p. 339. 
89 Oostindie & Klinkers 2001 (deel III), p. 339. 
90 Idem, p. 342. 
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stijgende migratie, wederom een motie in, maar dit keer was een toelatingsregeling de inzet.91 
Zowel in 1984 als in 1987 werden de moties verworpen. De PvdA-fractie had zich bij die 
gelegenheid, anders dan in de jaren zeventig jegens de Surinaamse migratie, een fel tegenstander 
van een toelatingsregeling betoond. In beide jaren ontbeerden de moties tevens kabinetssteun. 
Het standpunt van de regering eind jaren tachtig wordt kernachtig weergegeven door een reactie 
van minister De Koning (CDA) in 1988: 
 
“Ik denk dat we op dit moment niet moeten spreken over een toelatingsregeling of over andere methoden om de 
immigratie te reguleren anders dan door het verbeteren van de financieel-economische situatie op de Antillen. Ik ben 
het met mevrouw Terpstra (VVD, G.J.) eens, dat een zeer toenemende immigratie van de Antillen en Aruba 
naar Nederland allereerst voor de eilanden zelf een zeer zorgwekkende ontwikkeling zou zijn. Het is natuurlijk 
ook een verzwaring van het probleem in Nederland, maar dat is naar verhouding zo gering in vergelijking met de 
problematiek die [dat] op lange termijn ook oproept voor de toekomst van de eilanden dat aan dat laatste met 
name prioriteit moet worden gegeven.”92 
 
Minister De Koning formuleerde hiermee in een notendop de stand van de politieke vertogen 
over Antilliaanse rijksgenoten aan het einde van de jaren tachtig. Ten eerste beschouwde de 
minister de Antilliaanse aanwezigheid in Nederland als een ‘gering probleem.’ Dat liep parallel 
aan ontwikkelingen in het integratievertoog jegens hen, waarover straks meer. Ten tweede hing 
het problematiseren van de Antilliaanse migratie, zo komt ook uit het citaat naar voren, samen 
met het gegeven dat de Antilliaanse rijksgenoten eind jaren tachtig veel minder voldeden aan het 
patroon van een grote ‘retourmigratie’, zoals tot ongeveer 1980 het geval was. Het patroon van 
de migratie van de Antilliaanse rijksgenoten voldeed al lang niet meer aan de politieke 
verwachting, in de jaren zestig en zeventig veelvuldig geuit, dat Antilliaanse Nederlanders 
tijdelijke inwoners van Nederland waren. De Antilliaanse gemeenschap in Nederland had 
inmiddels meer dan voorheen het karakter gekregen van een vestigingsgemeenschap, waarvan de 
omvang van 46.200 in 1985 zou toenemen naar 71.200 in 1990. Dat was, ten derde, niet primair 
voor Nederland, zo oordeelde De Koning, ‘maar allereerst voor de eilanden zelf een zeer 
zorgwekkende ontwikkeling.’ Antilliaanse Nederlanders voldeden, kortom, steeds minder aan het 
idee van ‘terugkeer voor de opbouw van eigen land’, zoals dat ook ten aanzien van Surinaamse 
rijksgenoten en Molukkers was geformuleerd.  
 
Hoewel het belang van de Antilliaanse eilanden ongetwijfeld de politieke gemoederen ook zal 
hebben beziggehouden, kunnen we hierin ook de politieke worsteling met het aanvaarden van 
Antilliaanse Nederlanders als blijvende burgers van Nederland lezen. Impliciet onderschreef de 
regering hiermee haar uitgangspunt, dat ‘Nederland geen immigratieland mag worden.’ Maar 
anders dan Verwoert e.a. in 1976 en de VVD in de jaren tachtig verbond ze daar – gesteund door 
de meerderheid van de Kamer – niet de optie van een toelatingsbeperking aan. Maar dat neemt 
niet weg dat de Nederlandse regering er meer in het algemeen blijk van had gegeven het idee van 
Nederland als ‘immigratiesamenleving’ maar moeilijk te kunnen aanvaarden.93 Kennelijk gold die 
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moeizame aanvaarding anno 1988 ook de vestiging van Antilliaanse rijksgenoten binnen de 
Nederlandse grenzen. 
 
Samenvattend kan worden gesteld dat het Nederlands staatsburgerschap en de toelating tot 
Nederland eind jaren tachtig waren gegarandeerd. In die zin was er sprake van een sterk 
Nederlanderschap van Antilliaanse rijksgenoten. Maar tegelijkertijd konden politici maar 
moeizaam aanvaarden dat een aanzienlijk aantal Antilliaanse Nederlanders permanente burgers 
van de Nederlandse samenleving waren geworden en dat ook zouden blijven. Het verschil met de 
periode die daarna zou volgen, was dat politici die aanwezigheid nog niet als groot 
maatschappelijk probleem, dat om regulering op allerlei vlak vroeg, waren gaan beschouwen. De 
kwantitatieve toename van Antilliaanse Nederlanders hield de gemoederen bezig, niet hun 
kwaliteiten. 
 
3.3 Integratie: een ‘minderheidsgroep zonder problemen’, met een toekomst op de 
Antillen (1972-1992) 
De spaarzame politieke debatten over toelating tussen 1972 en eind jaren tachtig liepen parallel 
aan vertogen over integratie. Politici gingen Antilliaanse Nederlanders, wier (geschatte) aantal in 
Nederland toenam van 6 à 8.000 in 1972,94 naar 23.900 in 1975, 36.200 in 1980, 46.500 in 1985 en 
71.200 in 1990,95 langzaam als een minderheidsgroep beschouwen, voor wie aparte aandacht 
gerechtvaardigd was. Politici zouden zowel in de embryonale integratiefilosofie jegens hen (begin 
jaren zeventig) als daarna enerzijds rekening houden met een duurzaam verblijf van Antilliaanse 
Nederlanders op Nederlandse bodem, maar anderzijds ook uiting geven aan het idee dat het 
‘vestigingsgedrag’ van Antilliaanse Nederlanders niet aan de politieke verwachtingen 
beantwoordde. In de jaren zeventig en tachtig waren Antilliaanse Nederlanders in Nederland nog 
nauwelijks als een onaangepaste groep geconstrueerd, zoals de Surinaamse Nederlanders in deze 
periode. Het kan mede verklaren waarom politici een toelatingspolitiek nog steeds in meerderheid 
afwezen.  
 
Geen assimilatie, maar integratie met behoud van eigen identiteit met het oog op terugkeer. 
Voordat het minderhedenbeleid begin jaren tachtig een gestalte kreeg was dit het uitgangspunt 
van de minister Engels van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk ten aanzien van rijksgenoten 
uit de West. De regering formuleerde dit uitgangspunt zowel ten aanzien van Antilliaanse als 
Surinaamse rijksgenoten tijdens een mondeling overleg met de vaste kamercommissie. Die was 
op 13 april 1972 bij elkaar gekomen om over ‘het categoraal opbouwwerk ten aanzien van een 
aantal groepen, te weten: Surinamers en Antillianen, woonwagenbewoners en Zuid-Molukkers’ 
uitgebreid van gedachten te wisselen. Op een vraag wat de regering op het gebied van integratie 
met de rijksgenoten uit de West voorhad formuleerde de regering het, om in herinnering te 
roepen, als volgt: 
 

                                                 
94 Rapport van de Adviescommissie inzake migratie van Surinamers en Antillianen 1972, p. 11. 
95 Oostindie & Klinkers 2001 (deel III), p. 335. 
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”Doel van het C.R.M. - beleid is integratie met behoud van culturele identiteit. Het verschil met de geassimileerde 
Indische Nederlanders is dat zij moesten blijven, terwijl voor Surinamers en Antillianen integendeel terugkeer 
altijd mogelijk is.” 96 
 
Hoewel de regering, in reactie op vragen van Kamerleden, Antilliaanse rijksgenoten dus in één 
adem met Surinaamse rijksgenoten noemde, is het niet zonder betekenis dat de regering niet de 
alfabetische volgorde aanhield van beide categorieën rijksgenoten: het ging in de eerste plaats 
over Surinamers en daarna pas, omdat ze nu eenmaal ook rijksgenoten uit de West waren, om 
Antillianen. Ook de begrotingsbehandeling voor het daaropvolgende begrotingsjaar (1973) 
volgde dit patroon.97 
 
Dat Antilliaanse Nederlanders weliswaar formeel waren ingesloten in het embryonale 
integratievertoog ten aanzien van rijksgenoten uit de West maar dat politici met name Surinaamse 
rijksgenoten op het oog hadden, ging zich nog duidelijker aftekenen in de jaren direct voor en na 
de onafhankelijkheid van Suriname. De blik van politici ging zich in toenemende mate richten op 
Surinaamse rijksgenoten, die met de naderende onafhankelijkheid in veel grotere aantallen dan 
Antilliaanse rijksgenoten naar Nederland afreisden. Zo handelden de debatten die in het kader 
van de Bijzondere Commissie voor migratie en begeleiding van Surinamers en Nederlanders-Antillianen tussen 
12 december 1974 en 23 juni 1976 zijn gevoerd vrijwel volledig over Surinaamse rijksgenoten.98 
Het ging om een formele, en niet om een feitelijke incorporatie van Antilliaanse rijksgenoten in 
integratiebeleid jegens rijksgenoten uit de West. Dat blijkt ook uit het feit dat de minister van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Van Doorn, zich vrijwel volledig richtte op de 
‘opvang en begeleiding van naar ons land migrerende Surinaamse rijksgenoten.’99 Het beleid, 
maar ook de inbreng van de Kamer hierover, concentreerde zich praktisch volledig op 
Surinaamse rijksgenoten. Het ging om de ‘spanningen’ die de ‘migratiestroom’ van Surinaamse 
rijksgenoten in de Nederlandse samenleving teweeg bracht. Hier is van belang dat de integratie 
van het veel geringere aantal Antilliaanse rijksgenoten praktisch een non-issue was voor zowel 
Kamer en regering. Het was in het beleid en de debatten daarover nagenoeg stil over Antilliaanse 
rijksgenoten; politici percipieerden hun migratie en aanwezigheid niet als een groot 
maatschappelijk probleem, dat om speciale aandacht vroeg.  
 
Die indruk wordt versterkt als men let op de beleidsnota die minister Van Doorn van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk op 7 maart 1977 aan de Tweede Kamer presenteerde. De 
minister, verantwoordelijk voor ‘het beleid met betrekking tot Surinaamse en Antilliaanse 
migranten’ had deze (integratie) nota de volgende titel gegeven: Positie van migranten uit Suriname in 
Nederland en het beleid op middellange termijn.100 De stilte over Antilliaanse rijksgenoten in de 
integratievertogen van regering en Kamer nam daarmee nog meer toe. De Antilliaanse 
rijksgenoten waren nog slechts in de bijlage van de nota terug te vinden, al is die bijlage zeer 

                                                 
96 Kamerstukken II 1971/72, 11500 (XVI), nr. 70, p. 2. 
97 Kamerstukken II 1972/73, 12000 (XVI,) nr. 2, p. 26. 
98 Kamerstukken II 1974/75, 13254, nr. 1; Kamerstukken II 1974/75, 13254, nr. 3; Kamerstukken II 1975/76, 13254, nr. 
4-21. 
99 Kamerstukken II 1975/76, 13254, nr. 4, p. 1. 
100 Kamerstukken II 1976/77, 14398, nrs. 1-2. 
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betekenisvol. Net als in 1972 valt in die bijlage uit 1977 vooral op dat de Nederlandse regering 
eigenlijk weinig wist over Antilliaanse Nederlanders en de Antilliaanse migratie omdat men de 
onderzoeksblik nog niet op hen gericht had. De minister van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk wist anno 1977 wel dat Antilliaanse Nederlanders de neiging hadden terug 
te keren, schreef dit toe aan het feit dat het ‘eilandbewoners’ betrof, en wees daarnaast nog op het 
‘hoge opleidingsniveau’ van de ‘gemiddelde Antilliaanse migrant’: 
 
“Het aantal migranten uit de Nederlandse Antillen dat zich op het ogenblik in Nederland bevindt bedraagt 
ongeveer 18.500. Er bestaat op dit moment weinig aanleiding te veronderstellen dat dit aantal in de nabije 
toekomst in aanzienlijke mate zal toenemen. Dat er in de afgelopen jaren minder Antillianen dan Surinamers 
naar Nederland kwamen vindt, naast het feit dat de Surinaamse migratie specifieke oorzaken had zoals de 
politieke onzekerheid aan de vooravond van de onafhankelijkheid, wellicht mede een verklaring in de 
omstandigheid dat eilandbewoners zich in het algemeen meer gebonden voelen aan hun geboortegrond als niet-
eilandbewoners. Hoewel er weinig onderzoek is verricht naar de migratiemotieven van de groep Antilliaanse 
migranten, overheerst de indruk dat het volgen van een voortgezette opleiding voor de meesten van hen de 
voornaamste reden is voor hun verblijf in Nederland. Velen keren, na hier hun studie te hebben voltooid, terug 
naar de Antillen. Dit blijkt o.m. uit het feit dat er in de periode 1973 t/m 1975, toen iets meer dan 10.000 
personen uit de Nederlandse Antillen naar Nederland kwamen, niet minder dan 5.000 Antillianen terug gingen. 
Het aantal studerenden – waaronder enige duizenden bursalen – onder de Antillianen in Nederland is vrij groot. 
Dit brengt met zich mee dat het gemiddelde scholingsniveau van de Antilliaanse migrant betrekkelijk hoog is.”101 
 
Het citaat illustreert hoe ook in het denken van de regering over Antilliaanse Nederlanders in 
1977 positief geladen betekenissen nog de overhand hadden boven negatieve verhalen. Althans, 
betekenissen die vanuit het referentiekader van de regering (en Kamer) een positieve lading 
hadden. Antilliaanse migranten waren gemiddeld hoog opgeleid en gingen, door hun 
eilandmentaliteit zo vermoedde de regering, vaak terug. Dat hun aanwezigheid uiteindelijk zou 
oplopen tot ca. 110.000 mensen in het jaar 2000 (en dat ze dus veel mindere mate aan ‘hun’ 
eiland gehecht waren) kon de regering destijds uiteraard niet weten. Dat de representaties van de 
regering vanuit het perspectief van haar beleidsuitgangspunten positief waren wil uiteraard niet 
zeggen dat ze in het licht van de vraagstelling die hier centraal staat een eenduidig insluitende 
betekenis ten aanzien van Antilliaanse rijksgenoten in de Nederlandse samenleving hadden. Ten 
eerste is het goed te bedenken dat deze bijlage in het kader van het thema integratie in Nederland 
werd geformuleerd. Anders gezegd: de bijlage drukte ideeën van de Nederlandse regering over de 
relatie tussen Antilliaanse Nederlanders en de Nederlandse samenleving uit. Ten tweede gaf de 
regering door dit citaat uitdrukking aan enkele van de condities van de acceptatie door politici van 
Antilliaanse rijksgenoten in Nederland. De aanwezigheid van Antilliaanse rijksgenoten in 
Nederland werd niet geproblematiseerd omdat ze teruggingen en hoogopgeleid waren. Daarmee 
drukte men, net als in debatten over toelating, impliciet uit dat een Nederlands burgerschap van 
een omvangrijker Antilliaans-Nederlandse vestigingsgemeenschap die naar klasse een 
dwarsdoorsnede zou zijn niet ideaal was. Het beantwoordde niet aan het politieke vergezicht ten 
aanzien van de relatie tussen Antilliaanse Nederlanders en Nederland. Men had Antilliaanse 

                                                 
101 Kamerstukken II 1976/77, 14398, nrs. 1-2, p. 20. 
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Nederlanders, zo drukten ook de spaarzame politieke uitingen aangaande hun integratie in de 
jaren zeventig uit, vooral een burgerschap overzee, op de Antillen, toebedacht en niet in 
Nederland.  
 
Het is tegen de achtergrond van het voorgaande opmerkelijk te noemen dat Antilliaanse 
Nederlanders, inmiddels circa 30.000 mensen omvattend, in de Minderhedennota (1983) als 
doelgroep van het minderhedenbeleid werden aangewezen.102 Immers, er zijn geen aanwijzingen 
dat de positieve representaties over deze postkoloniale categorie niet meer de overhand hadden. 
Politici hadden Antilliaanse Nederlanders, in tegenstelling tot Surinaamse rijksgenoten, nog 
nauwelijks als een onaangepaste groep geconstrueerd. Niettemin beschouwde de Nederlandse 
regering Antilliaanse Nederlanders vanaf 1981 als etnische minderheid. Net als Surinaamse 
(ex)rijksgenoten en Molukkers, maar in tegenstelling tot Indische Nederlanders, immigranten uit 
omringende Europese landen en de nakomelingen van Joodse immigranten.103 En een paar jaar 
daarna, in de nota Allochtonenbeleid (1989) gingen Antilliaanse Nederlanders als allochtonen gelden. 
Enerzijds was deze insluiting in het minderhedendiscours een formele erkenning van het feit dat 
hun aanwezigheid mogelijk een permanent karakter zou krijgen. Anderzijds was dit een uitsluiting 
uit de etnische meerderheid van zogenaamde echte Nederlanders. De ethnic othering van 
Antilliaanse rijksgenoten had hiermee formeel zijn beslag gekregen. Antilliaanse rijksgenoten 
waren daarmee als een groep met een eigen identiteit geconstrueerd. In formeel symbolische zin, 
wat betreft de betekenissen die in het minderhedenvertoog aan Antilliaanse Nederlanders, had 
het Nederlanderschap van deze rijksgenoten aan betekenis ingeboet. Oostindie en Klinkers 
benadrukken dat de status, die Antilliaanse Nederlanders in het minderhedenvertoog in de jaren 
tachtig toegeschreven kregen, niet correspondeerde met hun ascribed identity: 
 
“Als houders van het Nederlandse paspoort beschouwen Antillianen en Arubanen zich in de regel geenszins als 
‘allochtonen’, en beschouwen velen van hen een dergelijke betiteling als onjuist en zelfs grievend. Dit alleszins 
begrijpelijke bezwaar neemt niet weg dat zij gewoonlijk wel in deze zin worden gerubriceerd.”104 
 
Daarin vertoont de houding van Antilliaanse Nederlanders parallellen met die van Surinaamse 
Nederlanders, voor wie de term ‘allochtoon,’ vanwege een gedeeld verleden met Nederland, 
eveneens problematisch is. De classificaties in beide nota’s zeiden met andere woorden meer over 
hoe politici de relatie tussen Antilliaanse Nederlanders en de Nederlandse natie beschouwden – 
als entiteiten die zich van elkaar onderscheiden – dan dat ze iets zeiden over ‘de Antilliaanse 
identiteit.’  
 
In het minderhedenvertoog plaatsten politici Antilliaanse Nederlanders dus buiten de 
Nederlandse natie. Hun dubbelzinnige positie school hem in de jaren tachtig hierin dat ze 
tegelijkertijd nog niet als problematische minderheid waren geconstrueerd.105 Hoewel ze in alle 
nota’s en onderzoeksrapporten over minderheden in Nederland voorkwamen, besteedden politici 

                                                 
102 Groenendijk 1981, p. 534. 
103 Groenendijk 1981, p. 532. 
104 Oostindie & Klinkers 2001 (deel III), p. 334. 
105 Schuster 1999b, p. 8; Vgl Schuster 1999b. 
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nog niet in afzonderlijke nota’s aandacht aan hen, noch liet de regering onderzoek verrichten dat 
zich specifiek richtte op ‘Antillianen in Nederland.’ Van beide zaken was, zoals we hebben gezien, 
wel sprake waar het ging om Surinaamse Nederlanders in Nederland. De journalist Peter 
Schumacher, die in 1987 een invloedrijke studie over minderheden in Nederland deed 
verschijnen drukte die discursieve positie van Antilliaanse rijksgenoten treffend uit: 
 
“De meeste Antillianen zijn katholiek dus geen ‘vreemd’ geloof […]. De indruk bestaat dat Antillianen en 
Arubanen minder aanpassingsproblemen ondervinden – of dat niet zo laten merken – dan Surinamers. Als we ze 
vergelijken met Molukkers, ook ongeveer 40.000, trekken Antillianen en Arubanen veel minder de aandacht. 
Over grote spanningen binnen gezinnen in Nederland hoort men weinig.”106 
 
In de jaren negentig zou dit ook in de politieke vertogen heersende beeld ingrijpend veranderen.  
 
4. Een geproblematiseerd Nederlanderschap (1992-2005) 
Tussen 1992 en 2005 zouden de politieke vertogen van Kamer en regering over Antilliaanse 
rijksgenoten drastische wijzigingen ondergaan. Het is het tijdperk waarin, volgens Oostindie en 
Klinkers, de ‘tweede Caraïbische exodus’ (na de Surinaamse, G.J.) naar Nederland zich duidelijk 
ging aftekenen.107 Hoewel, in tegenstelling tot Surinaamse rijksgenoten in Nederland, nog steeds 
sprake was van een Antilliaanse retourmigratie was die veel minder hoog dan in de periode 
daarvoor. Waar emigratie en immigratie elkaar in de eerste helft van de jaren negentig min of 
meer in evenwicht hielden was het migratieoverschot vanaf 1998 duidelijk toegenomen.108 
Bijgevolg nam de populatie van Antilliaanse Nederlanders toe van 71.200 in 1990, via 92.800 in 
1995 tot ca. 110.000 mensen in 2000.109 Het zijn ook de jaren waarin duidelijk wordt dat zich een 
democratisering van Antilliaans-Nederlandse populatie in Nederland heeft voltrokken. 
Economische omstandigheden op de Antillen en Nederland spelen daarbij een rol. Het dringt tot 
het politieke bewustzijn door dat zich onder ‘de Antilliaanse gemeenschap in Nederland’ niet 
slechts representanten van de succesvolle Antilliaanse rijksgenoten bevinden, maar ook 
‘kansarmen.’ In die context verloor het Nederlanderschap van Antilliaanse rijksgenoten in de 
politieke vertogen snel aan betekenis. Door een verschuiving in de betekenissen die politici aan 
‘de Antilliaanse gemeenschap in Nederland’ hechtten, maakten Antilliaanse Nederlanders in de 
politieke vertogen een evolutie door van niet geproblematiseerde etnische minderheid naar  
‘onaangepaste’ etnische minderheid. Die ontwikkeling vond plaats in de context van een 
algemene herwaardering van minderheden en van ‘de multiculturele samenleving.’ Politici gingen 
het Nederlands staatsburgerschap van Antilliaanse Nederlanders en hun vrije migratie naar 
Nederland in toenemende mate in samenhang met elkaar problematiseren. De insluitende functie 
die de Nederlandse nationaliteit altijd ten aanzien van Antilliaanse Nederlanders had vervuld zou, 
anders gezegd, onder invloed van voornoemde maatschappelijke en demografische condities, 
vanaf 1992 in toenemende mate overschaduwd worden door uitsluitende politieke vertogen over 
toelating, identiteit en integratie. Deze ontwikkeling neem ik als volgt onder de loep: a. De 
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uitlatingen van hoofdcommissaris Nordholt in de context van het multiculturele drama en het 
nieuw realisme. b. De ontwikkeling waarin het kansarme deel van de Antilliaanse rijksgenoten de 
politieke vertogen over Antilliaanse Nederlanders als geheel gaat bepalen. Een proces dat gepaard 
ging met de gelijktijdige verdwijning van de elite Antilliaanse Nederlander en de voorbeeld 
Antilliaanse arbeider uit die vertogen. c. De politieke debatten over ontmoediging en toelating. d. 
De constructie van Antilliaanse Nederlanders als nieuwkomers in het inburgeringsvertoog. 
 
4.1 De uitlatingen van Nordholt in de context van ‘multicultureel drama’ en ‘nieuw 
realisme’ 
Om zicht te krijgen op de wijziging in de politieke vertogen over Antilliaanse Nederlanders is het 
zinvol stil te staan bij twee momenten aan het begin van de jaren negentig, te weten de uitspraken 
van hoofdcommissaris Nordholt over Antilliaanse jongeren en de uitvinding van het 
multiculturele drama. Deze momenten lijken de weg (mede) te hebben geëffend voor 
veranderingen in politieke percepties over Antilliaanse Nederlanders in Nederland en over de 
Antilliaanse migratie.  
 
In 1992 zorgde Amsterdamse hoofdcommissaris Nordholt voor ophef door uitspraken die dwars 
tegen de heersende politieke vertogen over Antilliaanse Nederlanders ingingen. In januari 1992 
stelde de hoofdcommissaris dat ‘jonge Antilliaanse rijksgenoten hier massaal per vliegtuig worden 
aangevoerd om vervolgens aan de zelfkant van de samenleving te belanden.’110 De 
hoofdcommissaris sprak in 1993 het vermoeden uit dat de Antilliaanse overheid er de hand in 
had juist deze ‘probleemgevallen’ in Nederland ‘te lozen’, een beschuldiging waarvoor de BVD, 
die een onderzoek naar de aantijging verrichtte, overigens geen concrete aanwijzingen zou 
vinden.111 Dat Nordholt over ‘jonge rijksgenoten’ had gesproken was overigens niet zonder 
betekenis, want hij bepleitte een oplossing in koninkrijksverband en wilde niets weten van het 
reguleren van de migratie vanuit de Nederlandse Antillen naar Nederland. Zo oordeelde 
Nordholt dat ‘een visumplicht niet kan, want wij zijn allemaal Nederlanders’ en pleitte hij ervoor 
‘de problemen hier en op Curaçao aan te pakken.’112 Hoewel de hoofdcommissaris hiermee ‘het 
probleem van losgeslagen Antilliaanse jongeren’ impliciet als een intern probleem representeerde 
(het moest immers ‘in koninkrijksverband’ worden opgelost en niet door bijvoorbeeld 
toelatingspolitiek) zouden politici door berichten in deze trant geïnspireerd worden om na te 
denken over het trekken van grenzen tussen Nederland en Antilliaanse Nederlanders. Ze zouden 
het probleem als exogeen, als van buiten komend construeren – waarover straks meer. Hier is 
van belang dat de uitlatingen van de hoofdcommissaris, bij herhaling geuit, hun effect niet 
misten. De ‘criminele Antilliaan’ was ontdekt en in de jaren daarna zouden kranten met een niet 

                                                 
110 Jongmans 2001, p. 42. 
111 Het Parool, 17 juni 1994, BVD-rapport Antillen is boterzacht. Jongmans (2001, p. 43-44) houdt er overigens een iets 
andere lezing van het rapport op na, dan de journalist van Het Parool (Mike Willemse), die eveneens het rapport 
analyseerde. 
112 Jongmans 2001, p. 43. 
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eerder vertoonde dichtheid aan artikelen berichten over ‘Antilliaanse probleemmigranten’ in de 
Nederlandse samenleving.113  
 
Dat de uitlatingen van de hoofdcommissaris, bij herhaling geuit, publicitair en politiek in 
vruchtbare bodem vielen kan in het licht van ontwikkelingen in het minderhedenvertoog in 
dezelfde periode begrepen worden. Het was de periode van de geboorte van wat later het 
multiculturele drama zou worden genoemd. Dat betekende een herwaardering van diversiteit in 
het algemeen en minderheden, gepresenteerd als dragers daarvan, in het bijzonder. De blik was 
daarbij gericht op die inwoners van Nederland die als etnische minderheid en allochtonen waren 
aangewezen. Frits Bolkestein, destijds populair leider van de VVD, oordeelde in de zomer van 
1991 dat ‘het tot dan toe gehanteerde uitgangspunt van het minderhedenbeleid, integratie met 
behoud van eigen identiteit’ de ‘verworvenheden van de westerse cultuur ondermijnde.’114 
Bolkestein richtte daarbij met name de pijlen op de ‘Islamitische minderheden.’ De VVD-leider 
plaatste de gastarbeiders van weleer en hun kinderen vrijwel uitsluitend in een religieus en 
cultureel betekenisveld en trok daarbij de grenzen van ‘de Nederlandse cultuur.’ De ‘aanhangers 
van de Islam’ zouden een godsdienst belichamen die ‘vijandig staat tegenover centrale liberale 
waarden zoals scheiding tussen kerk en staat en vrijheid van meningsuiting.’ Volgens Bolkestein 
zou de ‘Europese beschaving’ zich kenmerken door ‘de waarden van rationalisme, humanisme en 
christendom.’115 De beweging culmineerde in het verschijnen van het funderingsartikel Het 
multiculturele drama van Paul Scheffer op 29 januari 2000, die – geheel in de lijn van Bolkestein – 
vond dat de multiculturele samenleving was mislukt en dat ‘we eens [moeten] beginnen de 
Nederlandse taal, geschiedenis en cultuur serieus te nemen.’116 Het nationale minderhedendebat 
zwol nog meer aan, en nu het ‘taboe’ doorbroken was konden nieuw realisten eindelijk 
ongegeneerd het ‘minderhedenprobleem’ benoemen, namens de etnische meerderheid van echte 
Nederlanders. Die problemen moesten met lef worden aangepakt.117 Thomas Spijkerboer 
ontkracht deze repressiehypothese, door aan te tonen dat ook in de periode daarvoor zonder 
schroom een integratiedebat gevoerd werd.118 Ook in de oudere politieke debatten over 
postkoloniale burgers was er overigens stellig geen schroom te bekennen, waar het om integratie 
ging, zoals in de vorige hoofdstukken is belicht.119 De repressiehypothese bleek dus vooral een 
retorische strategie om het weer over ‘de minderheden’ te hebben en aldus de competente 
                                                 
113 Een analyse van de resultaten van De krantenbank, een digitale zoekmachine voor dagbladen, brengt aan het licht 
dat vanaf 1992 een zeer scherpe toename van het aantal artikelen dat handelt over ‘Antillianen’ te constateren valt. 
Deze artikelen gaan in de meeste gevallen over ‘problemen.’ 
114 Prins 2000, p. 21. Overigens hadden extreem rechtse partijen reeds voor 1991 de ‘multiculturele samenleving’ als 
mikpunt van kritiek genomen. 
115 Prins 2000, p. 21, 27. 
116 Scheffer 2000. 
117 Prins 2000, p. 22-46. 
118 Spijkerboer 2007. Spijkerboer trekt hier een parallel met Foucaults analyse ‘dat in de Victoriaanse tijd seks 
weliswaar taboe heette te zijn, maar dat dat er niet aan in de weg stond dat het, bij wijze van spreken, bijna nergens 
anders over ging.’ 
119 Politici hadden in uiteenlopende varianten en op buitengewoon indringende wijze de identiteit van de 
postkoloniale burgers en hun burgerschap van de Nederlandse samenleving geproblematiseerd: hun burgerschap van 
de Nederlandse samenleving zou niet in hun ‘zedelijk belang zijn’ en ‘een ontworteling’ betekenen die ‘onherstelbaar 
is’ en daarom zou moeten worden ontmoedigd (Indische Nederlanders begin jaren vijftig). Hun ‘mentale en fysieke 
predisposities’ zouden hun ‘niet disponeren voor een blijvende opname in de Nederlandse samenleving’ (Molukkers, 
1951). Het ‘tweede generatieprobleem’ zou de Nederlandse samenleving voor een ‘ veelomvattend en diepgrijpend 
vraagstuk’ plaatsen (Surinaamse Nederlanders, 1978). 
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Nederlandse kern opnieuw te definiëren. Maar in de periode na 1990 waren niet de postkoloniale 
burgers maar vooral ‘de Islamitische minderheden’ de anderen binnen de Nederlandse grenzen. 
Zo had Bolkestein bij herhaling van zijn betrokkenheid met de West (en de rijksgenoten) blijk 
gegeven. Toch ging het nieuw realisme niet geheel aan die postkoloniale burgers die doelgroep 
van het minderhedenbeleid waren (Surinaamse Nederlanders, Molukse Nederlanders en 
Antilliaanse Nederlanders) voorbij. Al was het maar omdat ze als formeel onderdeel van het 
‘probleem’ golden. Daarbij valt op dat het nieuw realisme met name impact lijkt te hebben gehad 
op die postkoloniale categorie die in zijn geheel nimmer een andere dan de Nederlandse 
nationaliteit heeft gekend: de Antilliaanse Nederlanders. Het nieuw realisme raakte, waar het om 
postkoloniale burgers uit de voormalige Nederlandse koloniën ging, met name gearticuleerd met 
de politieke vertogen over Antilliaanse Nederlanders. Nu het geoorloofd was ‘de problemen’ te 
agenderen, verschoof, na de ferme uitlatingen van Nordholt, ook in de politieke vertogen de 
aandacht van de succesvolle naar de ‘kansarme’ Antilliaanse Nederlanders. De politieke vertogen 
over Antilliaanse Nederlanders zouden veel meer dan voorheen in het teken staan van toelating 
en integratie. Antilliaanse Nederlanders werden, naarmate de tijd verstreek, steeds vreemder. 
 
4.2 Een ‘nieuw weten’: Antilliaanse Nederlanders als probleemgroep uitgevonden 
4.2.1 Pars pro toto 
Het mechanisme dat de opmaat vormde voor vervreemding van Antilliaanse Nederlanders (in de 
context van nieuw realisme en veranderde samenstelling van de migratie) roept sterke associaties 
op met wat Norbert Elias in een klassieke studie over gevestigden en buitenstaanders in een 
buitenwijk van de Britse stad Leicester pars pro toto noemde. Volgens de Van Dale duidt pars pro 
toto op ‘woord of uitdrukking waarmee men iets aanduidt door een deel ervan te noemen’, in dit 
verband kunnen we spreken over (politieke) ‘deel voor geheel redeneringen’ waarmee de natie 
wordt afgebakend. Hoe worden de symbolische grenzen getrokken tussen gevestigden en 
buitenstaanders? Elias formuleerde het als volgt: 
 
“Het beeld van de gehele groep buitenstaanders [wordt] gemodelleerd naar de ‘slechte’ kenmerken van het ‘slechtste’ 
deel van de groep. Daarentegen wordt het zelfbeeld van de gevestigde groep gemodelleerd naar het meest voorbeeldige, 
meest toonaangevende deel, naar de minderheid van zijn ‘beste’ leden. Deze pars pro toto vertekening in 
tegengestelde richtingen stelt een gevestigde groep in staat zowel voor zichzelf als voor anderen zijn gelijk te halen; er 
is altijd wel enig bewijsmateriaal te vinden om aan te tonen dat de eigen groep ’goed’ is en de andere ‘slecht’.”120 
 
Elias wijst erop dat dit proces van stigmatisering gesitueerd is in het machtsverschil tussen 
gevestigden en buitenstaanders: 
 
“De ene groep kan een andere slechts daadwerkelijk stigmatiseren zolang ze stevig gevestigde machtsposities 
inneemt waarvan de gestigmatiseerde groep is buitengesloten. Zolang dat zo is, kan het etiket van collectieve 
schande waarvan de buitenstaanders worden voorzien, zijn kleefkracht behouden. Onverbloemde verachting en 
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eenzijdige stigmatisering van de ‘onaanraakbaren’ door de hogere kasten in India of die van de Afrikaanse slaven 
en hun afstammelingen in Amerika, wijzen op een zeer ongelijke machtsbalans.”121 
 
Zo scherp als bij de onaanraakbaren in India lag het in de politieke vertogen over Antilliaanse 
Nederlanders niet, maar dit pars pro toto mechanisme is niettemin onmiskenbaar waar te nemen in 
de politieke vertogen over Antilliaanse Nederlanders. Politici ontpopten zich in de debatten in de 
jaren negentig als hoeder van de belangen van de gevestigde Nederlandse gemeenschap. 
Antilliaanse Nederlanders kregen in de politieke vertogen in toenemende mate het karakter van 
buitenstaanders met minder gunstige kenmerken die moesten worden geweerd. Het impliceerde 
een nieuw weten over Antilliaanse Nederlanders.  
 
Om daarop zicht te krijgen is het zinvol twee typen uitspraken uit de onderzoekspoot van de 
integratievertogen in Nederland te beschouwen. Het betreft uitspraken van onderzoekers van het 
Instituut voor Sociaal-Economisch Onderzoek Erasmus Universiteit Rotterdam (ISEO) in de 
Integratiemonitor 2002 . Het onderzoek dat daaraan ten grondslag lag werd verricht in opdracht van 
het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), een gezaghebbend adviesorgaan van de regering. De 
uitspraken zijn gedaan in bredere kader van het monitoren van de positie van ‘etnische 
minderheden.’ Meetmomenten: het jaar 2000 en de jaren die daar direct aan vooraf gaan.  
 
Type 1: a. de onderzoekers laten zien dat ‘het gerealiseerde opleidingsniveau’ van 
‘Antillianen/Arubanen’ in de leeftijd tussen 15 en 64 jaar in het jaar 2000 het hoogste van alle 
doelgroepen van minderhedenbeleid was. Daarbij waren met name ‘Antilliaanse vrouwen’ in dat 
jaar, aldus de onderzoekers, ‘iets beter vertegenwoordigd in de hogere opleidingsniveaus’ dan 
‘Antilliaanse mannen.’122 b. De werkloosheid van ‘Antillianen/Arubanen nam fors af’ (van 22% in 
1994 tot 8% in 2000, het laagste van alle doelgroepen van minderhedenbeleid in dat jaar).123 c. 
Wat betreft ‘het beroepsniveau van de werkzame beroepsbevolking van 15-64 jaar’ stellen de 
onderzoekers dat ‘wanneer we kijken naar de hogere en wetenschappelijke beroepsniveaus, dan 
zien we dat Antillianen en autochtonen ongeveer gelijkelijk op deze beroepsniveaus zijn 
vertegenwoordigd.’ ‘Ongeveer eenderde van de autochtonen en van de Antillianen is’, aldus de 
onderzoekers, ‘op dit niveau werkzaam.’ Ook hier was, in termen van het 
minderhedenonderzoek, sprake van een ‘positieve trend’ tussen 1998 en 2000.124  
 
Tegelijkertijd zijn er uitspraken van Type 2: a. De onderzoekers stellen dat (jonge) Antilliaanse 
Nederlanders in 2000 ‘oververtegenwoordigd waren in de verdachtenpopulatie’, waarbij de 
onderzoekers nog vermeldden dat de ‘oververtegenwoordiging kleiner is geworden’ tussen 1998 
en 2000.125 De onderzoekers stellen over de Amsterdamse situatie voorts dat 
‘Antillianen/Arubanen sterk zijn oververtegenwoordigd in arrestaties/verdachten wegens/van 
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124 Dominguez Martinez e.a. 2002, p. 67  
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straatroof.’126 De onderzoekers merken ‘tenslotte op’ dat ‘de uitkomsten omtrent verdachten niet 
gecontroleerd zijn voor achtergrondkenmerken.’ ‘Indien’, aldus de onderzoekers, ‘gecontroleerd 
zou worden voor relevante factoren als woonplaats en sociaal-economische positie, dan kan de 
oververtegenwoordiging een stuk kleiner worden.’127 De minderhedenonderzoekers sloten met 
andere woorden niet uit dat andere factoren, dan het ‘Antilliaan zijn’ op zich de 
‘verdachtencijfers’ kon verklaren. b. In een recentere studie, Emancipatie in estafette (2004) van het 
SCP en het ISEO merkten onderzoekers op dat ‘alleenstaande moeders van Surinaamse en vooral 
Antilliaanse herkomst zich relatief vaak in een kansarme positie bevinden.’128 
 
Het gaat er in dit kader niet om de uitkomsten van deze onderzoeken te evalueren, maar hoe de 
politieke vertogen over Antilliaanse Nederlanders niet langer bepaald zou worden door 
uitspraken van het type 1, het oude weten waarin Antilliaanse Nederlanders als succesverhaal 
golden, maar in toenemende mate door het profiel van type 2, de kansarme Antilliaan. Niet alleen 
de krantenberichten na 1992, maar ook de politieke debatten en de agenda ten aanzien van 
integratie en toelating zouden vrijwel uitsluitend bepaald worden door dit nieuwe weten. De 
‘succesvolle’ Antilliaanse Nederlanders zouden in dat proces nauwelijks meer belicht worden. In 
de politieke vertogen ging het problematische deel, in overeenstemming met het pars pro toto 
mechanisme, in toenemende mate staan voor de totale gemeenschap van Antilliaanse 
Nederlanders.  
 
4.2.2 De Nota migratie Antilliaanse jongeren: veranderde betekenis van Antilliaanse 
Nederlanders 
De nota 
De Nota migratie Antilliaanse jongeren (verschenen op 10 november 1998) en de politieke debatten 
tussen regering en Tweede Kamer over de nota in de jaren daarna zijn daar en goed voorbeeld 
van.129 Het zijn de jaren van de paarse kabinetten Kok (PvdA, VVD en D66, 1994-2002). In 
‘paars 2’ (1998-2002) kwam er, geheel in lijn met het nieuw realisme, dat de ‘integratieproblemen’ 
met minderheden met lef wilde aanpakken, een minister voor Grotesteden- en Integratiebeleid.130 
De nota was een van de eerste wapenfeiten die minister Van Boxtel, verantwoordelijk voor dit 
beleidsterrein, samen met staatssecretaris De Vries van Koninkrijksrelaties, op zijn naam had 
staan. Het was daarbij tevens de eerste nota die zich specifiek op Antilliaanse Nederlanders 
richtte, en wel op een wijze die tot op dat moment atypisch was in de politieke vertogen over 
deze postkoloniale categorie. De nota stond geheel in het teken van de ‘kansarmen’ onder de 
‘Antillianen’ (over Antilliaanse rijksgenoten sprak men niet meer) en liet aldus een stilte over het 
type van de ‘succesvolle Antilliaanse rijksgenoot’ vallen. Het betekende vanwege die focus én 
vanwege het feit dat politieke debatten in de jaren daarna in belangrijke mate in dit kader zouden 
plaatsvinden niets minder dan een paradigmaverschuiving in de politieke vertogen over 

                                                 
126 Dominguez Martinez e.a. 2002, p. 118. 
127 Dominguez Martinez e.a. 2002, p. 120.  
128 Gijsberts & Merens 2004, p. 132. 
129 Overigens was reeds in 1992 een Taskforce ingesteld. Het ging om een gemengd Antilliaans-Nederlandse 
commissie, die de opdracht kreeg een beleidsplan te schrijven over de Antilliaanse jongerenproblematiek. Zie 
Jongmans 2001, p. 42. 
130 www.parlement.com. 
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Antilliaanse Nederlanders. Met de nadruk op de ‘kansarmen’ had de nota een klasse-dimensie, 
maar daarnaast hing ze ook samen met gender. De regering, die de komst van kansarmen naar 
Nederland in het kader van de sociaal-economische crisis op de Antillen en de veranderde 
samenstelling van de Antilliaanse migratie naar Nederland plaatste,131 formuleerde door middel 
van de volgende passages aard, omvang en verklaring van ‘het probleem’: 
 
“De integratie van een deel van de Antilliaanse jongeren in de Nederlandse samenleving verloopt moeizaam. Deze 
groep vormt aanleiding voor een voortdurend maatschappelijk en politiek debat. Recent hebben met name de grote 
gemeenten in Nederland de problemen met Antilliaanse jongeren in Nederland nadrukkelijk onder de aandacht 
van het kabinet gebracht. Gemeenten wijzen op de moeilijkheid om bepaalde Antilliaanse jongeren te bereiken met 
de juiste instrumenten, waardoor deze groep in Nederland marginaliseert, soms criminaliseert, en vaak ernstige 
overlast bezorgt. Mede namens de minister van Justitie berichten de ondergetekenden in deze brief langs welke lijn 
het kabinet een bijdrage wil leveren aan het oplossen van de gesignaleerde problemen.”132 
 
Het ging volgens de regering om niets minder dan het belang van lokale gemeenschappen:  
 
“Hoewel het dus gaat om een relatief kleine groep van probleemjongeren, afkomstig van de Antillen, realiseert het 
kabinet zich dat deze groep de lokale gemeenschap én gemeenten voor grote problemen kan stellen.”133 
 
Een nadere kwalificatie van de regering van de kansarmen luidde als volgt: 
 
“Opmerkelijk is dat de samenstelling van de huishoudens in één opzicht wezenlijk verschilt van die van autochtone 
Nederlanders. Te weten het aandeel eenoudergezinnen: bijna een kwart van de Antilliaanse huishoudens bestaat 
uit één ouder – veelal de moeder – en één of meer kinderen; bij de autochtone vergelijkingscategorie is dit 3%. Als 
gevolg hiervan groeit ruim de helft van alle inwonende Antilliaanse kinderen op in een éénoudergezin.”134 
 
De regering merkte voorts op dat 
 
“Het werkloosheidspercentage ongeveer 20% [is] hetgeen uiteraard zorgwekkend hoog is.”135 
 
En over de criminaliteit meldde ze het volgende: 
 
“In de […] CRIEM-nota is door het vorige kabinet aan de Tweede Kamer gerapporteerd dat Antilliaanse 
jongeren een bovenproportioneel aandeel hebben in bepaalde vormen van criminaliteit. Met Marokkaanse jongeren 
verkeren zij verhoudingsgewijs in de top van de criminele piramide.”136 

                                                 
131 Kamerstukken II 1998/99, 26283, nr. 1, p. 3-4. De regering wees op de geringe economische groei in combinatie 
met ‘kwalitatieve discrepantie’ op de arbeidsmarkt, wees verder op het stijgen van de migratie tussen 1995 en 1998, 
en merkte voorts op dat ‘tot in het midden van de jaren tachtig vanuit de Antillen vooral vertegenwoordigers uit de 
midden- en hogere klasse naar Nederland kwamen’, terwijl ‘na 1985 zich hierbij alleenstaande moeders en 
risicojongeren [voegden] die zich reeds op de Antillen in een deplorabele situatie bevonden.’ 
132 Kamerstukken II 1998/99, 26283, nr. 1, p. 1. 
133 Kamerstukken II 1998/99, 26283, nr. 1, p. 2. 
134 Kamerstukken II 1998/99, 26283, nr. 1, p. 4-5.  
135 Kamerstukken II 1998/99, 26283, nr. 1, p. 5. 
136 Kamerstukken II 1998/99, 26283, nr. 1, p. 5.  
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Naast te wijzen op klasse verklaarde de regering de problemen door te wijzen op taal en cultuur: 
 
“Door taalproblemen en culturele verschillen verlopen de contacten van deze groep in Nederland en met 
Nederlandse instellingen buitengewoon moeizaam.”137 
 
Zonder te willen stellen dat de cijfers van de regering niet klopten of dat er geen problemen 
waren waarover iedereen, ook Antilliaanse Nederlanders, het eens waren – die zullen er 
ongetwijfeld geweest zijn – valt op dat haar selectieve blik als effect had (gewild of niet) dat een 
wel heel eendimensionaal beeld van Antilliaanse Nederlanders ontstond. Ten eerste door, zoals 
we reeds hebben gezien, geen statistieken van de ‘succesvolle’ Antilliaanse Nederlanders in 
Nederland in haar analyse op te nemen. Maar ook door, ten tweede, in haar representatie van de 
‘kansarmen’ selectief te werk te gaan. Zo suggereerde de regering (ze maakte haar opvattingen 
hieromtrent niet expliciet) dat het eenoudergezin kennelijk op zichzelf een probleem vormde, 
waarmee ze zonder meer uitging van burgerlijke normen omtrent het ‘complete’, ‘autochtone’ 
twee-oudergezin, en kennis die een ander licht op het ‘Antilliaanse’ eenoudergezin kon werpen 
uitsloot.138 Voorts had de regering wat cijfers over criminaliteit en werkloosheid betreft gekozen 
voor een momentopname en niet voor een ontwikkeling, die de feiten in een ander licht zouden 
kunnen plaatsen. Zo was de werkloosheid van ‘ongeveer 20%’ in de woorden van de regering 
‘zorgwekkend hoog’, maar evenzeer was op dat moment tevens een ‘afname van de werkloosheid 
onder Antillianen/Arubanen’ (vóór 1998 tekende die trend zich af, ná 1998 zelfs duidelijker ) te 
constateren.139 Ook de criminaliteitscijfers zouden na 1998 een dalende trend vertonen.140 Het 
lijkt er, kortom, op dat de inzet van Regering (door een bepaalde selectie van feiten en het 
weglaten van andere) er aanvankelijk niet primair op gericht was een evenwichtig beeld van 
Antilliaanse Nederlanders te schetsen, maar vooral om de Antilliaanse migratie als een urgent, 
deels in cultuurverschillen gefundeerd probleem te construeren (waarbij het ‘zorgeloze’ 
eenoudergezin maar vooral de criminele Antilliaanse jongere belangrijke stijlfiguren waren) dat 
om politieke maatregelen vroeg.  
 
De Kamer ‘gaat mee’ met de regering en verruimt het probleem 
Die boodschap van de regering kwam duidelijk over, want ook de Kamer ging de Antilliaanse 
Nederlanders en de migratie vanuit de Antillen naar Nederland vooral duiden als een probleem. 
Kamerleden neigden er daarbij in toenemende mate naar de ‘kansrijke’ Antilliaanse Nederlanders 
te vergeten: de Antilliaanse migrant (over Antilliaanse Nederlanders had men het nauwelijks) ging 
gelijk staan aan de ‘kansarme Antilliaanse migrant.’ Uitspraken zoals die van Nordholt, dat ‘de 

                                                 
137 Kamerstukken II 1998/99, 26283, nr. 1, p. 2.  
138 Zo zijn de sociaal-wetenschappelijke inzichten omtrent ‘matrifocaliteit’, waar het bij ‘Antilliaanse 
eenoudergezinnen met aan het hoofd een moeder’ vaak om zal gaan, verre van eenduidig. Ten eerste wijst de term 
matrifocaliteit er op zichzelf reeds op dat de term eenoudergezin wat misleidend kan zijn, als we er de afwezigheid 
van de vader mee bedoelen. Wekker 1994, laat op basis van onderzoek zien dat dit gezinstype niet als pathologisch 
beschouwd moet worden.  
139 Deze observaties komen uit De Integratiemonitor 2002 (ISEO). Er viel volgens de auteurs een ‘forse afname van de 
werkloosheid onder Antillianen/Arubanen’ te constateren (22% in 1994, 23% in 1995, 21% in 1996 en 1997, een 
onbekend percentage (te weinig waarnemingen) in 1998 en 1999, en 8% in 2000 en 2001), Dominguez Martinez e.a. 
2002, p. 62. 
140 Dominguez Martinez e.a. 2002, p. 107-111. 
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problemen in koninkrijksverband moesten worden opgelost’ bepaalden die politieke debatten 
nauwelijks: Kamerleden plaatsten Antillianen en Antilliaanse belangen tegenover Nederlanders en 
Nederlandse belangen. Ze legden, in tegenstelling tot hun collega’s in eerdere decennia, veel 
minder het accent op een gedeelde identiteit als ‘rijksgenoten’ van één Koninkrijk der 
Nederlanden. Over de maatregelen die de regering in gedachten had straks meer. Hier staan we 
eerst stil bij de vraag hoe (en met inzet van welke retorische strategieën) Kamerleden ‘het 
probleem’ construeerden. 
 
De algemene overleggen tussen de Kamer en regering naar aanleiding van de nota vanaf 1999 tot 
en met 2002 vormen een heldere illustratie van de gewijzigde politieke inzichten. Kamerleden 
construeerden de Antilliaanse migratie, geheel in de lijn van de regering, als een probleem dat om 
verregaande maatregelen vroeg.141 Dat Kamerleden het profiel dat de regering van ‘Antillianen’ 
had geschetst, onderschreef blijkt uit het eerste algemeen overleg naar aanleiding van de nota op 
27 januari 1999.142 De reacties van Kamerleden, die plaatsvonden in de context van stroef 
verlopende relaties met de Antilliaanse regering, leveren het volgende beeld op. Uit de uitingen 
van de deelnemende fracties (PvdA, GPV, D66, CDA, VVD, SP en GroenLinks) komt naar 
voren dat men de regeringsdefinitie deelde dat er sprake was van een (door sociaal-economische 
omstandigheden op de Antillen veroorzaakt) probleem. Zo achtte Kamerlid Van Middelkoop 
(GPV) het ‘geen goede zaak als kansarme jongeren van de Antillen naar Nederland komen.’143 SP-
kamerlid Kant ‘had waardering voor de minister voor Grotesteden- en Integratiebeleid, die niet 
wegloopt voor de werkelijkheid.’ Volgens Kant was de minister ‘strijdlustig genoeg om de strijd 
over vervolgstappen aan te gaan,’ aangezien het ‘geen goede zaak [is] als kansarme jongeren naar 
Nederland komen: niet goed voor de jongeren, niet goed voor Nederland, en ook niet goed voor 
de Antillen.’144 Te Veldhuis (VVD) had ‘op zich waardering’ voor de nota, maar vond tevens dat 
zij ‘de onmacht [aantoont] om de stroom Antilliaanse jongeren die naar Nederland komt, 
effectief tegen te houden.’ Te Veldhuis kwalificeerde de nota als ‘het begin van het einde van 
pappen en nathouden,’145 terwijl Eurlings (CDA) vond dat de nota ‘een geest van voorzichtig 
optimisme en bange hoop’ uitademende. In dit verband is van belang dat CDA, VVD en D66 de 
neiging hadden de problemen op alle Antilliaanse migranten te projecteren (hoewel de nota, zoals 
we hebben gezien nadrukkelijk over ‘migratie van Antilliaanse jongeren’ sprak). Eurlings sprak 
bijvoorbeeld over ‘de migratie van Antillianen’ in het algemeen. 146 Ook voor D66-kamerlid 
Scheltema-De Nie stond het jongere, kansarme deel van de Antilliaanse migratie kennelijk voor 
de Antilliaanse migratie als geheel, want het Kamerlid informeerde of ‘de voorgestelde 
maatregelen slechts een begin [zijn]’, en of ‘later een meer actieve benadering van volwassenen 

                                                 
141 Kamerstukken II 1998/99, 26283, nr. 2; Kamerstukken II 1998/99, 26283, nr. 4; Kamerstukken II 1999/00, 26283, nr. 
5; Kamerstukken II 2000/01, 26283, nr. 7, 8, 10, 13; Kamerstukken II 2001/02, 26283, nr. 16. Die overleggen vonden 
plaats in het kader van de vaste commissies voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken en voor Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties. Gesprekspartners van de Kamer waren de minister voor Grotesteden- en 
Integratiebeleid (Van Boxtel) en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (De Vries). In 
vergaderjaar 2001-2002 schoven daarnaast ook minister Korthals en staatssecretaris Kalsbeek (van Justitie) aan. 
142 Kamerstukken II 1998/99, 26283, nr. 2. 
143 Kamerstukken II 1998/99, 26283, nr. 2, p. 3. 
144 Kamerstukken II 1998/99, 26283, nr. 2, p. 5. 
145 Kamerstukken II 1998/99, 26283, nr. 2, p. 5. 
146 Kamerstukken II 1998/99, 26283, nr. 2, p. 4. 
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voor ogen wordt gesteld.’147 Dat gold ook voor Te Veldhuis (VVD), die wilde weten ‘waarom de 
maatregelen alleen getroffen [worden] voor minderjarigen, en niet ook voor meerderjarigen die in 
Nederland geen enkel perspectief hebben.’148 Kennelijk in reactie hierop repte staatssecretaris De 
Vries (Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, VVD), over ‘de problematiek van kansloze 
Antillianen die naar Nederland komen, jong of oud’ waarmee hij het format van de nota (kansarme 
Antilliaanse jongeren) losliet.149 Op welke cijfers Eurlings, Scheltema-De Nie en De Vries zich bij 
hun suggestie dat er sprake was van een breder probleem onder ‘Antillianen’ baseerden is 
overigens niet bekend, ze deden niet aan bronvermelding. Het waren in ieder geval niet de cijfers 
die binnen het door de regering gefinancierde integratieonderzoek circuleerden. Want aan de 
hand van de daarin gehanteerde indicatoren zou een dergelijke veralgemenisering van het 
probleem op dat moment niet onderbouwd kunnen worden.  
 
De PvdA en GroenLinks lieten, hoewel ook zij niet betwijfelden dat sprake was van een 
probleem, een wat ander geluid horen. Gortzak (PvdA) toonde zich ‘ingenomen met de brief van 
de bewindslieden, die weliswaar laat, maar wel adequaat’ was, maar tevens was het hem ‘na lezing 
van de brief gebleken dat het om problemen met een beperkte groep gaat.’ ‘De meeste 
Antillianen in Nederland vinden hun weg wel’, aldus Gortzak.150 Dat was ook min of meer de 
strekking van de reactie van Rosenmöller (GroenLinks), die de nota ‘als reactie op de 
alarmerende problemen in grote en middelgrote steden die deels veroorzaakt worden door 
Antilliaanse jongeren’ beschouwde maar daarbij, in tegenstelling tot VVD, D66 en CDA stelde 
dat het ‘hierbij gaat om een klein deel van de hier aanwezige Antilliaanse jongeren.’151 Met andere 
woorden, volgens GroenLinks was met het grootste deel van de Antilliaanse jongeren niets mis, 
laat staan met de Antilliaans-Nederlandse gemeenschap als geheel. Deze observatie zou de 
politieke vertogen over Antilliaanse Nederlanders echter niet bepalen. Die zouden, ingekaderd in 
en voortgestuwd door een nota die de kansarmen als uitgangspunt had genomen en aldus een 
eendimensionaal beeld van Antilliaanse Nederlanders had geschetst, zich vrijwel uitsluitend 
concentreren op de problemen. Een fijnmaziger onderscheid tussen ‘kansarmen’ en ‘kansrijke’ 
Antilliaanse Nederlanders verdween langzaam uit beeld. Men ging slechts over de problemen van 
‘kansarme Antillianen’ spreken, later over ‘criminele Antillianen’ en steeds vaker enkelvoudig over 
problemen van ‘Antillianen’ en over de ‘Antilliaanse migratie.’  
 
Het probleem van de Antilliaanse migratie: aard én omvang 
Dat laatste sluit overigens aan bij het gegeven dat politici in het kader van de nota niet alleen de 
aard van het jongere deel van de Antilliaanse migratie problematiseerden (waar het de nota in 
eerste instantie om begonnen was), maar ook de omvang van de Antilliaanse migratie. Dat blijkt uit 
het algemeen overleg op 16 juni 1999.152 Gortzak (PvdA) maakte zich in dat verband, zelfs bij een 
verbetering van de sociaal-economische situatie en onderwijs op de Antillen ‘geen illusies over de 

                                                 
147 Kamerstukken II 1998/99, 26283, nr. 2, p. 4. 
148 Kamerstukken II 1998/99, 26283, nr. 2, p. 5. 
149 Kamerstukken II 1998/99, 26283, nr. 2, p. 9. 
150 Kamerstukken II 1998/99, 26283, nr. 2, p. 1. 
151 Kamerstukken II 1998/99, 26283, nr. 2, p. 6. 
152 Kamerstukken II 1998/99, 26283, nr. 4. Aan dit overleg namen, naast minister en staatssecretaris, de fracties van de 
PvdA, CDA en D66 deel. Vgl. Schuster 1999a, p. 133 e.v.. 
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vermindering van de migratie op korte termijn.’153 Rijpstra (VVD) wilde, ‘omdat de regering 
uitgaat van een aanzienlijk groter aantal Antilliaanse migranten dan het Centraal Bureau’, weten 
‘hoe groot de migratie nu werkelijk is,’154 terwijl Verburg (CDA) de hoop uitsprak ‘dat de 
demissionaire status van de regering niet ten koste zal gaan van haar daadkracht, omdat de 
toenemende migratie juist meer daadkracht en meer politieke druk vergt.’ Noch de komst van de 
‘kansarme’ jongeren, noch die van hoger opgeleiden was voor Verburg wenselijk. Er moest de 
jongeren ‘een echt perspectief op verbetering en dus een alternatief voor vertrek naar Nederland 
worden geboden’ aangezien ‘dat niet alleen in belang [is] van Antilliaanse jongeren zelf, maar ook 
in het belang van de Antilliaanse en de Nederlandse gemeenschap.’ Enigszins cryptisch lichtte 
Verburg toe dat ‘het vertrek van veel Antilliaanse jongeren met een hoge opleiding leidt tot een 
braindrain en de kans dat de Antilliaanse jongeren ook in Nederland in problemen komen, neemt 
nog steeds toe.’155  
 
De regering was aanvankelijk niet geheel eenduidig in haar reactie op de migratieangsten die in de 
Kamer leefden. Terwijl staatssecretaris De Vries sprak over een ‘zorgwekkende trend van de 
migratie,’156 presenteerde minister Van Boxtel de gevraagde cijfers waarna hij constateerde dat 
‘dus inderdaad sprake [is] van een toenemende migratie’, maar daar direct aan toevoegde dat 
‘enige relativering echter op haar (sic) plaats [is].’ ‘Jaarlijks komen er’ aldus Van Boxtel, ‘circa 
100.000 mensen Nederland binnen en bovendien behoren de Antillen tot het Koninkrijk der 
Nederlanden; de Antillianen beschikken dus over een Nederlands paspoort.’157 Niettemin ging de 
regering in de periode daarna de Kamer trouwhartig over ‘omvang en samenstelling’ van de 
Antilliaanse migratie rapporteren, waarbij ze op 4 september 2000, opvallend genoeg, de Kamer 
meedeelde dat ‘een cijfermatige onderbouwing van de door de Antillengemeenten waargenomen 
stijging van het aantal kansarme Antillianen niet is te geven.’158 Staatssecretaris De Vries liet de 
Kamer over de omvang van de migratie op 20 oktober 2000 ter geruststelling weten dat, op basis 
van historische ervaring, een aanzienlijke retourmigratie naar de Antillen voor de hand lag. De 
Vries constateerde dat ‘vele emigranten na een opleiding in Nederland naar de Antillen terug 
[blijken] te keren als zij daar toekomstmogelijkheden zien’ en dat ‘voor de middenlange termijn 
en lange termijn met betrekking tot het migratievraagstuk dus enig optimisme op zijn plaats 
[is].’159 Hoewel De Vries het jaar daarna duidelijk zou laten weten dat ‘kwantitatieve omvang van 
de migratie naar Nederland’ voor hem op zichzelf geen probleem was,160 waren in zijn 
aanvankelijke houding nog sporen van het oude idee dat terugkeer van Antilliaanse Nederlanders 

                                                 
153 Kamerstukken II 1998/99, 26283, nr. 4, p. 2. 
154 Kamerstukken II 1998/99, 26283, nr. 4, p. 3. 
155 Kamerstukken II 1998/99, 26283, nr. 4, p. 4. 
156 Kamerstukken II 1998/99, 26283, nr. 4, p. 6. 
157 Kamerstukken II 1998/99, 26283, nr. 4, p. 4-5. 
158 Kamerstukken II 1999/00, 26283, nr. 6, p. 2-4. 
159 Kamerstukken II 2000/01, 26283, nr. 7, p. 7. De Vries plaatste de migratie overigens ook in een economische 
context: ‘in antwoord op de vraag naar het langetermijnperspectief van de regering’ herinnerde hij de Kamer eraan 
‘dat de migratiestromen tussen de Nederlandse Antillen en Nederland in het verleden altijd een duidelijke 
slingerbeweging hebben laten zien, die afhankelijk was van de economische toestand in beide Rijksdelen.’ De 
regering had de Kamer overigens ook al eerder per brief laten weten dat ze met een remigratieproject doende was, 
Kamerstukken II 1999/00, 26283, nr. 5, p. 4. 
160 Kamerstukken II 2000/01, 26283, nr. 13, p. 7. 
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naar de Antillen vanzelfsprekend was te zien. En dat een burgerschap van Antilliaanse 
Nederlanders in Nederland eigenlijk minder ideaal was.  
 
De regering nuanceert het probleem 
Het was er de regering overigens veel aan gelegen om het beeld, dat de Antilliaanse migratie als 
geheel een probleem was, van nuances te voorzien. Zo maakte de regering in een brief aan de 
Kamer melding van ‘de recente ontwikkeling dat door Nederlandse bedrijven in de Antillen 
gericht geworven wordt.’ ‘Aangetrokken door hogere lonen en betere carrièremogelijkheden 
accepteren (goed)opgeleide Antillianen een baan in Nederland,’ aldus de regering. Ze wees er 
voorts op dat ‘bezuinigingen van de Antilliaanse regering en ontslagen die daaruit zijn 
voortgevloeid ook bijdragen aan de toegenomen migratie’ en stelde dat ‘aangezien het veelal 
personen met een goede opleiding betreft de kans groot [lijkt] dat zij in Nederland op korte 
termijn een baan zullen kunnen vinden.’161 ‘Ja, ja, we weten inmiddels wel beter’, moeten de 
Kamerleden gedacht hebben, want deze relativerende opmerkingen van de regering, die daarmee 
in feite ruimte maakte voor het oude weten over Antilliaanse Nederlanders, maakte in het overleg 
daarna (op 4 oktober 2000) weinig indruk. Sterker, niet alleen bleven Kamerleden spreken over 
de ‘problemen’162 die de Antilliaanse migratie met zich meebracht, sommige fundeerden die zelfs 
op ‘cultuurverschillen.’163 Minister Van Boxtel zag zich in reactie daarop genoodzaakt nogmaals 
expliciet positieve feiten over de Antilliaanse gemeenschap in Nederland te belichten, feiten die in 
de regeringsnota en in de debatten die daar direct op volgden niet aan de orde waren gekomen.164 
De nuanceringen van de regering165 kwamen overigens niet uit de lucht vallen, maar kunnen 
worden beschouwd als een bewuste poging de regie over het proces van betekenisgeving over de 
Antilliaanse migratie en Antilliaanse Nederlanders weer in handen te krijgen. De regering wilde de 
geest weer in de fles krijgen. De overenthousiaste reactie van Kamer op de nota, waarin de 
Antilliaanse migratie en Antilliaanse Nederlanders in toenemende mate als geheel waren 
geconstrueerd als een probleem dat van buiten naar binnen kwam (men sprak immers over 
‘Antillianen’ niet over ‘Antilliaanse rijksgenoten of Antilliaanse Nederlanders’) hadden binnen 
diezelfde Kamer tot de conclusie geleid dat een toelatingsregeling op zijn plaats was. Hier was 
dezelfde samenhang tussen het pars pro toto mechanisme en reflecties over toelating aan het werk 
die Schuster observeerde in besloten politieke vertogen over Surinaamse rijksgenoten in de jaren 
zestig: ‘Uitvergroten van het gedrag van een minderheid onder deze migranten creëerde de 
ideologische en politieke context waarin beperking van de totale immigratie de meest voor de 
hand liggende oplossing leek.’166 Daar kwam het in het geval van Surinaamse rijksgenoten niet 
van. Ook eind jaren negentig had de regering andere reguleringsmaatregelen op het oog, al was de 
toelatingsoptie verre van onbespreekbaar. 
 
                                                 
161 Kamerstukken II 1999/00, 26283, nr. 6, p. 3. 
162 Kamerstukken II 2000/01, 26283, nr. 7. 
163 Zo pleitte Gortzak (PvdA), in het kader van het bepleite ‘voortraject inburgering’ op de Antillen voor ‘opname 
van onderricht over culturele verschillen en Nederlandse omgangsvormen’ in het lesprogramma.  
164 Kamerstukken II 2000/01, 26283, nr. 7. p. 5. 
165 Kamerstukken II 2000/01, 26283, nr. 10, p. 5, Van Boxtel zou op 11 april 2001 nog scherper stellen dat het ‘met 
het overgrote deel van deze jongeren goed gaat.’ Van Boxtel had het daarbij over ‘jongeren, zowel op de Antillen als in 
Nederland.’ 
166 Schuster 1999a, p.130. 
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4.3 Toelating en nationaliteit ter discussie, ‘inburgering’ verplicht (1998-2006) 
Laten we even kort terugblikken op politieke opinies over het Nederlands staatsburgerschap van 
Antilliaanse Nederlanders en hun vrije personenverkeer naar Nederland in de jaren zeventig en 
tachtig. Minister De Gaay Fortman had in januari 1976 een toelatingsregeling voor Antilliaanse 
Nederlanders op principiële gronden en categorisch167 afgewezen, daarin ondersteund door een 
overgrote kamermeerderheid die net als de minister vond dat een toelatingsregeling voor 
Nederlanders riekte naar discriminatie. De minister stelde, om in herinnering te roepen dat een 
toelatingsregeling onacceptabel was omdat ze zou betekenen dat men ‘aan Nederlanders de 
toegang tot Nederland belemmerde, die zij tijdenlang gehad hebben, en bovendien de regeling in 
haar uitvoering niet anders dan als discriminatoir zou worden ervaren.’ Voorstellen voor een 
toelatingsregeling zoals die van Verwoert, op wie De Gaay Fortman reageerde, waren zowel voor 
regering als een grote kamermeerderheid simpelweg onfatsoenlijk, en ook tijdens het bewind van 
minister De Koning in de jaren tachtig stond het vrije personenverkeer tussen de Antillen en 
Nederland buiten kijf.  
 
4.3.1 Accent op ontmoediging, toelatingsregeling achter de hand 
Hoe anders was de politieke consensus in 1998. Een toelatingsregeling voor Antilliaanse 
Nederlanders was alleszins bespreekbaar geworden, en zelfs hun Nederlands staatsburgerschap 
was geen vanzelfsprekendheid meer.168 De Nota migratie Antilliaanse jongeren speelde in de inflatie 
van het Nederlanderschap van Antilliaanse Nederlanders een dubbelzinnige rol die een dynamiek 
kreeg die in ieder geval minister Van Boxtel van Grotesteden- en Integratiebeleid slechts ten dele 
beoogd had. Nadat de regering in de nota ‘het probleem’ had geïdentificeerd stelde ze het 
volgende voor: 
 
“De essentie van de door het Nederlandse kabinet voorgestelde aanpak is dat kansarme Antilliaanse jongeren 
moeten worden ontmoedigd om naar Nederland te komen, zowel door het uitbreiden van de onderwijs- en 
jeugdvoorzieningen op de Antillen zélf, als door de invoering van een voogdijregeling voor minderjarigen voor 
degenen die toch de oversteek naar Nederland wagen. Delen van het inburgerings-programma, meer in het bijzonder 
het deel ‘Nederlands als tweede taal’, zouden reeds op de Antillen aangeboden kunnen worden. Om de 
bereikbaarheid van de Antilliaanse jongeren in Nederland te vergroten zullen de sancties op het zich niet 
inschrijven in de GBA worden verscherpt.”169 
 
De regering hoopte op een actieve medewerking van de Antilliaanse regering om bij de 
maatregelen die zij in dat kader wilde treffen,170 en zou daartoe in overleg met de Antilliaanse 
regering treden.171  

                                                 
167 De minister wilde er niet eens over nadenken. 
168 Jongmans 2001, p. 47, spreekt in dit verband over ‘een toelatingsregeling als stok achter de deur.’ 
169 Kamerstukken 1998/99, 26283, nr. 1, p. 2. 
170 Concreet stelde de regering maatregelen voor die neerkwamen op: 1. ontmoediging van vertrek van kansarme 
jongeren naar Nederland (en aanmoediging om werk en onderwijs op de Antillen te zoeken/volgen); 2. voorkoming 
van onbegeleide migratie van minderjarigen zonder dat voogdij geregeld is; 3. registratie (van ‘Antilliaanse 
migranten’) bij vertrek uit de Antillen en aankomst in Nederland (via verplichte uitschrijving uit bevolkingsregister op 
de Antillen en inschrijving in de bevolkingsadministratie in Nederland); 4. gedeeltelijke inburgering (en voorlichting) 
vooraf; en 5. informatie-uitwisseling tussen de Nederlandse en de Antilliaanse overheid over (aspirant) Antilliaanse 
migranten, Kamerstukken II 1998/99, 26283, nr. 1, p. 5-12. 
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Een uiteenzetting over de details van dit beleid is in dit kader minder relevant. Hier is vooral van 
belang dat de regering er, in een bijlage bij de nota, ook blijk van had gegeven serieus te hebben 
nagedacht over de mogelijkheden om de migratie van ‘Antillianen’ (ook hier sprak men niet over 
Antilliaanse Nederlanders of rijksgenoten) te reguleren door middel van een toelatingsregeling, 
visumplicht, paspoortuitgiftebeleid, een gemenebestpaspoort (ook ‘koninkrijkspas’ genoemd) en 
een verblijfsregeling.172 In de bijlage, getiteld Juridische mogelijkheden om de immigratie te beperken, 
besteedde ze ruime aandacht aan deze punten en aan de vraag hoe de beëindiging van het vrije 
personenverkeer door middel van nationaliteitspolitiek en toelatingspolitiek zich verhouden met 
het juridische kader van het statuut, de grondwet, het EG-verdrag, EVRM en IVBP en het 
volkenrecht.173 Die houding was uiteraard in scherp contrast met het regeringsstandpunt in de 
jaren zeventig en tachtig, waar men principieel – zie De Gaay Fortman – de mogelijkheid voor 
een toelatingsregeling ten aanzien van Antilliaanse Nederlanders afwees en haar zelfs niet wilde 
onderzoeken. Maar in 1998 had de regering er geen enkele moeite mee haar bureaucratische 
apparaat deze opdracht te verstrekken.  
 
Op basis van de bijlage concludeerde de regering dat ‘in juridische zin een toelatingsregeling voor 
Antillianen mogelijk is’ maar tevens dat ‘uit het subsidiariteitsbeginsel voort [vloeit] dat tot een 
toelatingsregeling pas kan worden overgegaan nadat andere, minder ingrijpende instrumenten 
geen oplossing hebben kunnen bieden.’ Reden waarom voor het kabinet ‘nu eerst andere 
maatregelen om het vraagstuk van de Antilliaanse probleemjongeren aan te pakken de voorkeur 
verdienen.’174 Ze had vanwege dit subsidiariteitsbeginsel, maar ook ‘omdat maar een beperkt deel 
van de Antillianen die naar Nederland komt problemen veroorzaakt’ gekozen ‘voor een 
kwalitatieve benadering en niet een kwantitatieve benadering gericht op de getalsmatige beperking 
van de migratie.’175 Daarin verschilde de regering met dat deel van de Kamer, dat haast wilde 
maken met een toelatingsregeling. Er was in het standpunt van Kamerleden een duidelijke relatie 
tussen de betekenissen die men aan ‘Antillianen’ hechtte en de houding inzake een 
toelatingsregeling. Zij die de neiging hadden de problematiek van Antilliaanse jongeren te 
veralgemeniseren naar alle Antilliaanse migranten en/of Antilliaanse Nederlanders in de 
Nederlandse samenleving en voorts de Antilliaanse migratie op zichzelf als een probleem zagen 
waren voorstander van een toelatingsregeling, terwijl zij die een meer genuanceerde kijk op 
‘Antilliaanse migranten’ en/of Antilliaanse Nederlanders hadden tegenstander van die optie 
waren. Overigens konden fracties, of ze nu links of rechts waren, zich in het mondeling overleg 
op 27 januari 1999 vinden in het door de regering gehanteerde principe van ‘ontmoediging.’176 Al 

                                                                                                                                                         
171 Kamerstukken II 1998/99, 26283, nr. 1, p. 6. 
172 Kamerstukken II 1998/99, 26283, nr. 1, p. 17-20. 
173 Kamerstukken II 1998/99, 26283, nr. 1, p. 14-17. 
174 Kamerstukken II 1998/99, 26283, nr. 1, p. 5. 
175 Kamerstukken II 1999/00, 26283, nr. 6, p. 4. 
176 Kamerstukken II 1998/99, 26283, nr. 2. Het ging hierbij om alle fracties die aan het algemeen overleg op 27 januari 
1999 deelnamen, te weten PvdA, GPV (die ook sprak namens RPF), D66, CDA, VVD, SP, GroenLinks. Gortzak 
(PvdA) en Kant (SP) kwalificeerden de ‘aanmoediging’ om op de Antillen te blijven (ontmoediging vond Kant 
‘negatief klinken’, terwijl Gortzak sprak over ‘onzinnig taalgebruik’) als positief (p. 2 en p.6), Van Middelkoop (GPV, 
ook namens RPF) kwalificeerde de nota, en dan met name de ‘ontmoedigingsmaatregelen’ als een situatie waarin 
‘bespreekbaar is geworden dat wellicht tegen koninkrijksgenoten wordt gezegd dat zij niet meer welkom zijn tegen 
dezelfde voorwaarden’, Scheltema-De Nie (D66) vond ‘de door het kabinet ingeslagen weg een goede’, en oordeelde 
dat wanneer ‘ontmoediging niet helpt, Antilliaanse jongeren beter toegerust naar Nederland [moeten] komen’ (p. 3), 
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vonden de PvdA en de SP dat wel ‘negatief’ klinken en sprak men liever over een, in woorden 
van Kant (SP), ‘een aanmoedigingsbeleid om op de Antillen te blijven.’177 Met uitzondering van 
GroenLinks was een toelatingsregeling voor alle fracties bespreekbaar. De fracties van CDA en 
VVD hadden daarbij relatief veel haast met een toelatingsregeling, terwijl D66, PvdA, GPV en SP 
de maatregelen in de nota eerst een kans wilden geven, maar een toelatingsregeling allerminst 
uitsloten. Het CDA was (bij monde van Eurlings) het meest uitgesproken voor een 
toelatingsregeling: 
 
“Hoe serieus is de opmerking dat bij onvoldoende resultaat van de voorgestelde maatregelen de Nederlandse regering 
alsnog de inzet van juridische middelen overweegt? Aan welke instrumenten denkt de regering daarbij met name? 
Hij (Eurlings, G.J.) hield twijfel of de problemen echt kunnen worden aangepakt met de voorgestelde maatregelen, 
waarbij hij verwees naar de door zijn fractie ingediende motie […] over een toelatingsregeling.”178 
 
Eurlings verwees hierbij naar de CDA-motie die het Kamerlid Van der Knaap op 11 november 
1998 had ingediend in het kader van de begrotingsbehandeling van Koninkrijksrelaties. De motie 
(die 17 november was ingetrokken) had als strekking dat de Nota migratie Antilliaanse jongeren geen 
voorstel inzake ‘een uniforme toelatingsregeling voor alle leden van het Koninkrijk’ betrof en riep 
de regering op om ‘zo spoedig mogelijk te komen met een toelatingsregeling, die recht doet aan 
het beginsel van reciprociteit.’179 De VVD (Te Veldhuis) wilde de maatregelen van de regering tot 
‘medio 1999’ (ongeveer 7 maanden na het verschijnen van de nota) een kans geven, waarna (bij 
onvoldoende effect) ‘een toelatingsregeling, een verblijfsregeling of een inreisvisum absoluut 
bespreekbaar’ was.180 Dat gold ook voor D66-lid Scheltema-De Nie, die in tegenstelling tot Te 
Veldhuis geen termijn noemde maar zich schaarde achter het uitgangspunt van het kabinet, 
‘namelijk eerst proberen de problematiek goedschiks aan te pakken en een eventuele 
toelatingsregeling op de achterhand (sic) te houden.’ Die toelatingsregeling moest ‘overigens wel 
verder worden verkend’ want het Kamerlid voorzag ‘bij de uitwerking’ daarvan ‘enkele 
problemen, ook al laten allerlei verdragen mogelijk enige ruimte.’181 De fracties van PvdA, SP en 
de GPV waren van oordeel dat de regering vooral moest inzetten op de maatregelen en pas in 
laatste instantie op een toelatingsregeling. De houding van Gortzak (PvdA) is daarvoor 
exemplarisch: 
 
“De heer Gortzak was tenslotte buitengewoon tevreden met de bijlage. Hoewel hij hoopte dat de voorgestelde 
maatregelen succes zouden hebben, is het goed te weten, dat bij uitblijven daarvan, Nederland eenzijdig maatregelen 
kan nemen.”182 
                                                                                                                                                         
Eurlings (CDA) was het over de richting van de maatregelen eens, maar twijfelde of ze ver genoeg gingen (p. 4), Te 
Veldhuis (VVD) vond de maatregelen ‘een stap in de goede richting’ (p. 5), en ook GroenLinks (Rosenmöller) was 
‘voorstander’ van ‘de aangekondigde maatregelen’ (p. 6). 
177 Kamerstukken II 1998/99, 26283, nr. 2, p. 6. 
178 Kamerstukken II 1998/99, 26283, nr. 2.  
179 Kamerstukken II 1998/99, 26200 (IV), nr. 12; Handelingen II 1998/99, p. 25-1593. 
180 Kamerstukken II 1998/99, 26283, nr. 2, p. 5. 
181 Kamerstukken II 1998/99, 26283, nr. 2, p. 3, 4. 
182 Kamerstukken II 1998/99, 26283, nr. 2, p. 2. Ook Van Middelkoop (GPV) vond het ‘niet belangrijk om in te gaan 
op de in de bijlage genoemde juridische opties’, maar wilde eerst bekijken of ‘de voorgestelde maatregelen effect 
sorteren’ en vroeg nog of de regering zich ‘bij eventuele inzet van aanvullende juridische instrumenten aan een 
termijn [wil] binden’ (p. 3). Kant (SP) was van mening dat ‘evaluatie over een half jaar aan de ene kant goed [is], maar 
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GroenLinks (bij monde van Rosenmöller) was, hoewel voor de ontmoedigingspolitiek, de enige 
fractie voor wie een toelatingsregeling principieel niet acceptabel was. Rosenmöller vond ‘wat in 
de bijlage bij de brief staat juridisch discutabel en politiek onwenselijk.’183 Dat was meer in de lijn 
van de regering die de juridische bijlage, waaronder de toelatingsregeling, vooral had bedoeld als 
Nederlands signaal aan de Antilliaanse regering dat het haar ernst was. En daarmee hoopte op 
een vlotte medewerking van de Antilliaanse regering aan de ‘niet-juridische maatregelen’ van de 
Nederlandse regering om de migratie van kansarme jongeren uit de Antillen te reguleren. Met een 
juridische beperking van de migratie wilde de Nederlandse regering niet lichtvaardig omspringen. 
Van Boxtel – die kennelijk vond dat de Kamer veel te snel naar een toelatingsregeling neigde – 
zei daarover het volgende: 
 
“Het geeft geen pas om ‘overnight’ een toelatingsregeling af te kondigen. Daarom is in de brief geprobeerd, op heel 
zorgvuldige wijze aan te geven dat het de regering ernst is, in het belang van de jongeren en de gemeenschappen aan 
beide kanten van de oceaan. Om diezelfde reden is in de bijlage vrij uitvoerig aangegeven wat allemaal mogelijk is 
als de voorgestelde maatregelen geen effect blijken te hebben. De toonzetting is wel degelijk één van: de Nederlandse 
regering wil haar best doen om maatregelen te nemen die leiden tot grotere beheersbaarheid, maar niet uitgesloten 
mag worden dat als die maatregelen niet goed werken, naar andere zaken moet worden gekeken. […] De minister 
was optimistisch als het ging om het zo snel mogelijk tot concrete afspraken te komen met de Antilliaanse regering. 
De ‘what if’ vraag wordt in eerste instantie beantwoord met de bereidheid van beide kanten om te doen wat wordt 
aangekondigd.”184 
 
Zowel direct na het verschijnen van de nota als in de jaren daarna zou het patroon in het debat 
tussen het paarse kabinetten en de Kamer zijn dat de regering in toenemende mate op de rem 
ging staan voor waar het een toelatingsregeling en andere juridische maatregelen om de migratie 
te reguleren betrof, terwijl de Kamer wat dit betreft juist meer gas wilde geven. Het mondeling 
overleg tussen Kamer en regering op 27 mei 1999 vormt daar een goede illustratie van.185 De 
kamerfracties (met uitzondering van GroenLinks) bleven bij die gelegenheid een 
toelatingsregeling als een serieuze optie beschouwen of sloten deze mogelijkheid niet uit. Bij die 
houding speelde, naast het basale idee dat Antilliaanse migratie naar Nederland 
‘probleemmigratie’ was, ook het argument van reciprociteit een prominente rol. Men 
presenteerde, wat dit laatste betreft, een toelatingsregeling als een middel om de reciprociteit 
tussen Nederland en de Antillen te herstellen, of men eiste een ‘openstelling van de Antilliaanse 
grenzen voor Europese Nederlanders’ als voorwaarde om een eenzijdige Nederlandse 
toelatingsregeling af te wenden. De argumenten die politici in de jaren daarvoor voor het bestaan 
van de onevenwichtigheid in het Koninkrijk hadden aanvaard (schaal van de economie, erfenis 

                                                                                                                                                         
dat dit ‘aan de andere kant te weinig tijd is om te zien of de nieuwe aanpak werkt.’ Kant wilde weten ‘welke resultaten 
voldoende zijn om een toelatingsregeling niet te overwegen’ (p. 5). 
183 Kamerstukken II 1998/99, 26283, nr. 2, p. 6. 
184 Kamerstukken II 1998/99, 26283, nr. 2, p. 8. Staatssecretaris De Vries formuleerde het als volgt: ‘Omdat het gaat 
om een gezamenlijk probleem, had de staatssecretaris goede hoop, dat gekomen kan worden tot een gezamenlijke 
aanpak. Als die gezamenlijke aanpak succes heeft, zal Nederland niet hoeven over te gaan tot eenzijdige maatregelen. 
Eventuele eenzijdige Nederlandse vervolgstappen zullen in politieke en juridische zin niet eenvoudig zijn. Bij 
onverhoopt onvoldoende succes van de voorgestelde maatregelen zal worden gekeken naar verdergaande opties,’ 
Kamerstukken II 1998/99, 26283, nr. 2, p. 8. 
185 Kamerstukken II 1998/99, 26283, nr. 4.  
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uit het verleden) speelden geen enkele rol meer.186 Rosenmöller (GroenLinks) betwijfelde in dit 
verband overigens of een gewijzigd Antilliaans toelatingsbeleid (het ‘opengooien’ van de grenzen 
voor Nederlanders uit Europa) Nederland sowieso op termijn van een toelatingsregeling af zou 
houden.187  
 
4.3.2 ‘Voortraject inburgering’ als migratie-eis van de baan, toelatingsregeling niet 
haalbaar 
Voor de Nederlandse regering was de toelatingsregeling primair als drukmiddel bedoeld, dat de 
Antilliaanse regering tot coöperatief gedrag inzake het ontmoedigingsbeleid moest bewegen.188 
Wat dit ontmoedigingsbeleid betreft was de Nederlandse regering overigens redelijk gefrustreerd 
geraakt door de houding van de Antilliaanse regering die volgens haar te weinig medewerking had 
verleend aan dit beleid. De Antilliaanse regering had weliswaar – door het tekenen van onder 
meer een samenwerkingsprotocol189 – bereidheid getoond om met de maatregelen die de 
Nederlandse regering in dit kader voor ogen had in zee te gaan.190 Het ging daarbij om: 
uitwisseling van persoonsgegevens over Antilliaanse jongeren,191 een voogdijregeling voor 
minderjarigen,192 voorlichting met het oog op ‘ontmoediging’ van Antilliaanse burgers om naar 
Nederland te gaan193 en een voortraject inburgering.194 Maar anders dan de Nederlandse regering 

                                                 
186 Gortzak (PvdA) vroeg zich in het algemeen overleg op 16 juni 1999 af of ‘ook niet moet worden bezien of een 
vervolgproject noodzakelijk is en eventuele verdergaande maatregelen, zoals een visumplicht’ en betreurde voorts dat 
‘het kabinet Römer’ nog geen ‘voorstellen heeft gedaan over een versoepeling van de vestigingsregeling voor 
Europese Nederlanders op de Antillen’ aangezien de ‘Antilliaanse regering’ volgens hem ‘als tegenprestatie wel 
voortgang op dit punt dient te boeken,’ Kamerstukken II 1998/99, 26283 nr. 4, p. 1-2; Rijpstra (VVD) ‘zou liever 
hebben gezien dat de problemen in hoger tempo worden aangepakt’ en vroeg of de regering ‘in het overleg met de 
Antilliaanse regering’ had ‘gesproken over een toelatingsregeling of verblijfsregeling of een inreisvisum,’ Kamerstukken 
II 1998/99, 26283, nr. 4, p. 2-3; Ravestein (D66) had ‘de indruk dat weinig concrete vooruitgang’ was geboekt ‘bij de 
versoepeling van de regels voor Europese Nederlanders die zich op de Antillen vestigen’ en ‘vroeg naar de stand van 
zaken op dit punt,’ Kamerstukken II 1998/99, 26283, nr. 4, p. 3. Verburg (CDA) wilde van de regering weten ‘wanneer 
zij een toelatingsregeling ter sprake [zou] brengen, ten behoeve van de noodzakelijke politieke druk,’ Kamerstukken II 
1998/99, 26283, nr. 4, p. 4. 
187 Kamerstukken II 1998/99, 26283, nr. 2, p. 7. 
188 Zo liet de regering de Kamer op 9 december 1998 enerzijds weten dat ‘eenzijdige Nederlandse vervolgstappen in 
politieke en juridische zin niet eenvoudig zijn,’ Kamerstukken II 1998/99, 26283, nr. 2, p. 8, maar in het overleg met de 
Antilliaanse regering op de Antillen (tussen 2 en 10 januari 1999) liet minister Van Boxtel, in reactie op een 
opmerking van minister-president Römer dat ‘de Nederlandse Antillen tegenstander is van een dergelijke regeling’, 
weten dat ‘een toelatingregeling op dit moment weliswaar niet aan de orde is’, maar dat ‘mocht de aanpak zoals 
omschreven in de migratienota wordt voorgestaan niet het gewenste effect sorteren, een toelatingsregeling alsnog tot 
de mogelijkheden behoort,’ Kamerstukken II 1998/99, 26283 (26200 IV), nr. 3, p. 8. 
189 Kamerstukken II 1998/99, 26283 (26200 IV) nr. 3, p. 11. Het ‘Samenwerkingsprotocol tussen de Nederlandse 
Antillen en Nederland inzake Antilliaanse jongeren’ en het bestuursakkoord ‘uitwisseling persoonsgegevens binnen 
het Koninkrijk 1999’ werden op 8 januari 1999 getekend. 
190 Een hechte onderlinge afstemming van deze maatregelen zou maximaal effect moeten sorteren, de zogenoemde 
‘ketenbenadering’ of ‘sluitende aanpak’, Kamerstukken II 1998/99, 26283, nr. 4, p. 5; Kamerstukken II 1999/00, 26283, 
nr. 6, p. 11. 
191 Kamerstukken II 1998/99, 26283 (26200 IV), nr. 3, p. 2, Kamerstukken II 1999/00, 26283, nr. 6, p. 10-11. 
192 Kamerstukken II 1998/99, 26283 (26200 IV), nr. 3, p. 3 en p. 5. De voogdijregeling kwam op 8 december 1999 
weer ter sprake tijdens een overleg tussen de Antilliaanse en de Nederlandse regering, aangezien men oordeelde dat 
‘ze niet goed functioneerde,’ Kamerstukken II 1999/00, 26283, nr. 5, p. 3. 
193 Kamerstukken II 1998/99, 26283 (26200 IV), nr 3, p. 7. Het Centrum Voorlichting Antillianen was er volgens de 
Nederlandse regering ‘niet goed in geslaagd’ om ‘Nederlands-Antilliaanse burgers te ontmoedigen (‘door informatie 
te verstrekken over de reële mogelijkheden die in Nederland te verwachten zijn en door verwijzen naar alternatieven 
op de Nederlandse Antillen’) om naar Nederland te migreren.’  
194 Kamerstukken II 1998/99, 26283 (26200 IV), nr. 3, p. 4. Op 9 december 1999 verklaarde de nieuw aangetreden 
minister-president van de Nederlandse Antillen Pourier zich bereid om ‘het inburgeringsprogramma in de Antillen 
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en de Tweede Kamer hadden gehoopt kon de Antilliaanse regering in mei 2000 geen politiek 
draagvlak in de Staten (het Antilliaanse parlement) vinden voor het verplichte voortraject 
inburgering voor Antilliaanse jongeren tot 25 jaar. Die maatregel wilde de Nederlandse regering 
op 1 januari 2001 in laten gaan.195 De Antilliaanse regering werkte mee aan het lesprogramma, dat 
met het voortraject inburgering samenhing.196 Daarover bestond geen meningsverschil. Maar het 
idee van de Nederlandse regering dat het volgen van dat voortraject als eis voor vertrek naar 
Nederland zou gelden (grensautoriteiten zouden bij vertrek van jongeren moeten controleren op 
het bezit van het ‘inburgeringscertificaat’), stuitte uiteindelijk op onoverkomelijke ‘politieke en 
juridische bezwaren’ vanuit de Staten.197 Zelfs na zware Nederlandse druk bleef het Antilliaanse 
parlement weigeren de ‘Landsverordening Inburgering’ die de Antilliaanse regering daartoe had 
opgesteld en van plan was in te dienen, te bekrachtigen.198 In hun argumentatie schijnen de 
Antilliaanse politici opmerkelijk genoeg niet het Koninkrijk maar Europa te hebben ingeroepen. 
Zo had het Antilliaanse parlement geoordeeld dat ‘gedwongen inburgering als toelatingscriterium 
in strijd is met Europese verdragen.’199 Men oordeelde dat Antilliaanse Nederlanders uit hoofde 
van hun Europese burgerschap recht hadden om vrij op het grondgebied van de lidstaten van de 
Europese Unie (dus ook het Nederlands grondgebied) te reizen.200 Het verplichte voortraject 
achtte men in dat licht een ‘discriminatoir voorstel.’201 Dit behoeft korte toelichting. De Antillen 
en Aruba zijn niet alleen deel van het Koninkrijk, maar behoren sinds 1 oktober 1964 krachtens 
het EEG verdrag ook tot de Landen en Gebieden Overzee. Dergelijke landen behoren ‘strikt 
genomen’ niet tot het territoir van de EU, maar zijn wel met de Unie geassocieerd. Als houder 
van de Nederlandse nationaliteit mogen Antilliaanse Nederlanders zich, als gevolg van de 
Europese eenwording, vrijelijk binnen de EU verplaatsen, met inbegrip van Nederland.202 Men 
zag in een verplichte inburgering als eis voor vertrek, kortom, een vorm van toelatingspolitiek en 
wendde Europa, en niet het Koninkrijk der Nederlanden aan ter voorkoming van uitsluiting uit 
Nederland. Ironisch genoeg hadden Nederlandse politici in de jaren vijftig juist het Koninkrijk 

                                                                                                                                                         
een verplichtend karakter te geven en om nodige verbeteringen door te voeren ten aanzien van de voogdijregeling,’ 
Kamerstukken II 1999/00, 26283, nr. 5, p. 1. 
195 Kamerstukken II 1999/00, 26283, nr. 6, p. 7-8. 
196 Kamerstukken II 1999/00, 26283,nr. 6, p. 6-7. 
197 Kamerstukken II 1999/00, 26283,nr. 6, p. 6-7. De Nederlandse regering maakte als volgt melding van de 
Antilliaanse houding: ‘In overleg van 29 mei 2000 heeft de Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd- en Sportzaken, 
de heer Lamp, ons medegedeeld dat er politieke en juridische bezwaren zijn gerezen tegen de huidige voorstellen om 
de inburgering in de Antillen een verplichtend karakter te geven voor de onderhavige groep Antilliaanse jongeren. 
Aansluitend aan dit overleg heeft de minister-president ons medegedeeld dat de Antilliaanse regering, gezien het 
advies van de Raad van Advies en de uitspraken van de Staten van de Nederlandse Antillen aarzelt om de ontwerp-
Landsverordening Inburgering bij de Staten (althans in de huidige vorm) in te dienen. De minister-president geeft 
verder aan dat de Antilliaanse regering de mogelijkheid bestudeert om het verplichte voortraject inburgering in te 
bedden in de voorgenomen ontwerp-Landsverondening Burgerplicht. Inmiddels hebben wij een conceptvoorstel 
ontvangen van de Antilliaanse regering waarin de invoering van een speciale scholings- en vormingsplicht wordt 
geïntroduceerd. Minister-president Pourier heeft in het overleg dat wij op 29 augustus 2000 met hem voerden, 
aangegeven dat de Antilliaanse regering dit concept-voorstel ziet als basis voor het overleg met Nederland ter 
uitvoering van de afspraken die in januari 2000 zijn gemaakt.’ Overigens bestond er ook bezwaar tegen de 
voogdijregeling, waaraan de Nederlandse regering een soortgelijke eis had verbonden (eerst bewijs dat het geregeld is, 
dan pas toelating tot het Nederlandse grondgebied). 
198 Kamerstukken II 2000/01, 26283, nr. 9, p. 2 en 3. 
199 NRC Handelsblad, 7 december 2000. 
200 NRC Handelsblad, 8 mei, 2 december, en 7 december 2000. 
201 NRC Handelsblad, 15 december 2000; Amigoe, 14 december 2000. 
202 Oostindie & Klinkers 2001 (deel III), p. 352.  
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aangewend als argument om Antilliaanse Nederlanders in te sluiten in Europa (via het vrije 
personenverkeer), zoals we hebben gezien.  
 
Nu is de Antilliaanse houding (deels) te verklaren door het belang dat in de rijksdelen overzee aan 
het vrije personenverkeer binnen het Koninkrijk wordt gehecht. Alles wat de schijn heeft van een 
toelatingsregeling lag en ligt op de Antillen (en Aruba) heel gevoelig. Het ‘trekt’, aldus Oostindie 
en Klinkers ‘een zware wissel op de onderlinge verhoudingen’ aangezien ‘Antillianen en 
Arubanen’ de ‘vrije toegang tot Nederland niet slechts als een reeds lang verworven recht 
[ervaren], maar zelfs als het belangrijkste motief waarom zij hun deelname in het Koninkrijk 
hogelijk waarderen.’203 Van Antilliaanse zijde waardeert men het Koninkrijk dus hogelijk. Men 
betoont, zo laat Oostindie zien, vooral grote aanhankelijkheid aan het (onschuldige, vriendelijke, 
niet eisende) koningshuis en omgekeerd blijkt het koningshuis er vanaf de naoorlogse periode 
veel aan te doen de verhoudingen met de Antillen en Aruba goed te houden. Een ‘koninklijke’ rol 
die, zo laat Oostindie zien, zorgvuldig geregisseerd was (zie hoofdstuk 6). Maar kennelijk zagen 
de Antilliaanse politici er, naar Nederlandse politici toe, weinig heil in op het Koninkrijk een 
beroep te doen in hun verweer tegen het verplichte voortraject. Wellicht omdat men vermoedde 
dat het Koninkrijk bij de collega politici in Nederland nauwelijks meer tot de verbeelding sprak.  
 
De politieke debatten over voortraject inburgering jegens postkoloniale Antilliaanse Nederlanders 
kunnen we overigens ook beschouwen als een vooroefening in het veranderde denken over 
inburgering dat het Nederlandse beleid jegens juridische vreemdelingen in de jaren daarna zou 
gaan bepalen. De switch die in dit inburgeringsvertoog ten aanzien van juridische vreemdelingen 
was gemaakt kwam op het volgende neer. Daar waar men vroeger feitelijke deelname aan de 
Nederlandse samenleving in combinatie met een sterke rechtspositie in die samenleving als 
opmaat voor integratie beschouwde is het nu net andersom. Integratie vooraf – voor het 
betreden van het Nederlandse grondgebied en direct daarna – is een eis voor toegang tot 
Nederland en een volwaardig Nederlands burgerschap in juridische zin.204 Volgens de Wet 
Inburgering Buitenland van 22 december 2005 diende een deel van de juridische vreemdelingen die 
zich in Nederland wilden vestigen in ‘land van herkomst’ een inburgeringprogramma te volgen, 
en voor het bijbehorende examen te slagen.205 Dat examen ging gelden als extra toelatingseis in 
het vreemdelingenrecht: het was de voorwaarde voor het verkrijgen van een Machtiging 
Voorlopig Verblijf.206 Spijkerboer stelt dan ook dat ‘integratiebeleid tegenwoordig, ironisch 
genoeg, meer op uitsluiting is gericht.’207 Hier is vooral van belang, dat als het ‘voortraject 
inburgering’ wel was ingevoerd, Antilliaanse Nederlanders tussen 16 en 25 jaar dus eerder dan 

                                                 
203 Oostindie & Klinkers 2001 (deel III), p. 356. 
204 Spijkerboer 2007; Mentink & Vermeulen 2004. Voornoemde switch is helder aangegeven in het advies van de 
Onderwijsraad (2003). De auteur van dit advies is Ben Vermeulen.  
205 Surinaamse staatsburgers waren, mits ze de lagere school hadden doorlopen, niet verplicht om het 
‘inburgeringsprogramma’ in Suriname te volgen alvorens een MVV aan te vragen, zoals we eerder hebben gezien. 
Voorts waren EU-burgers en burgers uit met name rijke landen vrijgesteld van deze verplichting. Met name voor de 
gezinsmigranten uit armere niet EU-landen gold de verplichting. 
206 Staatsblad 2006, nr. 28. De wet trad in werking op 15 maart 2006 (Staatsblad 2006, nr. 75). 
207 Spijkerboer 2007, p. 1. 
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juridische vreemdelingen, aan een van de uitdrukkingen van een restrictieve tendens in het 
Nederlandse vreemdelingenrecht zouden zijn blootgesteld.208  
 
Hoe het ook zij, in de daarop volgende briefwisselingen en algemeen overleggen betoonden 
regering (Van Boxtel was boos vertrokken van de Antillen) – maar nog meer de Kamer, die er 
schande van sprak – zich zwaar teleurgesteld in de Antilliaanse houding inzake het voortraject 
inburgering. De regering schortte de beschikbaar gestelde middelen op, die nu naar de 
‘Antillianengemeenten’ in Nederland gingen.209 Het voortraject inburgering voor jongeren op de 
Antillen was in de ogen van het kabinet mislukt omdat ze geen toelatingseis voor Nederland was, 
en overigens niet omdat de vrijwillige pilots geen succes hadden.210 Het valt in deze kwestie op 
dat regering zowel als Kamer – ook dit stak schril af tegen de politieke houding van regering en 
Kamer in de jaren zeventig – de Antilliaanse regering op niet eerder vertoonde wijze de maat 
nam. De consequenties van het functioneren van democratische spelregels aldaar (de Staten 
hadden het voorstel van de Antilliaanse regering immers afgewezen) wilde men niet aanvaarden. 
Nederland was de eisende partij, de Antilliaanse regering en het Antilliaanse parlement hoorden 
eendrachtig met haar ontmoedigingsbeleid mee te gaan, ook al betekende dat een gedeeltelijke 
beëindiging van het vrije personenverkeer binnen het Koninkrijk. Politici poogden in deze 
kwestie niet eens de schijn op te houden van gelijkwaardige koninkrijksverhoudingen, het 
principe waar het statuut uit 1954 formeel op gebaseerd was. Qua toon leken koloniale 
verhoudingen soms te herleven. Zo kwalificeerden regering en Kamer de afwijzende houding van 
hun Antilliaanse collega’s inzake het voortraject, in weinig diplomatieke bewoordingen, als 
‘onverantwoordelijk’, ‘dwars’, ‘onwillig’ en ‘niet pragmatisch.’ 211  
 

                                                 
208 Deze vorm van toelatingspolitiek, de Wet Inburgering Buitenland, zou Antilliaanse Nederlanders bespaard blijven 
(‘juridisch niet haalbaar’). 
209 Kamerstukken 2000/01, 26283, nr. 9, p. 3-4; Kamerstukken II 2000/01, 26283, nr. 10, p. 5-6. Gortzak (PvdA) was op 
20 oktober 2000 ‘geschokt door het verzet van de Antilliaanse staten tegen de, in het Nederlandse parlement 
unaniem gesteunde, voor een categorie Antilliaanse jongeren verplichte inburgering op Antilliaanse bodem,’ 
Kamerstukken II 2000/01, 26283, nr. 7, p. 1. Ravenstein (D66) en Verburg (CDA) hielden vast aan het voortraject 
Inburgering op de Antillen, Kamerstukken II 2000/01, 26283, nr. 7 p. 3 en 4. Rosenmöller (GroenLinks) betreurde de 
Antilliaanse afwijzing, maar wees erop dat die houding samenhing met het feit dat men het Nederlandse voorstel 
‘percipieerde als repressie’, Kamerstukken II 2000/01, 26283, nr. 7, p. 4. En Van Boxtel maakte er melding van dat het 
verplichte voortraject inburgering op ‘fel verzet van de Antilliaanse Staten’ was gestuit, Kamerstukken II 2000/01, 
26283, nr. 7, p. 5. Zie voorts: Kamerstukken II 2000/01, 26283, nr. 8 - 10; Kamerstukken II 2000/01, 26283, nr. 13. 
Minister Van Boxtel verklaarde over de opschorting het volgende: ‘De hiervoor benodigde middelen zijn afkomstig 
uit de voor inburgering op de Nederlandse Antillen geoormerkte gelden. Dit betekent dat financiering van het 
inburgeringtraject op de Antillen wordt opgeschort totdat de Nederlandse Antillen volledig uitvoering geven aan de 
afspraken met Nederland zoals die in de gemeenschappelijke verklaring van 13 december 2000 zijn aangegeven,’ 
Kamerstukken II 2000/01, 26283, nr. 9, p. 3. 
210 Kamerstukken II 2000/01, 26283, nr. 10, p. 5. Minister Van Boxtel: ‘Feit is dat het mislukt is. De pilots waren 
succesvol, zij het dat zij op basis van vrijwilligheid waren gegeven.’ 
211 Kamerstukken II 2000/01, 26283, nr. 9, p. 11; Kamerstukken II 2000/01, 26283, nr. 10, p. 1, 2, 4. Overigens had 
Gortzak eerder gesteld ‘begrip te hebben voor de rechtstatelijke argumenten van de tegenstanders van het akkoord, 
maar deze argumenten wegen minder zwaar dan de verbetering van de toekomstkansen van jonge Antilliaanse 
migranten in Nederland,’ Kamerstukken II 2000/01, 26283, nr. 8, p. 2. Gortzak verwijst hier naar een akkoord dat met 
de Antilliaanse overheid bereikt was, nadat die het voortraject inburgering had afgewezen en Van Boxtel boos 
vertrokken was uit de Antillen. Dat hield in dat de Antilliaanse regering de inburgeringcursus had geïntegreerd in de 
educatieplicht. Dat was een concessie aan de Nederlandse politiek nadat het ‘verplichte voortraject inburgering’, als 
eis voor vertrek naar Nederland, niet door was gegaan. 
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Dat neemt niet weg dat de regering keer op keer tegen de druk van de Kamer in, GroenLinks 
uitgezonderd, vol hield dat een eenzijdige algemene toelatingsregeling wat haar betreft niet de 
juiste oplossing was.212 Rosenmöller (GroenLinks) was het enige Kamerlid dat aan het Koninkrijk 
een insluitende consequentie verbond, aangezien hij stelde dat ‘het bestaan van vrije migratie 
binnen het Koninkrijk bij de koninkrijksrelatie’ past en concludeerde dat ‘een toelatingsregeling, 
in welke vorm dan ook, daaraan wezensvreemd [is].’213 Overigens hadden de Kamerleden Van der 
Knaap (CDA) en Van Middelkoop (GPV) reeds op 14 oktober 1999 – bij de behandeling van de 
begroting van Koninkrijksrelaties – een (tweede) motie over dit onderwerp ingediend. De motie 
had als strekking een ‘verzoek aan de regering tot het treffen van de noodzakelijke 
voorbereidingen’ in verband met een eventuele ‘toelatingsregeling met beperkende 
vestigingscriteria’ per ‘medio 2000’, en werd aangenomen. Het feit dat de Antilliaanse regering 
bereid was geweest tegemoet te komen aan de eis om het vestigingsbeleid ten aanzien van 
Europese Nederlanders op de Antillen te versoepelen (en aldus de reciprociteit deels te 
herstellen) – waar GroenLinks-kamerlid Rosenmöller op wees – maakte in dit verband weinig 
indruk.214 Na de Antilliaanse weigering akkoord te gaan met het verplichte voortraject inburgering 
(voor jongeren tussen de 16 en 25 jaar) als eis voor migratie naar Nederland215 zwol het debat 
over een algemene toelatingsregeling voor Antillianen in de Kamer verder aan, zoals uit het 
verslag van het algemeen overleg gehouden op 11 april 2001 naar voren komt. Kamerlid 
Scheltema-De Nie (D66) laakte de ‘onwillige houding op de Antillen’ die ‘verdergaande 
maatregelen noodzakelijk’ maakte, waarbij het Kamerlid de voorkeur gaf aan ‘een 
verwijderingsregeling boven een toelatingsregeling, omdat de laatste moeilijker te realiseren is.’216 
Van der Knaap (CDA), suggereerde dat ‘het denken een paar jaar heeft stilgestaan’ en wilde 
weten of de regering ‘nu nog moet beginnen met het verder doordenken van andere 
maatregelen.’ Van Der Knaap en Van Middelkoop (ChristenUnie) verwezen daarbij naar de motie 
die op hun initiatief was ingediend met als strekking een toelatingsregeling.217 Ook volgens Te 
                                                 
212 Kamerstukken II 1999/00, 26283, nr. 6, p. 14 en 15; Kamerstukken II 2000/01, 26283, nr. 7, p. 4. 
213 Kamerstukken II 2000-2001, 26283, nr. 7, p. 4. 
214 Kamerstukken II 1999/00, 26800 (IV), nr. 6, Handelingen II 1999/00, p. 12-806 t/m p. 12-841. De motie, d.d. 14 
oktober 1999, sprak over ‘verslechterde economische situatie’, als gevolg waarvan ‘een steeds groter wordende groep 
Antillianen naar Nederland vertrekt’ wat zou leiden tot ‘ontwrichting van de Antilliaanse samenleving.’ Er zou voorts 
sprake zijn van ‘een groeiende groep’ die ‘niet over voldoende vaardigheden beschikt om in de Nederlandse 
samenleving in te burgeren.’ Tevens zou ‘niet uitgesloten’ mogen worden dat ‘evaluatie van de huidige maatregelen 
ter regulering van de komst niet het gewenste resultaat’ opleverde, reden waarom ‘aanvullende juridische 
instrumenten, bijvoorbeeld een toelatingsregeling met beperkende vestigingscriteria’ per ‘medio 2000’ nodig werden 
geacht. Rosenmöller (GroenLinks) , zich richtend tot  motie-indiener Van der Knaap (CDA), vroeg ‘of uw punt’ (de 
oproep voor een eenzijdige Nederlandse toelatingsregeling) ‘komt te vervallen als de Antilliaanse regering overgaat 
tot vrije toegang voor Europese Nederlanders op de Antillen’, waarop deze antwoordde: ‘Nee, dat komt niet te 
vervallen,’ Handelingen II 1999/00, p. 12-836. Herstel van reciprociteit of toezeggingen van de Antilliaanse regering in 
die richting bepaalden dus niet de agenda van de kamermeerderheid. Voor de motie stemden ‘de aanwezige leden 
van de fracties van de VVD, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP’ waarmee de motie was ‘aangenomen’, 
Handelingen II 1999/00, p. 13-875. 
215 Toen het verplichte voortraject inburgering van de baan was, had de Nederlandse regering de Antilliaanse regering 
zwaar onder druk gezet om het voortraject te integreren in een ‘Antilliaanse educatieplicht’ voor jongeren tussen de 
16 en 25, met wederom de eis dat het volgen daarvan voorwaarde zou zijn voor vertrek naar Nederland (‘controle 
voor vertrek’). Ook daar kon de Antilliaanse regering onvoldoende politiek draagvlak voor vinden. Een wettelijke 
Antilliaanse regeling op dit punt had geen doorgang gevonden binnen de termijn waar Den Haag op rekende. De 
Nederlandse regering beschuldigde de Antilliaanse regering daarop van onverantwoordelijk gedrag in de kwestie, 
Kamerstukken II 2000/01, 26283, nr. 9. 
216 Kamerstukken II 2000/01, 26283, nr. 10, p. 2. 
217 Kamerstukken II 2000/01, 26283, nr. 10, p. 3; Kamerstukken II 2000/01, 26283, nr. 10, p. 4. 
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Veldhuis (VVD) diende ‘de mogelijkheid van een toelatingsregeling […] juridisch onderzocht te 
worden.’218 Rosenmöller (GroenLinks), die benadrukte dat het ‘met het overgrote deel van de 
Antilliaanse jongeren goed gaat, maar met een te groot deel van hen niet goed’ keerde zich, ten 
slotte, wederom als enige tegen zowel ‘visumregeling’ als ‘terugzendregeling’ omdat hij die 
juridisch gezien ‘nauwelijks mogelijk’ maar ook als ‘onwenselijk’ beoordeelde.219 
 
De regering hield echter voet bij stuk dat een toelatingsregeling ongewenst was, al liet ze de 
Kamer op 11 april 2001 wel weten dat ze zich ‘uitvoerig door juristen’ had ‘laten voorlichten over 
de mogelijkheid van een toelatingsregeling en de te volgen procedure.’ Echter, ook toen neigde 
het kabinet ‘om verschillende redenen nog niet naar een toelatingsregeling.’220 Kort gezegd was 
voor de succesvolle invoering van een toelatingsregeling (met een regeling van kort en lang 
verblijf) een ‘identificatie als Antilliaan’, nodig en daartoe was weer nodig dat een ‘apart paspoort 
voor Antillianen’ (te onderscheiden van een ‘gewoon’ Nederlands paspoort) zou worden 
ingevoerd.221 Er zouden dus, en hierin zit een parallel met een soortgelijk voorstel dat begin jaren 
zeventig tegen de achtergrond van de migratie van Surinaamse rijksgenoten was geopperd, twee 
Nederlandse nationaliteiten tot stand komen. Een voor Antilliaanse Nederlanders 
(‘landskinderen’) en een voor Europese Nederlanders, met een beperkt recht op toegang tot 
Nederland van de eerste categorie. Antilliaanse Nederlanders, in de politieke vertogen inmiddels 
volledig geëvolueerd in symbolische vreemdelingen,222 zouden volgens het voorstel dus als 
juridische vreemdelingen behandeld gaan worden. Dat begin 2001 de tijden veranderd waren 
blijkt, want het ‘duale’ Nederlanderschap leidde niet tot moreelethische reflecties waarvoor 
regering (maar ook Kamerleden) zich in de jaren zeventig gevoelig hadden getoond. Namelijk of 
– los van de vraag wat mogelijk was – geen sprake was van ‘discriminerende motieven.’ Je was – 
zie bijvoorbeeld de reactie op de motie van Verwoert in 1976 – simpelweg geen goed mens als je 
als politicus voorstellen deed die ‘riekten naar discriminatie.’ De regering gaf anno 2001 geen blijk 
van dergelijke gevoeligheden, Kamerleden evenmin.223 Deze, en andere, principes waren vooral 
extrinsiek gemotiveerd, de regering hoedde zich ervoor zich niet te stoten aan het juridische 
kader waarbinnen de Nederlandse regering diende te opereren.  
 

                                                 
218 Kamerstukken II 2000/01, 26283, nr. 10, p. 4. 
219 Kamerstukken II 2000/01, 26283, nr. 10, p. 4, 5. 
220 Kamerstukken II 2000/01, 26283, nr. 10, p. 6. De regering lichtte de redenen om af te zien van een 
toelatingsregeling als volgt toe: ‘Het belangrijkste is wel dat daarvoor een rijkswet nodig is, waarvoor de medewerking 
nodig is van de Antilliaanse en Arubaanse regering. Voorts moet de Paspoortwet worden gewijzigd. Het Paspoort 
moet een andere kleur krijgen. Op Schiphol moet onderscheid worden gemaakt tussen Antillianen en andere 
rijksgenoten. De minister wijst erop dat zelfs met een ander gekleurd paspoort men via Zaventem of Luxemburg net 
zo gemakkelijk naar Nederland komt. Een dergelijke regeling is niet adequaat te handhaven. Het kabinet is tot de 
conclusie gekomen dat een toelatingsregeling vooralsnog geen begaanbare weg is.’ 
221 Kamerstukken II 2000/01, 26283, nr. 12, p. 2, 5. 
222 Antilliaanse Nederlanders waren in verschillende opzichten symbolische vreemdeling geworden: 1. ze werden in 
het integratievertoog beschouwd als etnische minderheid en (vervolgens) allochtoon. 2. Ze waren, in 1998, in de 
WIN, gedefinieerd als nieuwkomers die – in tegenstelling tot EU burgers – verplicht waren in te burgeren in 
Nederland. 3. Door het ‘pars pro toto’ mechanisme was het beeld ontstaan dat de groep als geheel ‘onaangepast’ was 
aan Nederland. 4. In de politieke terminologie werden ze niet langer aangeduid als Antilliaanse rijksgenoten (en al 
helemaal niet als Antilliaanse Nederlanders), maar praktisch uitsluitend als ‘Antillianen.’  
223 Dat blijkt bijvoorbeeld zowel uit de brief waarin de regering de Kamer informeerde over de (on)mogelijkheid van 
de toelatingsregeling, als uit het algemeen overleg met de Kamer over de brief, zie Kamerstukken II 2000/01, 26283, 
nr. 12; Kamerstukken II 2000/01, 26283, nr. 13. 
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De regering had bezwaren tegen een toelatingsregeling, maar die lagen vooral op het vlak van de 
haalbaarheid en effectiviteit. De argumentatie van de Nederlandse regering tegen een 
toelatingsregeling kwam tussen 1998 en 2002 op het volgende neer. 1. Dat een toelatingsregeling 
juridisch zeer gecompliceerd lag. Ten eerste wat betreft de omwisseling van paspoorten die 
daarvoor vereist was. Ten tweede omdat de regering betwijfelde of a. het doel van de regeling, het 
weren van een ‘relatief kleine groep Antilliaanse jongeren’ evenredig was aan het middel dat ‘een 
potentiële belasting voor alle Antillianen’ zou behelzen en of b. al voldoende duidelijk was dat 
‘minder ingrijpende maatregelen geen soulaas bieden.’ De regering had er een hard hoofd in dat 
een toelatingsregeling een toets door de rechter aan de ‘beginselen van proportionaliteit en 
subsidiariteit’ (waar het hier om ging) zou doorstaan. Dat een toelatingsregeling 2. op hevig verzet 
van Antilliaanse en Arubaanse regering – wier medewerking voor succes noodzakelijk was – 
mocht rekenen; 3. moeilijk te handhaven zou zijn; 4. minder billijk was geworden, nu de 
Antilliaanse en Arubaanse regering in bepaalde mate bereid bleken om met de 
ontmoedigingspolitiek in zee te gaan, en beide regeringen voorts, tegemoetkomend aan de 
Haagse eis van reciprociteit, het vestigingsbeleid ten aanzien van Europese Nederlanders hadden 
versoepeld. Dit laatste werd vooral in de tweede helft van 2001, toen het betreffende beleid een 
feit was, genoemd. 5. Dat een toelatingsregeling tot een uittocht uit de Nederlandse Antillen naar 
Nederland zou leiden, aangezien rijksgenoten overzee, vanwege de openbare voorbereiding van 
de toelatingsregeling, kennis ervan zouden nemen voordat zij een feit was.224  
 
Maar de regering zette haar afwijzen van een toelatingsregeling naar de Kamer toe vooral kracht 
bij door er – net als GroenLinks – in toenemende mate op te wijzen dat het ‘met het merendeel 
van de Antilliaanse Nederlanders in Nederland goed gaat.’ Aangezien ze aanvankelijk vooral uit 
was op ‘ontmoediging’ van kansarme Antilliaanse Nederlanders en nu gebleken was dat een 
algemene toelatingsregeling, ook bij nadere bestudering, zeer gecompliceerd lag morrelde ze 
structureel aan de rechtvaardigingsgrond voor zo’n algemene toelatingsregeling. Namelijk het in 
de Kamer levende idee, dat de Antilliaanse migratie Nederland voor een ‘groot maatschappelijk 
probleem’ plaatste. Met het sterker worden van de roep om een toelatingsregeling uit de Kamer 
ging de regering in de representaties over de Antilliaanse migratie steeds meer ruimte maken voor 
‘kansrijken.’ De regering gaf bij herhaling uitdrukking aan het idee dat, zoals staatssecretaris De 
Vries het verwoordde, ‘de migratie niet alleen kansarme jongeren [betreft] maar in toenemende 
mate ook kansrijke Antillianen van middelbare leeftijd.’225 Hoe nauw de betekenissen over 

                                                 
224 Over de juridische en politieke complicaties stelde de regering dat: ‘eenzijdige Nederlandse vervolgstappen in 
politieke en juridische zin niet eenvoudig [zullen] zijn’, staatssecretaris De Vries, 27 januari 1999, Kamerstukken II 
1998/99, 26283, nr. 2, p. 8. De regering wees er, in een overleg met de Kamer op 4 oktober 2000, op dat ‘onderzoek 
naar aanleiding van de uitvoering van de motie Van der Knaap/Van Middelkoop’ had ‘uitgewezen dat aan een 
toelatingsregeling grote juridische en uitvoeringstechnische bezwaren kleven’ en dat ‘op dit moment een 
toelatingsregeling dus geen reële optie [is],’ Kamerstukken II 2000/01, 26283, nr. 7, p. 5. Zie voorts Kamerstukken II 
2000/01, 26283, nr. 10, p.6. In een brief aan de Kamer (d.d. 11 juni 2001) zette de regering de obstakels om te 
komen tot een toelatingsregeling nogmaals op een rijtje. Ze voegde daaraan, tenslotte, het volgende toe: ‘De 
voorbereiding van een toelatingsregeling en de daarbij noodzakelijke aanpassingen van rijkswetten en verdragen is in 
belangrijke mate openbaar en zal enige tijd kosten. Te verwachten is dat in die voorbereidingstijd een (groot) aantal 
personen die tot de doelgroep behoort, naar Nederland zal vertrekken,’ Kamerstukken II 2000/01, 26283, nr. 12, p. 1-
5. 
225 Kamerstukken II 2000/01, 26283, nr. 7, p. 6; Kamerstukken II 2000/01, 26283, nr. 10, p. 5; Kamerstukken II 2000/01, 
26283, nr. 13, p. 7.  
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Antilliaanse Nederlanders samenhingen met de toelatingskwestie bleek bijvoorbeeld tijdens een 
algemeen overleg met de Kamer op 20 oktober 2000. Minister Van Boxtel wordt als volgt 
opgevoerd: 
 
“De minister benadrukte, dat het met het overgrote deel van de Antilliaanse gemeenschap in Nederland goed gaat; 
zo is elk jaar sprake van een forse groei van de arbeidsparticipatie van Antillianen. Met een deel van de 
Antilliaanse jongeren gaat het niet goed. De minister waarschuwde echter voor stigmatisering van de Antilliaanse 
gemeenschap op basis van een aantal, in de media tot overdreven proporties uitvergrote, incidenten. De regering heeft 
er steeds naar gestreefd om binnen de verhoudingen van het Koninkrijk oplossingen voor de ongeremde emigratie uit 
de Antillen te zoeken. Daarom is zij zeer terughoudend in de hantering van maatregelen die zich niet met de geest 
van de Koninkrijksrelatie verhouden, zoals een toelatingsregeling.”226 
 
De regering herhaalde uitlatingen in deze trant keer op keer, zowel voor de Antilliaanse weigering 
om met het verplichte voortraject inburgering in zee te gaan, als daarna, toen Kamerleden in koor 
om een toelatingsregeling hadden gevraagd.227 Vanaf juni 2001 kwam er een kentering in de 
houding van de Kamer. Inmiddels was zich – naar de Kamerleden vermoeden – beginnen af te 
tekenen waar de regering voor had gewaarschuwd, namelijk dat aankondiging van een 
toelatingsregeling de migratie vanuit Nederland uit de Antillen alleen maar had doen toenemen. 
De parallel met Surinaamse rijksgenoten is frappant. Op 4 juni 2001 stelde Gortzak (PvdA) in het 
algemeen overleg met de regering dat ‘de ontmoediging van de neiging tot migratie’ en dreiging 
‘met een toelatingsregeling, zoals in de bijlage van de nota MAJ’ (ernstige) fouten waren, die ‘de 
migratie eerder gestimuleerd dan afgeremd hebben.’ Reden waarom het Kamerlid het ‘eens was 
met het afblazen van een toelatingsregeling.’228 Rijpstra (VVD) oordeelde dat ‘blijkt dat het 
realiseren van een toelatingsregeling zwaar is en lang duurt. In feite kan dan’, aldus het Kamerlid 
‘niet meer worden gesproken over burgers die onder eenzelfde Koninkrijk vallen. Het is daarom 
op dit moment niet aan de orde om over een toelatingsregeling te spreken.’229 Het CDA (Van der 
Knaap) hield vast aan haar eerder ingenomen standpunt en vond het ‘onbegrijpelijk dat de 
Nederlandse regering zo’n maatregel niet overweegt.’230 Scheltema-De Nie (D66) wees 
daarentegen op ‘het gevaar van een verdere leegloop tijdens de voorbereiding van een 
toelatingsregeling.’231 Rosenmöller (GroenLinks), die er wederom op wees dat het ‘met het 
grootste deel van de Antilliaanse jongeren gelukkig goed [gaat]’ constateerde dat ‘een meerderheid 
van deze Kamer een streep zet onder deze discussie’ en was van oordeel dat ‘verder dreigen met 

                                                 
226 Kamerstukken II 2000/01, 26283, nr. 7, p. 5. 
227 Kamerstukken II 2000/01, 26283, nr. 12. 
228 Kamerstukken II 2000/01, 26283, nr. 13, p. 1 en 2. Gortzak vroeg zich nog het volgende af: ‘Konden de juristen op 
het ministerie de bezwaren tegen een toelatingsregeling niet voorzien, zodat de dreiging beter niet uitgesproken had 
kunnen worden?’ Het leek wel of Gortzak zelf immer een toelatingsregeling had uitgesloten. 
229 Kamerstukken II 2000/01, 26283, nr. 13, p. 3. 
230 Kamerstukken II 2000/01, 26283, nr. 13, p. 3 Van der Knaap vond het overigens ook ‘onbegrijpelijk dat de VVD 
op basis van de documenten die nu voorliggen, opeens geen voorstander meer is van een toelatingsregeling’, 
Kamerstukken II 2000/01, nr. 13, p. 10. 
231 Kamerstukken II 2000/01, 26283, nr. 13, p. 4. Overigens betekende die observatie niet dat Scheltema-De Nie 
daaraan de conclusie verbond ‘dat het helemaal niet moet gebeuren.’ Scheltema-De Nie: ‘wellicht kan met een iets 
minder vergaande maatregel op korte termijn wel worden bereikt dat criminele Antilliaanse jongeren worden 
geweerd.’ 
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een toelatingsregeling symboolpolitiek [wordt].’232 Dat was tevens de conclusie van het paarse 
kabinet, want ze wees, met meer steun van de Kamer dan voorheen, wederom een 
toelatingsregeling, maar ook de door D66 geopperde verwijderingsregeling (die volgens haar 
overigens wel ‘juridisch mogelijk’ was) af.233 Minister Van Boxtel liet weten dat ‘nu de conclusie is 
dat een toelatingsregeling geen soelaas kan bieden de Nederlandse samenleving een kentering in 
de gedachte [zal] moeten maken en alles uit de kast moeten halen om een goede integratie van de 
mensen die naar Nederland komen, te laten lukken.’ 
 
4.4 Inburgering: doelgroep van de Wet Inburgering Nieuwkomers (1998-2006)234 
De minister was overigens reeds in de jaren daarvoor op zijn wenken bediend. Het ‘voortraject 
inburgering’ mocht dan niet doorgegaan zijn, maar per 30 september 1998235 (dus voordat de 
Nota migratie Antilliaanse jongeren uitkwam) waren Antilliaanse rijksgenoten wel verplichte 
doelgroep van de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) geworden.236 Overigens ‘tot grote woede van 
Antilliaanse en Arubaanse belangenorganisaties.’237 Dat laatste kan wellicht samenhangen met het 
feit dat het een nieuwe uitdrukking van het in politieke kringen levende idee van Antilliaanse 
Nederlanders als min of meer onaangepaste anderen betrof. In het minderhedenvertoog van de 
jaren tachtig waren Antilliaanse Nederlanders gedefinieerd als ‘etnische minderheid’ en later als 
‘allochtoon’, kwalificaties waar ze als rijksgenoten met een eeuwoud Nederlanderschap grote 
moeite mee hebben, zoals we hebben gezien. Met de introductie van de nieuwe inburgeringwet 
waren Antilliaanse Nederlanders nu ook formeel ‘nieuwkomers’ geworden, waarmee de juridische 
bekrachtiging van een proces van ethnic othering dat ten aanzien van Antilliaanse Nederlanders in 
de jaren tachtig was begonnen een feit was. Dat betekende dat ze, in tegenstelling tot EU/EER-
onderdanen, onderworpen werden aan een plicht tot inburgering bij vestiging op het Nederlandse 
grondgebied. De definitie van de doelgroep van de WIN (met de wirwar van uitzonderingen en 
uitzonderingen op de uitzonderingen) impliceerde uiteindelijk dat vooral mensen uit het 
zogenaamde niet-Westerse deel van de wereld een inburgeringsplicht hadden. De regering 
verwachtte van Antilliaanse Nederlanders net als van andere ‘niet-Westerse’ nieuwkomers dat ze 
                                                 
232 Kamerstukken II 2000/01, 26283, nr. 13, p. 5. Rosenmöller zag ‘drie slingerbewegingen.’ ‘In het begin van de jaren 
negentig nemen de migratiecijfers toe, in het midden van de jaren negentig is er een negatief migratiesaldo en aan het 
eind van de jaren negentig, doorlopend tot in deze eeuw, neemt de migratie weer toe. De sociaal-economische 
ontwikkeling op de Nederlandse Antillen vertoont in die tijd eenzelfde beweging. Kan hiertussen een verband 
worden gelegd?’ Overigens zou hetzelfde gevraagd kunnen worden over de relatie tussen toenemende migratie en 
uitsluitende politieke vertogen. 
233 Kamerstukken II 2000/01, 26283, nr. 13. Het kabinet formuleerde het als volgt. Van Boxtel wees erop dat ‘de 
realisering van een toelatingsregeling complex is’, ‘veel tijd in beslag neemt’, dat de ‘effectiviteit gering’ is, dat het 
‘vreemd’ zou zijn als Nederland de regels zou aanscherpen, terwijl de Antillen ze juist versoepelde, dat het kabinet ‘na 
ampel beraad besloten’ had ‘deze weg niet te volgen’, en voorts dat ‘de vreemdelingenwet 2000’ van toepassing zou 
zijn ‘op alle Nederlanders die niet in Nederland geboren zijn’ inclusief ‘grote groepen die in het buitenland wonen’ 
wat zou betekenen dat ze verplicht zouden worden ‘bij komst naar Nederland een visum of verblijfsvergunning aan 
te vragen’ hetgeen de regering ‘disproportioneel voor het vraagstuk van de Antillen’ vond. De minister van Justitie 
(Korthals) stelde dat ‘uit onderzoek is gebleken dat het juridisch mogelijk is een verwijderingsregeling te treffen’, 
maar dat het ‘de vraag’ was ‘of de regeling ook effectief is.’ Staatssecretaris van Justitie Kalsbeek sprak over de 
voogdijregeling, maar stelde nadrukkelijk dat die ‘geen verkapte toelatingsregeling is.’ 
234 De WIN trad in werking op 21 augustus 1998 en behield zijn geldigheid tot 1 januari 2007. 
235 De Wet Inburgering Nieuwkomers, Staatsblad 1998, nr. 261, trad bij besluit van 21 augustus 1998 in werking op 30 
september 1998, Staatsblad 1998, nr. 533. 
236 De Wet Inburgering Nieuwkomers heette voluit: ‘Wet van 9 april 1998, houdende regels met de betrekking tot 
inburgering van nieuwkomers,’ Staatsblad 1998, nr. 261. 
237 Jongmans 2001, p. 46. 
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zich, zoals het in de memorie van toelichting staat geformuleerd, ‘ontwikkelen tot oordeelkundige 
en mondige burgers, die zich staande weten te houden in de competitieve Nederlandse 
samenleving.’ Het kabinetsbeleid was ‘derhalve gericht op inburgering van nieuwkomers, dat wil 
zeggen het verwerven van het vermogen om zelfstandig aan het maatschappelijk verkeer deel te 
nemen.’ ‘Inburgering’, zo vervolgt de memorie van toelichting ‘moet in dat verband worden 
gezien als eerste stap in het integratieproces: door inburgering worden nieuwkomers in de 
gelegenheid gesteld aansluiting te vinden op educatie- en arbeidsmarkt.’238 Nu klinkt ‘in 
gelegenheid stellen’ van ‘nieuwkomers’ om ‘aansluiting te vinden’ nogal vrijblijvend, maar onder 
de WIN was van vrijblijvendheid geen sprake meer. Nieuwkomers waren – geheel in de lijn met 
het nieuw realistische idee dat de integratie ‘met lef moest worden aangepakt’ – verplicht zich aan 
te melden voor een inburgeringsonderzoek,239 een inburgeringsonderzoek te ondergaan (bij ‘geen 
ontheffing’)240 en een inburgeringsprogramma te doorlopen,241 terwijl de wet ook 
sanctiebepalingen kende.242  
 
Er was, kortom, in vergelijking met het oude minderhedenbeleid sprake van vrij verregaande en 
afdwingbare regels over integratie van ‘nieuwkomers.’ Op het moment dat de WIN in 
behandeling genomen werd, waren de politieke vertogen over de identiteit van ‘nieuwkomers’ 
nog vrij genuanceerd, maar vooral na 2000 zou het inburgeringsdenken geflankeerd worden door 
een assimilationistisch vertoog van vrijwel alle politieke partijen.243 De jaren vijftig waren terug, 
wederom was het motto dat ‘anderen’ zich moesten ‘aanpassing aan Nederlandse normen en 
waarden.’ Echter, de politici definieerden Nederlandse identiteit, de conflictstof in de ontmoeting 
tussen ‘wij en de ander’, maar ook die ander zelf in de jaren vijftig en in het nieuwe millennium 
op zeer verschillende wijze. Maar de essentialistische identiteitsverhalen, waarin de ‘competente 
wij’ groep tegenover de ‘incompetente ander’ werd geplaatst waren eender.244 Overigens zagen 
politici geen enkele spanning tussen de beleving van ‘volwaardig burgerschap’ enerzijds en, 
anderzijds, de harde, etnocentrische oordelen en eisen over en aan de ‘niet-Westerse 
nieuwkomers’ (de symbolische, sociale en maatschappelijke effecten daarvan). 
 

                                                 
238 Kamerstukken II 1996/97, 25114, nr. 3, p. 1 
239 Wet Inburgering Nieuwkomers, art. 2. 
240 Wet Inburgering Nieuwkomers, art. 3 en 4. 
241 Wet Inburgering Nieuwkomers, art. 5-14. 
242 Wet Inburgering Nieuwkomers, art. 17-20. 
243 Spijkerboer 2007. 
244 In de jaren vijftig beschouwden politici de zogenaamde ‘Aziatische georiënteerdheid’ van Indische Nederlanders 
in de contractpensions als ‘onaangepast’ aan Nederland. Geheel in de lijn van de destijds heersende gezinsideologie 
(‘het gezin als hoeksteen van de samenleving’) waren daarbij vooral het huishouden en expressieve gedragsaspecten 
tot voorwerp van ‘assimilatie’ gemaakt. In het nieuwe millenium beschouwden politici vooral ‘de Islamitische 
identiteit’, de geloofsovertuigingen van mensen, als bron van conflict met ‘Nederlandse identiteit.’ Daarbij 
definieerde men Nederlandse identiteit als rationeel, humanistisch, en ‘vrij.’ En als gekenmerkt door 
‘gelijkwaardigheid tussen man en vrouw’ en tussen ‘homo en niet-homo.’ 
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Nieuwkomers volgens de Wet Inburgering Nieuwkomers 

 

 
Nieuw-
komers 
(artikel 1, lid 
1, a, 1° en 2°, 
WIN) 

Mensen met 
Verblijfs-
vergunning 
(art. 1, lid 1, 
a, 1°, WIN) 

Bepaalde 
tijd 

 
 
Regulier 
(art. 14 
VW 2000) 
 

Niet-
tijdelijk doel

Gezinsvormers en 
Gezinsherenigers 

Tijdelijk 
doel 
(art. 1, lid 1, 
a, 1° WIN); 
Uitgewerkt 
in: art 1, lid 
2, a-c WIN) 

Tenzij: door de 
minister aangewe-
zen via regeling: 
geestelijk dienaren 
Arbeid in 
loondienst 
(a) Arbeid als 
zelfstandige 
(b) Regeling 
(c) O.a. studie, 
cult.uitwisseling, au 
pair, familiebezoek.

Asiel (art. 28 en 29 VW 2000) 

Onbepaal-
de tijd 

Regulier 
Asiel 

Nederland-
ers (art. 1, 
lid 1 a, 2°, 
WIN) 

Geboren buiten Nederland 

18 jaar of ouder 
(niet of partieel 
leerplich-tige 16 en 
17 jarigen ook) en 
voor de eerste keer 
ingezeten in 
Nederland. 
 

Geboren in Nederland 
Mensen die op grond van bepalingen van verdragen of van besluiten van 
volkenrechtelijke organisaties niet verplicht kunnen worden aan een 
inburgeringsprogramma mee te doen: (EU- en EER onderdanen) (artikel 1, 
lid 1, a, 1°, WIN) 

NB: Mensen in wit gebied vallen onder de WIN; 
mensen in grijs gebied vallen niet onder de WIN. 
 
Hoe was de Nederlandse regering er toe gekomen Antilliaanse Nederlanders als doelgroep van de 
WIN te definiëren? In de memorie van toelichting op de WIN had de regering gesteld dat de 
Nederlandse samenleving voor personen, die buiten Nederland als Nederlander zijn geboren en 
zich voor de eerste keer in Nederland vestigen ‘even onbekend kan zijn als zich hier vestigende 
vreemdelingen’, om welke reden het volgens de regering ‘voor deze categorie Nederlanders van 
belang [zal] kunnen zijn om kennis van de Nederlandse taal en inzicht in de Nederlandse 
samenleving te verwerven.’245 Hoewel dit strikt genomen ruim geformuleerd is, had de regering 
daarbij met name de rijksgenoten uit de West op het oog, want de regering liet daarop volgen dat 
‘Nederlanders afkomstig uit de Nederlandse Antillen en Aruba hierdoor ook onder het bereik van 

                                                 
245 Kamerstukken II 1996/97, 25114, nr. 3, p. 5.  
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deze wet [worden] gebracht.’246 De wet definieerde inburgering impliciet als een individueel 
proces (het ging immers om de vorming van ‘oordeelkundige, mondige burgers, die zelfstandig 
kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer’) en nam daarmee afstand van het idee van 
‘groepsgewijze integratie’ van het minderhedenbeleid uit de jaren tachtig. Maar tegelijkertijd zette 
ze de erfenis van groepsdenken uit het oude beleid wel in als een van de argumenten om 
Antilliaanse Nederlanders doelgroep van de WIN te maken. De discursieve positie van 
Antilliaanse Nederlanders in het minderhedenvertoog raakte namelijk verknoopt met hun positie 
in het ‘verplichtende’ inburgeringsvertoog, want de regering liet weten dat ‘Nederlanders die uit 
die landen afkomstig zijn, nu reeds onder het inburgeringsbeleid (waarmee ze het 
minderhedenbeleid bedoelde, G.J.) vallen.’247 Dat het onder de doelgroep brengen van 
Antilliaanse Nederlanders als een inleiding tot de politieke vertogen in het kader van de Nota 
migratie Antilliaanse jongeren beschouwd kan worden blijkt. De regering voerde namelijk ook als 
argument aan dat ‘de afgelopen jaren is gebleken dat de samenstelling van de migratiestromen uit 
de Nederlandse Antillen en Aruba in die zin veranderd is dat ook veel jongeren naar Nederland 
emigreren die onvoldoende kennis van de Nederlandse taal en van de Nederlandse samenleving 
[hebben].’ Al liet ze er opmerkelijk genoeg direct op volgen dat er (op dat moment) ‘weinig 
bekend is van het opleidingsniveau en werkloosheidspercentage van pas gearriveerde 
Nederlanders.’248 De regering verwachtte ‘niettemin dat voor tenminste een deel van hen het 
volgen van (onderdelen van) het inburgeringsprogramma van groot nut kan zijn als opstap naar 
verdere integratie in de Nederlandse samenleving.’249 Het is heel goed mogelijk dat individuele 
Antilliaanse Nederlanders van de WIN geprofiteerd hebben.250 Dat de gedwongen inburgering 
voor sommige individuen onverwacht gunstige sociaal-economische effecten heeft gehad. Maar 
in dit kader is vooral van belang dat politici Antilliaanse Nederlanders in een specifieke 
discursieve positie ten opzichte van Nederland brachten, namelijk niet langer als zijnde 
vertrouwde ‘rijksgenoten’ maar als te disciplineren ‘niet-Westerse nieuwkomers’ die in principe 
een inburgeringsplicht hadden.251 De kamerfracties van de vaste commissie voor Binnenlandse 
Zaken, in welk kader de WIN was voorbereid, hadden zich wat betreft deze symbolische en 
juridische vervreemding van Antilliaanse Nederlanders in het inburgeringsvertoog overigens van 
een meer kritische kant getoond dan hun collega’s bij de behandeling van de Nota migratie 
Antilliaanse jongeren inzake de toelatingskwestie en het ‘voortraject inburgering’ in de jaren daarna. 
In maart 1997 bleken kamerfracties (met uitzondering van de VVD) moeite te hebben met het 
feit dat Caraïbische Nederlanders als gevolg van de WIN in een minder gunstige rechtspositie 

                                                 
246 Kamerstukken II 1996/97, 25114, nr. 3, p. 5. 
247 Kamerstukken II 1996/97, 25114, nr. 3, p. 5. 
248 Kamerstukken II 1996/97, 25114, nr. 3, p. 5. 
249 Kamerstukken II 1996/97, 25114, nr. 3, p. 5. 
250 Zo verhaalde de (voormalig) de gevolmachtigd minister van de Nederlandse Antillen in Nederland, Carel de 
Haseth, over een ontmoeting met een Antilliaanse die zei van de inburgeringcursus geprofiteerd te hebben. 
251 Een paar jaar later, op 4 oktober 2000, informeerde VVD-kamerlid Rijpstra, nadat het voortraject inburgering op 
de Antillen was afgeketst, hoe het met de handhaving van de WIN jegens ‘Antilliaanse nieuwkomers’ stond: ‘De Wet 
Inburgering Nieuwkomers [verplicht] Antilliaanse nieuwkomers in beginsel om zich te melden voor een 
inburgeringsonderzoek en, indien nodig, tot deelname aan een inburgeringsprogramma. In hoeverre maken 
gemeentes gebruik van de mogelijkheid tot het opleggen van bestuurlijke sancties om deelname van cursussen af te 
dwingen?’ Kamerstukken II 2000/01, 26283, nr. 7, p. 2. 
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zouden komen te verkeren dan EU/EER-onderdanen, die geen Nederlander waren.252 Zo 
redeneerde de fractie van D66 dat ‘ook EU-onderdanen in een achterstandspositie kunnen 
verkeren’, dat ‘een deel van de Antillianen en Arubanen niet op achterstand staat’ en ‘waarom de 
regering’ er dan toch voor gekozen had ‘Antillianen en Arubanen, zonder differentiatie aan te 
brengen [te] verplicht[en] tot deelname aan het inburgeringsonderzoek.’ D66 oordeelde voorts 
dat ‘overleg over dit onderwerp hoe dan ook met de Antilliaanse en Arubaanse regeringen 
gevoerd had moeten worden.’253 De fractie van GroenLinks formuleerde het als volgt: 
 
“Dit betekent dat Spanjaarden, Italianen, Portugezen en Grieken niet vallen onder de werking van de wet. Dit 
verbaast de leden van de fractie van GroenLinks. Immers, aan de hand van het inburgeringsonderzoek, dat voor 
iedereen geldt en dus ook voor deze groepen, kan bezien worden of nieuwkomers in een achterstandssituatie 
verkeren en dus in aanmerking komen voor een inburgeringstraject.”254 
 
De CDA-fractie wilde in dit verband van de regering weten hoe ‘zij ten principale – dus mede in 
het licht van de nationaliteitwetgeving – aankijkt tegen de consequentie dat Nederlanders uit het 
Koninkrijk (Caraïbische Nederlanders) wél onder de doelgroep van het onderhavige wetsvoorstel 
vallen, maar bijvoorbeeld een Griekse of Portugese nieuwkomer niet.’255 
 
Niettemin bleven Antilliaanse en Arubaanse Nederlanders van 18 jaar en ouder die voor het eerst 
ingezetene van Nederland waren doelgroep van de WIN,256 in tegenstelling tot Europese 
EU/EER-burgers. Het betekende concreet, dat Franse, Britse, Duitse, Belgische maar ook 
bijvoorbeeld Noorse staatsburgers die zich in Nederland wilden vestigen, van welk profiel dan 
ook, geen nieuwkomers en dus verplichte inburgeraars waren maar Antilliaanse en Arubaanse 
Nederlanders wel. De regering (minister Dijkstal van Binnenlandse Zaken was 
hoofdverantwoordelijke op dit onderdeel) besloot overigens wel tot een klasse-specifieke 
versoepeling van de WIN voor Antilliaanse Nederlanders. In reactie op de kritiek van de Kamer 
en van de Antilliaanse regering oordeelde ze dat er ‘veel hoger opgeleide Antillianen naar 
Nederland komen, die het Nederlands goed beheersen’ en was ze het ‘met de Antilliaanse 
regering eens dat de hoger opgeleide Antillianen niet behoeven in te burgeren.’257 Het betekende 
dat Antilliaanse Nederlanders die zich in Nederland vestigden en aan een bepaald 
opleidingsniveau voldeden ontheffing konden aanvragen voor het inburgeringsonderzoek en dus 
het inburgeringsprogramma (ze dienden die handeling dan wel te verrichten).258 Kortom: terwijl 

                                                 
252 Kamerstukken II 1996/97, 25114, nr. 5. Het ging om de Kamerleden van PvdA, CDA, D66, RPF, SGP en 
GroenLinks. 
253 Kamerstukken II 1996/97, 25411, nr. 5, p. 10. 
254 Kamerstukken II 1996/97, 25114, nr. 5, p. 11. 
255 Kamerstukken II 1996/97, 25114, nr. 3, p. 8. 
256In de Wet Inburgering Nieuwkomers, artikel 1, lid 1, sub a, 2º staan ze als volgt als (categorie) ‘nieuwkomers’ 
gedefinieerd: ‘De Nederlander die geboren is buiten Nederland, de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en voor de 
eerste keer in Nederland ingezetene [is] in de zin van de Wet gemeentelijke basisadministratie.’ EU/EER burgers 
werden uitgezonderd van de inburgeringsplicht op grond van artikel 1, lid 1, sub a, 1º.  
257 Kamerstukken II 1996/97, 25114, nr. 6, p. 11. Minister Dijkstal liet de Kamer later in een brief weten wat het 
overleg met de Antilliaanse regering hieromtrent had opgeleverd. Dijkstal ging met de Antilliaanse wensen akkoord. 
Kamerstukken II 1996/97, 25114, nr. 8. 
258 De ‘Nederlandse nieuwkomers’ dienden dan binnen de termijn, waarin men zich, na inschrijving in de 
Gemeentelijke Basis Administratie, zou moeten aanmelden voor een inburgeringsonderzoek , namelijk 6 weken 
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de Nederlandse regering er eind jaren vijftig voor waakte dat de Europese integratie niet nadelig 
uitpakte voor Antilliaanse rijksgenoten uit de West, waren dergelijke politieke overwegingen niet 
doorslaggevend in het inburgeringsvertoog (de initiële kritiek van de Kamer ten spijt). Vanaf eind 
1998 gingen Antilliaanse Nederlanders gelden als ‘nieuwer’, vreemder en problematischer dan 
Europeanen. 
 
5. Een korte vooruitblik: ontwikkelingen in het nieuwe millenium 
Afgezet tegen het populisme259 dat Nederland vanaf 2002 in haar greep kreeg zouden de politieke 
vertogen in de paarse periode over Antilliaanse Nederlanders voor gematigd en genuanceerd 
kunnen doorgaan. Dat populisme was voor Antilliaanse Nederlanders zonder meer 
onheilspellend te noemen. Onder leiding van minister Verdonk van Vreemdelingenbeleid en 
Integratie zouden de politieke vertogen over Antilliaanse Nederlanders, in tegenstelling tot de 
paarse regering, uitsluitend geënt worden op ‘criminele Antilliaanse jongeren.’ De minister ging in 
2006 in de weer met, eerst, een toelatingsregeling, voorts met een ‘verwijsindex Antillianen’ 
(bedoeld om ‘criminele Antilliaanse jongeren’ in een databank onder te brengen; Antilliaanse en 
Arubaanse Nederlanders spraken over een ‘rassendatabank’).260 En tenslotte met een 
terugkeerregeling: het betrof het wetsvoorstel Aanvullende maatregelen inzake onder meer de terugzending 
van Antilliaanse en Arubaanse risicojongeren. 261 De integratievertogen ten aanzien van Antilliaanse 
Nederlanders stonden nu geheel in het teken van het verkennen van de mogelijkheid om een deel 
van de Antilliaanse Nederlanders uit te kunnen zetten. De minister betoonde zich, in tegenstelling 
tot haar paarse collega’s, doof voor de juridische bezwaren. Zo had de Raad van State een 
concept toelatingsregeling (‘juridisch niet haalbaar, in strijd met de mensenrechten en ook nog 
eens ineffectief’)262 en later het wetsvoorstel dat uitzetting mogelijk zou moeten maken (‘strijdig 
met Europese regelgeving over gelijke behandeling’) afgewezen. Na de laatste afwijzing zond het 
demissionaire kabinet niettemin (dwars tegen de staatsrechtelijke traditie in om in deze status pas 
                                                                                                                                                         
(artikel 2) ontheffing aan te vragen (artikel 3, lid 1, sub b). Op basis van het ‘Besluit opleidingseisen Nederlandse 
nieuwkomers’, Staatsblad 1998, nr. 408, konden ze dan, als ze voldeden aan opleidingseisen die genoemd waren in de 
‘Regeling overzicht Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse opleidingen en diplomavergelijking nieuwkomers’ 
(Staatscourant 1998, nr. 183) deze ontheffing verkrijgen. Grofweg ging het om mensen met minimaal een MAVO- 
diploma. Overigens konden Antilliaanse en Arubaanse nieuwkomers, net als nieuwkomers die juridische 
vreemdelingen waren, ook ontheffing krijgen op basis van een verblijf voor tijdelijk doel (artikel 3 lid 1 onder b in 
samenhang met artikel 3, lid 6). Het ging dan om mensen die voor studie, stage, cultureel uitwisselingsprogramma, als 
au pair, voor medische behandeling of voor familiebezoek naar Nederland kwamen en hun gezinsleden, Regeling 
aanwijzing nieuwkomers wegens verblijf voor een tijdelijk doel, artikel 3. Zie: Staatscourant 1998, nr. 185. 
259 Een sluitende definitie van de term populisme is niet te geven. Het betreft eerder een politieke stijl dan een 
ideologie en is te beschouwen als een discours dat refereert naar de veronderstelde volkswil. Vgl. 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Populisme. 
260 http://antilliaans.caribiana.nl/politiek/car20070130_via_comenencia. Gevolmachtigd minister van de 
Nederlandse Antillen Comenencia, die ‘als gast’ een overleg had bijgewoond waarin Minister Verdonk tekst en uitleg 
gaf aan burgermeesters en wethouders over het plan, nam het woord ‘rassendatabank’ overigens niet in de mond. De 
‘verwijsindex Antillianen’, die in de 21 ‘Antillianengemeenten’ zou moeten gaan gelden, kwam nog in juni 2007 in de 
kamerstukken ter sprake, Kamerstukken II 2006/07, 31031 (VI), nr. 5, p. 27-28. Uit dit kamerstuk blijkt dat het zeer 
uitvoerige bezwaar dat met name Antilliaanse organisaties tegen de ontheffing, die door het College Bescherming 
Persoonsgegevens voor deze index was verleend, nog aanhangig is. Overigens werd de uitsluiting van Antilliaanse 
Nederlanders nog op een andere wijze gestuit: in september 2006 bepaalde het EG Hof van Justitie dat de uitsluiting 
van Antilliaanse Nederlanders die op de Antillen of Aruba wonen van de verkiezingen voor het Europese Parlement 
strijdig is met het algemene beginsel dat bij toepassing van EG recht niet gediscrimineerd mag worden. Zie hiervoor 
de noot van C.A. Groenendijk bij de uitspraak: 12 september 2006, Jurisprudentie Vreemdelingenrecht, nr. 440. 
261 Kamerstukken II 2006/07, 30962, nrs. 1-5. 
262 http://antilliaans.caribiana.nl/dossiers/car20062809_verkiezingen.html/car_20061311_debat.html.  
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op de plaats te maken aangaande wetgeving en beleid) op de valgreep het wetsvoorstel februari 
2007 naar de Tweede Kamer.263 Het wetsvoorstel is in mei 2007 door het nieuwe kabinet 
ingetrokken.264 
 
Het is tekenend voor de politieke vertogen over Antilliaanse Nederlanders na de opkomst van 
Fortuyn. De hoger opgeleide Antilliaanse Nederlanders en de geworven Antilliaanse arbeiders, 
beeldbepalend tot ongeveer 1980, waren praktisch verdwenen uit de politieke vertogen. Maar dat 
wil niet zeggen dat ze er niet waren. Journalist Prem Radhakishun (in het televisieprogramma 
Premtime) was volledig in beslag genomen door de politieke vertogen over Antilliaanse 
Nederlanders in het nieuwe millennium, toen hij in 2006 met grote verbazing constateerde dat 
een Rotterdamse werkgever in dat jaar druk doende was Antilliaanse arbeiders te werven. In een 
uitzending op 4 september 2006 liet de journalist een arbeidsbemiddelaar aan het woord die op 
de Antillen – namens deze Rotterdamse werkgever – bezig was contracten af te sluiten met vijftig 
Antilliaanse arbeiders (‘die allemaal geschikte diploma’s hebben’, aldus de bemiddelaar). Het 
betrof geen liefdadigheid: de bemiddelaar zei moeilijk geschikte arbeiders te kunnen vinden, 
stelde positieve ervaringen te hebben opgedaan met de 30 Antilliaanse arbeiders die al in het 
Rotterdamse bedrijf werkzaam waren, en stelde verder voorkeur te geven aan werving op de 
Antillen boven de werving van ‘Polen of Roemenen’ vanwege taalovereenkomst en ‘omdat het 
Nederlanders zijn.’ Radhakishun was met stomheid geslagen.265 Kortom, de insluitende functie 
van het Koninkrijk en het idee van Antilliaanse Nederlanders als geschikte arbeiders voor de 
Nederlandse economie leeft onder werkgevers zoals deze voort. Dat kan niet gezegd worden 
over de recente politieke vertogen over Antilliaanse Nederlanders. Die zijn volledig losgeraakt 
van het idee dat Antilliaanse Nederlanders een meerwaarde voor de Nederlandse samenleving 
betekenen en kunnen betekenen. 
 
Conclusie 
De politieke vertogen over Antilliaanse Nederlanders en hun relatie met Nederland leveren 
tussen 1949 en 2005 een omgekeerd evenredig beeld op. Naarmate de tijd verstreek gingen 
Nederlandse politici Antilliaanse Nederlanders steeds minder als echte Nederlanders 
beschouwen. Hun Nederlanderschap was tussen 1949 en 1969 in de context van stabiele 
koninkrijksverhoudingen, een geringe en selectieve migratie, een grote retourmigratie, en krapte 
op de Nederlandse arbeidsmarkt een ongeproblematiseerde status. Politici kleedden dat 
Nederlanderschap symbolisch noch juridisch uit door vertogen over toelating en ontmoediging. 
Voorts had het ministerie van Maatschappelijk Werk in Antilliaanse Nederlanders, in tegenstelling 
tot Surinaamse rijksgenoten, nog allerminst een potentieel integratieprobleem ontdekt. 
Integendeel: Antilliaanse Nederlanders golden in politieke ogen als voorbeeldrijksgenoten met 
gunstige kenmerken. De weinige momenten dat het vrije personenverkeer vanuit de Antillen naar 
Nederland onderwerp van debat was betrof het incidenten, zoals de kwestie De Wit. Hoewel het 
gebrek aan reciprociteit op het gebied van het personenverkeer in het Koninkrijk op gezette 

                                                 
263 NRC handelsblad, zaterdag 10 en zondag 11 februari 2007, p. 3 (‘kabinet negeert advies Raad van State’),  
264Kamerstukken II 2006/07, 30962, nr. 6. 
265 Archief Premtime, uitzending 04-09-2006, aflevering 93. Het programma werd uitgezonden op Nederland 2. 
http://omroep.nl/nps/premtime/welcome.html?home.html~content.  
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tijden ter sprake kwam beschouwden politici dit fenomeen als historisch gegeven. Men was zich 
er bewust van dat die situatie onder Nederlandse regie ontstaan was en voorts samenhing met de 
schaal van de rijksdelen. Men tilde aan de kwestie niet zwaar. Politici waakten er voor dat het 
proces van Europese integratie niet ten koste van de rechten van rijksgenoten uit de West op het 
gebied van vestiging in Europa zou gaan.  
 
Ook in de jaren zeventig heerste de politieke consensus dat een toelatingsregeling (en zelfs het 
doen van voorstellen in die trant) op gespannen voet stond met het Nederlands 
staatsburgerschap van Antilliaanse rijksgenoten. Men kende dus een insluitende betekenis aan de 
Nederlandse nationaliteit van Antilliaanse rijksgenoten toe, al gaven politici met het toenemen 
van de migratie en vestiging van Antilliaanse Nederlanders naar en in Nederland vaker uiting aan 
het idee van ‘terugkeer’ van Antilliaanse Nederlanders naar de Nederlandse Antillen. Politici 
beschouwden de Antillen als de natuurlijke woonomgeving van Antilliaanse Nederlanders. Dat 
idee vond in zekere zin zijn weg naar het minderhedenvertoog in de jaren tachtig. Daarin gingen 
Antilliaanse Nederlanders net als andere doelgroepen weliswaar gelden als bevolkingsgroep die 
mogelijk duurzaam burger van Nederland zou zijn, maar werden ze als ‘etnische minderheid’ en 
later ‘allochtoon’ tevens symbolisch buiten de Nederlandse natie geplaatst. Maar de meeste 
politici beschouwden hen in de jaren tachtig zeker niet als ‘problematische minderheid.’  
 
Toen in de periode daarna bleek dat de Antilliaanse vestigingsgemeenschap in Nederland groter 
werd en het tijdperk van de elitemigratie voorbij was voltrok zich, onder invloed van een 
gewijzigd minderhedendiscours, een drastische wijziging in de politieke vertogen over 
Antilliaanse Nederlanders. Politici gingen Antilliaanse Nederlanders vooral vanaf de jaren 
negentig in toenemende mate buiten de Nederlandse natie plaatsen, wat gepaard ging met het 
problematiseren van hun vrije vestiging op het Nederlandse grondgebied. Daarmee konden de 
politieke vertogen over Antilliaanse Nederlanders niet meer geduid worden als een politics of 
interest, zoals in de jaren vijftig, zestig en zeventig het geval was. In die periode van stabiele 
koninkrijksverhoudingen waren insluitende politieke vertogen deels gebaseerd op het idee dat 
men Antilliaanse rijksgenoten nodig had voor de Nederlandse economie. Dergelijke economische 
overwegingen raakten volledig ontkoppeld aan de politieke vertogen in de jaren negentig en 
daarna. Ook het Koninkrijk sprak onder Nederlandse politici niet langer tot de verbeelding. 
Antilliaanse Nederlanders werden inzet van een uitsluitende Nederlandse politics of identity. In de 
herdefinitie van Nederlandse natie verschenen Antilliaanse Nederlanders in toenemende mate als 
lid van een ‘zij-groep.’ Jacobs en Maier wijzen erop dat de constructie van de Europese Unie 
gepaard is gegaan met nieuwe onderscheidingen tussen ‘wij en zij’ binnen de lidstaten.266 De 
politieke vertogen over Antilliaanse Nederlanders zijn een voorbeeld van dit proces. Terwijl het 
Nederlandse burgerschap van Antilliaanse Nederlanders met het verstrijken van de tijd in 
toenemende mate betwist wordt, is de deelname van Europese burgers aan de Nederlandse 
samenleving in toenemende mate een door Nederlandse politici geaccepteerd fenomeen 
geworden. In de naoorlogse Nederlandse samenleving gingen steeds minder restricties voor 
migratie van Europese burgers naar Nederland gelden. Voorts gingen Nederlandse politici de 

                                                 
266 Jacobs & Maier 2000, p. 63-79.  
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Europese burgers in Nederland formeel niet als etnische minderheden noch als ‘niet-Westerse 
allochtonen’ beschouwen. En vandaag de dag geldt voor Europese burgers, die als ‘verwante 
westerlingen’ geconstrueerd worden, geen inburgeringsplicht. De Nederlandse politieke vertogen 
over Antilliaanse Nederlanders maakten een omgekeerde ontwikkeling door. Van vertrouwde 
rijksgenoten wier vrije migratie destijds als een paal boven water stond evolueerden Antilliaanse 
Nederlanders in de politieke vertogen in een vreemde, externe categorie wier migratie, vestiging 
en aanwezigheid, ondanks hun Nederlands staatsburgerschap, in toenemende mate als probleem 
ging gelden dat om juridische regulering vraagt. De tijd zal leren of de aangekondigde 
staatkundige hervorming van het Koninkrijk hier verandering in zal brengen. 
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9. Slotbeschouwing 
 
1. Inleiding 

In deze studie stond de vraag centraal hoe Nederlandse politici burgers uit Oost en West tussen 
1945 en 2005 in relatie met Nederland hebben gebracht. Hoe hebben politici, in brede zin, 
geoordeeld over het nationale toebehoren van Indische, Surinaamse, Molukse en Antilliaanse 
Nederlanders? Hoe hebben ze hierover gedacht en gesproken, en gehandeld? Ging de 
vanzelfsprekende Nederlandse aanwezigheid in de overzeese rijksdelen gepaard met een even 
vanzelfsprekende opname van burgers uit die gebieden in Nederland? Deed Nederland zich, na 
in de koloniale periode imperiaal moederland te zijn geweest, in de postkoloniale periode kennen 
als vaderland van overzeese (ex)Nederlanders? En welke ontwikkelingen tekenden zich 
hieromtrent in de periode tussen 1945 en 2005 af? Politieke vertogen over nationaliteit, toelating 
en integratie/inburgering heb ik in deze studie beschouwd als technieken van in- en uitsluiting 
in/uit de Nederlandse gemeenschap. Deze politieke vertogen regelen de toegang tot de natiestaat. 
Symbolisch door in- en uitsluiting in/uit het volk. Fysiek, door in- en uitsluiting in/uit het 
grondgebied van Nederland. In- en uitsluiting in de Nederlandse gemeenschap is daarbij te 
beschouwen als een functie van in- en uitsluiting in de natie én burgerschap. Het ging om de 
wijze waarop politici postkoloniale burgers in relatie met de Nederlandse verbeelde gemeenschap 
én met de Nederlandse rechtsgemeenschap hebben gebracht. Vooral de wisselwerking tussen 
beide dimensies stond daarbij centraal.  
 
De grenzen die politici getrokken hebben, zijn niet beschouwd als vanzelfsprekende, natuurlijke 
grenzen, maar als discursieve. Het ging immers om de vraag of, en hoe, Nederlandse politici in de 
naoorlogse periode symbolische en juridische markeringen tussen buiten en binnen eigen volk en 
vreemd volk tot leven brachten jegens mensen die inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden 
waren, of dat nog steeds zijn. In de politieke vertogen ging het niet om de relatie tussen 
Nederland en klassieke vreemdelingen. Ook deze dichotomie tussen de natie en de juridische 
vreemdeling is niet natuurlijk, maar werd pas werkelijkheid nadat het proces van de vorming van 
natiestaten zich in de negentiende eeuw voltrokken had. In het schematische onderscheid tussen 
natiestaat en juridische vreemdeling nemen overzeese postkoloniale burgers een aparte positie in. 
Het ging om het trekken van grenzen binnen grenzen. In de naoorlogse Nederlandse politieke 
vertogen ging het immers om het trekken van grenzen tussen Nederland en mensen uit gebieden 
die een eeuwoude staatsrechtelijke en culturele band met Nederland kenden. Alle overzeese 
burgers hadden in de lange periode voor de dekolonisatie de Nederlandse nationaliteit, al 
varieerde de inhoud en betekenis van die status al naar gelang de historische periode, rijksdeel en 
bevolkingsgroep.  
 
2. Postkoloniale burgers en de natiestaat: (licht op de) ‘donkere plekken’ in de theorie 
over natie en burgerschap 
De politieke vertogen over postkoloniale burgers verwijzen naar het snijvlak van Nederland als 
imperiale mogendheid en Nederland als natie. De wijze waarop Nederlandse politici (‘gekleurde’) 
rijksgenoten, onderdanen en Nederlanders van overzee tussen 1945 en 2005 in relatie met 
Nederland hebben gebracht werpt licht op de ‘donkere plekken’ in gangbare concepties van natie 
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en burgerschap. Dat politici onderdanen, rijksgenoten en Nederlanders onderscheiden is 
veelzeggend. Het maakt ons erop attent, dat concepties van burgerschap en natie die verwijzen 
naar de territoriaal begrensde natiestaat voorbij gaan aan de transterritoriale werkelijkheid van 
Nederland, (voormalige) rijksdelen en overzeese (ex)-Nederlanders. We komen die discrepantie 
op het spoor door gangbare concepties over burgerschap af te zetten tegen de positie van 
postkoloniale burgers.  
 
2.2 Burgerschap en natie: territoriaal begrensde concepten 
Burgerschap is een januskop. Ze kent een insluitende en een uitsluitende dimensie. In de 
theorievorming valt vandaag de dag vooral de insluitende dimensie op. Het gaat om de relatie 
tussen staatsburgers en de samenleving. ‘Most of the citizenship revival’, zo stelt Bosniak ‘that 
has occurred in the academy has taken place within this inward looking framework. […] The 
national society is treated as a total universe of analytical focus and normative concern, and 
citizenship then has to do with the nature of relationships prevailing among already assumed 
members.’1 Met andere woorden: hoe verhouden staatsburgers zich met de samenleving, hoe 
horen ze dit te doen, en welke rechten en plichten hangen daarmee samen. Men kan daarbij 
bijvoorbeeld denken aan politieke, sociale en sociaal-economische participatie. En aan politieke 
rechten, sociale rechten en sociaal-economische rechten. Marshall analyseerde het proces van de 
uitbreiding van politieke rechten, sociale rechten en civiele rechten over staatsburgers.2 De 
insteek van deze insluitende dimensie van burgerschap is universalistisch: ze benadrukt de 
insluiting en de incorporatie van een iedere staatsburger in de samenleving. Burgerschap is ‘soft 
on the inside.’3 Het gaat om een volwaardig burgerschap voor iedere staatsburger. Die 
universalistische ethiek is, bezien vanuit een historisch perspectief, niet vanzelfsprekend. 
Sommige groepen staatsburgers waren tweederangsburgers. Men was weliswaar lid van het volk, 
maar in een ondergeschikte of marginale positie. Dominante opvattingen over de identiteit of de 
plaats van deze groepen in de samenleving speelden daarbij een rol. In een emancipatiestrijd 
gingen zij een volwaardig burgerschap binnen de natiestaat opeisen. Sprekende voorbeelden zijn 
het feminisme, de arbeidersbeweging, de burgerrechtenbeweging en de anti-apartheidsbeweging. 
Deze groepen deden een beroep op burgerschap om een volwaardige positie binnen de natiestaat 
te bepleiten. De, zoals Bosniak het noemt, ‘inward looking perspective on citizenship’ benadrukt 
processen van insluiting in de natiestaat.  
 
De insluiting van staatsburgers binnen de grenzen van de natiestaat heeft een keerzijde. Het gaat 
gepaard met de uitsluiting van juridische vreemdelingen buiten de grenzen van de natiestaat. 
Burgerschap is ‘hard on the outside.’ Daarin schuilt het particularistische karakter van 
burgerschap. De insluiting die burgerschap belooft, betreft staatsburgers, niet de juridische 
vreemdelingen. Natiestaten behouden zich het internationaal erkende recht voor de toelating van 
juridische vreemdelingen aan voorwaarden te verbinden. Het idee van volkssoevereiniteit speelt 
daarbij een rol: een volk heeft, via haar vertegenwoordigers, het recht om de ‘samenhang’ van de 
nationale gemeenschap te bewaren door middel van migratiepolitiek. Deze uitsluitende dimensie 

                                                 
1 Bosniak 2006, p. 2. 
2 Marshall 1950. 
3 Bosniak 2006, p. 2. 
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van burgerschap staat in de theorievorming veel minder centraal. Bosniak: ‘What has happened is 
that citizenship’s boundary questions are usually taken up by a specialized group of scholars 
across the disciplines in the field of immigration studies.’4 
 
Als gevolg van de internationale migratie vestigen juridische vreemdelingen zich duurzaam 
binnen de grenzen van de natiestaat. In deze tijden van globalisering gaat het om een aanzienlijk 
aantal mensen. De vraag is nu wat dit betekent voor burgerschap. Worden de juridische 
vreemdelingen binnen de landsgrenzen geregeerd door de uitsluitende of door de insluitende 
dimensie van burgerschap? Is hun juridische vreemdelingenschap het ijkpunt, of ligt het accent 
op hun feitelijke verblijf binnen de landsgrenzen? Volgens Walzer horen immigranten die 
gevestigd zijn in de nationale politieke gemeenschap te worden behandeld als leden van die 
gemeenschap. Blijft die gelijke behandeling uit, dan ontstaat er een klasse van permanente 
tweederangsburgers, die onderhevig zijn aan ‘de tirannie van de klasse van staatsburgers.’ Het is 
voor Walzer onacceptabel dat deze categorie duurzaam verstoken blijft van politieke en sociale 
rechten, aangezien ze wel onderworpen zijn aan de wetten en regels van het land waarin ze 
woonachtig zijn.5 De praktijk gaat niet zover als Walzer bepleitte. Niettemin is er binnen veel 
natiestaten de praktijk gegroeid die het best valt te duiden als, zoals Bosniak het noemt, ‘the 
citizenship of aliens.’6 Juridische vreemdelingen die legaal binnen de landsgrenzen woonachtig 
zijn, krijgen in de regel steeds meer rechten die staatsburgers ook hebben, met uitzondering van 
politieke rechten. Men gebruikt ook wel de term ‘denizens’ om ze te onderscheiden van de 
staatsburgers. Soysal wees er in dit verband op dat ‘universal personhood’ aan betekenis heeft 
gewonnen, terwijl ‘nationhood’ voor het beleven van allerlei rechten aan betekenis heeft 
ingeboet.7 Daarnaast kan men denken aan burgerschap in de Europese context: EU-burgers die 
in andere lidstaten verblijven, hebben allerlei rechten die staatsburgers ook hebben: sociaal-
economische rechten (werk) en recht op toelating tot het grondgebied. Sassen wees erop, dat 
zelfs ongedocumenteerde vreemdelingen via een informeel burgerschap uiteindelijk een legaal 
verblijf kunnen afdwingen.8  
 
Kortom, het beeld dat uit de literatuur naar voren komt is dat staatsburgerschap in de loop der 
jaren steeds meer substantie gekregen heeft in welvaartsstaten. Door emancipatie en doordat de 
rechten waar men als staatsburger een beroep op kan doen, toenemen. En dat het juridische 
vreemdelingenschap van juridische vreemdelingen een substantieel burgerschap niet in de weg 
hoeft te staan. Met uitzondering van politieke rechten en een verbod op uitzetting. 
 
2.3 Postkoloniale burgers: de natiestaat en overzeese burgers 
Hoewel de mogelijkheid tot ontplooiing binnen de grenzen van de natiestaat ook voor 
postkoloniale burgers van groot belang is, vraagt de studie van hun positie om andere accenten. 
Dat heeft te maken met het feit dat het vaak om overzeese burgers gaat. Als politici in het belang 
van de verbeelde gemeenschap ‘hard on the outside’ en ‘soft on the inside’ zijn, wat betekent dit 
                                                 
4 Bosniak 2006, p. 2. 
5 Walzer, geciteerd in Bosniak 2006, p. 41-42. 
6 Bosniak 2006; vgl. Soysal 1994, Jacobs 1998. 
7 Soysal 1994. 
8 Sassen 2002. 
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dan voor de positie van overzeese burgers? Worden zij in de politieke vertogen beschouwd als 
deel van de nationale gemeenschap waar de insluitende dimensie van burgerschap op toegepast 
dient te worden? Als ze als symbolische vreemdelingen worden geconstrueerd is dat laatste 
onzeker. Het formele staatsburgerschap van overzeese burgers kan an sich een onzekere status 
blijken te zijn. Of de toelating tot het land waarvan ze de nationaliteit hebben, wordt 
geproblematiseerd of bemoeilijkt. En in de integratievertogen kunnen de overzeese burgers, 
eenmaal in het vaderland, geconstrueerd worden als een vreemd element binnen de landsgrenzen, 
met alle maatschappelijke gevolgen van dien. Kortom, waar de positie van reguliere, legale 
vreemdelingen vandaag de dag in toenemende mate kan worden geduid met ‘the citizenship of 
aliens’ zoals onder meer Bosniak, Soysal en Sassen laten zien, kan ‘the alienage of citizens’ 
burgers in en uit de (voormalige) koloniën parten spelen. Kortom: de insluitende functie van 
staatsburgerschap waar territoriaal begrensde concepties van burgerschap stilzwijgend vanuit 
gaan, hoeft voor overzeese burgers niet op te gaan, als ze niet worden beschouwd als lid van de 
verbeelde gemeenschap.  
 
Anderzijds laten de territoriaal begrensde concepties van burgerschap en natie onderbelicht dat 
de grens tussen juridische vreemdelingen en de natiestaat in het geval van voormalige overzeese 
staatsburgers minder absoluut kan blijken te zijn. De conceptie van burgerschap als zijnde ‘hard 
on the outside’ (uitsluitend jegens juridische vreemdelingen buiten het grondgebied van de 
natiestaat) kan in hun geval politiek moeilijk verdedigbaar blijken te zijn. Politici kunnen het 
moreel onhoudbaar achten het reguliere, restrictieve toelatingsregime – internationaal erkend als 
uitdrukking van nationale soevereiniteit – (volledig) toe te passen op juridische vreemdelingen, 
die een historische band met de natiestaat hebben. Men kan juridisch ‘on the outside’ zijn zonder 
onder het restrictieve vreemdelingenbeleid te vallen.  
 
Postkoloniaal burgerschap kenmerkt zich door beide elementen: men kan staatsburger zijn, en 
worden beschouwd en behandeld als vreemdeling. Of men is juridisch vreemdeling en wordt 
behandeld als staatsburger.  
 
3. De vorming van banden tussen overzeese Nederlanders en Nederland 
Volgens Anderson kenmerkte het Britse nationalisme zich door een ‘inner incompatiblity of 
empire and nation.’ ‘Verengelste’ overzeese Britse onderdanen namen, volgens Anderson, niet 
alleen overzees een ondergeschikte positie in ten opzichte van de ‘English matturangos’: ze werden 
tevens niet geacht zich te verplaatsen naar de metropool. Anderson beschouwt dit als ‘the 
fundamental contradiction of English official nationalism.’9 Hoe verhouden de naoorlogse 
Nederlandse politieke vertogen over overzeese burgers zich hiermee? Wat heeft deze analyse nu 
opgeleverd? Hoe hebben Nederlandse politici aan de Noordzee Indische, Molukse, Surinaamse 
en Antilliaanse (overzeese) burgers tussen 1945 en 2005 in relatie met Nederland gebracht? Meer 
in het algemeen kunnen we stellen dat de rol van koloniaal moederland en later 
koninkrijkspartner jegens overzeese burgers Nederland ‘makkelijker viel’ dan de rol van vaderland 
toen deze burgers na 1945 onder allerlei historische omstandigheden de weg naar Nederland 

                                                 
9 Anderson 1991, 92-93. 
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vonden of zochten. Politici aan de Noordzee verbeelden overzeese gebieden in de Oost en de 
West voor 1945 als onlosmakelijk onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden, maar dat 
betekende niet dat men de overzeese bevolking zonder slag of stoot als lid van verbeelde 
Nederlandse gemeenschap aan de Noordzee kon aanvaarden. In politieke ogen betekende een 
Nederlanderschap ‘overzee’ niet automatisch een Nederlands burgerschap in de Nederlandse 
samenleving. 
 
3.1 De koloniale tijd: Nederlanderschap als bestendiging van het Nederlandse Rijk 
In koloniale verhoudingen stond de nationaliteit van de bevolking van de rijksdelen in Oost en 
West in het teken van de Nederlandse hegemonie. De Nederlandse nationaliteit was behulpzaam 
in de constructie van horige en lotsverbonden onderdanen overzee. De wijze waarop de 
nationaliteit van de bevolking van Oost en West geregeld was mocht dan verschillen, het doel 
was hetzelfde. De gehele bevolking van de West was na 1892 Nederlander, terwijl de bevolking 
van de Oost verdeeld werd in ‘Nederlandse onderdanen niet-Nederlanders’ en ‘Nederlandse 
onderdanen Nederlanders.’ Dat betekende niet dat men de ‘Inheemsen’ in de West als meer 
verwant aan de Nederlandse natie beschouwde dan de ‘Inheemsen’ in de Oost. Politici zagen 
geen discrepantie tussen de Nederlandse hegemonie in de West en het Nederlands 
staatsburgerschap voor de bevolking, terwijl men dacht dat in de Oost wel een dergelijk 
spanningsveld bestond. Zowel de ‘Nederlandse onderdanen niet-Nederlanders’ als de 
‘Nederlanders’ uit de koloniën hadden recht op toelating tot het grondgebied van Nederland. Dat 
recht was echter nog slechts van betekenis voor een gering aantal leden van de lokale elites. 
Politici beschouwden de nationaliteit van de overzeese bevolking niet als ‘poort’ naar een 
toekomstig burgerschap in de Nederlandse samenleving. Ze hadden daar, gezien de geringe 
migratie, ook geen reden toe. Het burgerschap van de bevolking in substantiële zin (politieke, 
maatschappelijke en sociale ontplooiing) verwees vooral naar overzeese verhoudingen. Het ging 
om de vraag hoe de ‘integratie’ van inwoners in de overzeese rijksdelen geregeld diende te worden, 
zonder dat de Nederlandse hegemonie in gevaar kwam. Kortom, tijdens koloniale verhoudingen 
stonden nationaliteit, toelating en integratie van overzeese burgers niet in het teken van reflecties 
over hun banden met de Nederlandse verbeelde gemeenschap aan de Noordzee. Het Nederlands 
staatsburgerschap van de overzeese bevolking en de daarbij behorende rechten waren nog niet 
gekoppeld aan reflecties over de Nederlandse natie. 
 
3.2 Na 1945: de constructie van (poreuze) grenzen tussen overzeese (ex) Nederlanders en 

Nederland 

3.2.1 Nederlandse politici, Indische Nederlanders en Molukkers 
Kort voor en na de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië 1949 kwamen met name Indische 
Nederlanders en Molukkers als gevolg van de politieke oriëntatie en de maatschappelijke positie 
die ze in de Indische samenleving hadden ingenomen in een uiterst penibele positie terecht. 
Indonesische nationalisten identificeerden hen met het Nederlandse bestuur. Het ging om 
mensen die door middel van Nederlandstalig onderwijs, religieuze overtuiging of beroep, een 
bijzondere oriëntatie op Nederland hadden ontwikkeld. Daardoor werd hun positie in de 
Indonesische samenleving na de onafhankelijkheid onhoudbaar. Als gevolg daarvan zouden 
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zowel Indische Nederlanders als Molukkers in de jaren vijftig en zestig de overtocht naar 
Nederland maken. In die periode zouden in totaal circa 312.500 mensen vanuit de archipel naar 
Nederland migreren. Naast Indische Nederlanders (200.000) en Molukkers (12.500) ging het 
daarbij ook om 100.000 witte Nederlanders, de zogenaamde totoks.  
 
De regering en een kamermeerderheid hadden aanvankelijk een afwerende houding jegens de 
komst van Indische Nederlanders en Molukkers naar Nederland. Dat Nederlandse politici zowel 
Indische Nederlanders als Molukkers voor 1949 hadden geconstrueerd als loyale, verwante en 
voortreffelijke Nederlanders betekende niet dat men hen na 1949 aanstonds als burgers van de 
Nederlandse samenleving aanvaardde. Het scheen dat Nederlandse politici nadat ‘Indië’ was 
‘verloren’ ook geen prijs meer stelden op de voortzetting van banden met deze overzeese 
Nederlanders en onderdanen. In de politieke vertogen was sprake van een scherpe breuk in 
politieke vertogen voor en na 1949. Politici construeerden Indische Nederlanders en Molukkers 
voor 1949 als verwante, loyale en voortreffelijke Nederlanders, terwijl men hen na 1949 vooral als 
vreemden, wier toekomst buiten Nederland lag, zou beschouwen.  
 
Eerst de lotgevallen van de Molukkers. Politici lieten bij de Indonesische nationaliteitstoedeling in 
1949 een uitsluitende stilte jegens de loyale Molukkers vallen. Als gevolg daarvan kregen 
Molukkers het door hen sterk afgewezen Indonesische staatsburgerschap toegewezen. Ook direct 
na 1949, toen Molukkers Indonesisch staatsburger waren geworden, bleef ‘integratie in Indonesië’ 
het politiek doel van de Nederlandse regering ten aanzien van Molukkers. De Nederlandse 
regering stelde alles in het werk om de 12.500 Molukse (ex)-KNIL-militairen die in tijdelijke 
kampen verbleven, ook feitelijk ‘Indonesische’ burgers te maken. Toen dat geen haalbare zaak 
bleek, schortte de Nederlandse regering de uitsluitende functie van hun juridische 
vreemdelingenschap uiteindelijk op: Molukkers werden in 1951 collectief toegelaten tot 
Nederland. Daar was een stevige politieke en juridische strijd tussen Molukkers en de 
Nederlandse regering aan vooraf gegaan, waarbij Molukkers werden ondersteund door een deel 
van de Tweede Kamer. Nederlandse rechters onderstreepten in dat proces de Molukse stelling 
dat een burgerschap in de Indonesische samenleving in de context van de verstoorde relatie met 
de Indonesische regering niet afgedwongen kon worden. De Nederlandse regering kon in deze 
context niet persisteren in haar uitsluitende lijn.  
 
Hoewel de regering in reactie op de rechterlijke uitspaken in 1951 dus haar verantwoordelijkheid 
nam voor het lot van Molukkers, construeerde zij hun toelating tot Nederland niettemin als ‘de 
slechtst denkbare oplossing’ die ‘tijdelijk’ was. Volgens de regering zouden de Molukkers 
uiteindelijk moeten terugkeren naar de Indonesië. De regering behield zich, toen de Molukkers 
eenmaal in Nederland waren, het recht voor de Molukkers te kunnen uitzetten. Auteurs zoals 
Bosniak en Soysal laten zien dat de insluitende dimensies van burgerschap aan kracht winnen als 
het gaat om juridische vreemdelingen binnen de landsgrenzen: ze worden slechts gedeeltelijk 
geregeerd door de uitsluitende ‘hard on the outside’ dimensie van burgerschap. Maar het 
regeringsstandpunt ten aanzien van de naar Nederland gemigreerde Molukkers, destijds 
Ambonezen genoemd, volgde lange tijd niet die lijn. Juist in Nederland, binnen de grenzen van de 
natiestaat, kreeg het juridische vreemdelingenschap van ‘Ambonezen’ meer betekenis dan ooit: 
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Molukkers werden ontslagen uit militaire dienst, afgezonderd van de Nederlandse samenleving, 
mochten aanvankelijk niet werken en konden in theorie zelfs worden uitgezet. Een overzees 
Nederlanderschap in Nederlands-Indië vóór 1949 had plaatsgemaakt voor een zowel formeel als 
substantieel vreemdelingenschap in Nederland na 1951. Een geracialiseerd vertoog over Molukse 
identiteit, tezamen met economische omstandigheden in Nederland, speelde in deze paradox een 
rol: de Nederlandse regering oordeelde dat de ‘levensgewoonten, maatschappelijke opvattingen 
en lichamelijke gesteldheid’ van ‘Ambonezen’ hen ‘niet disponeerde’ voor een ‘blijvende opname 
in een hun vreemde en onbekende Nederlandse gemeenschap.’ De regering zette deze opvatting 
destijds kracht bij door te verwijzen naar de economische crisis in de Nederlandse samenleving. 
Hoewel rechtse Kamerleden in 1951 voor insluiting hadden gepleit, bepaalde de uitsluiting van 
Molukkers uit de Nederlandse natie lange tijd het beeld.  
 
De Nederlandse regering gooide in de jaren zeventig, ondersteund door de Tweede Kamer, het 
roer om. De uitbarsting van het Molukse nationalisme onder de jongeren in de jaren zeventig, 
onderstreepte eens te meer dat een ‘burgerschap in de Indonesische samenleving’ niet 
gerealiseerd kon worden. In de context van een kritische postkoloniale reflectie van de 
Nederlandse regering over de uitsluiting van Molukkers in de jaren vijftig kreeg hun burgerschap 
in de Nederlandse samenleving meer betekenis. Vanaf 1 januari 1977 zouden Molukkers, die 
inmiddels stateloos waren geworden, worden behandeld ‘als Nederlanders.’ Dit ‘maatschappelijk 
Nederlanderschap’ impliceerde een absoluut verblijfsrecht en het genieten van bijna alle rechten 
die Nederlandse staatsburgers ook hadden. Hun ‘denizenship’ stond in het teken van herstel van 
de verhoudingen tussen de Nederlandse regering en deze postkoloniale burgers. Dat betekende 
overigens geen volledige insluiting in de Nederlandse gemeenschap, want Molukkers bleven lange 
tijd ‘etnische minderheid’ zonder politieke rechten. Anno 2005 heeft Nederlanderschap van deze 
postkoloniale burgers aan betekenis gewonnen. Ze worden vandaag de dag niet gerekend tot de 
categorie van geproblematiseerde ‘niet-Westerse Allochtonen.’ En een toenemend aantal 
individuen dat eerst ‘statenloze maatschappelijke Nederlander’ was, is inmiddels via naturalisatie 
vrij geruisloos getransformeerd in Molukse Nederlander met alle formele rechten die daarbij 
horen. Wat de Nederlandse regering direct na 1949 als onmogelijk en ongewenst had 
geconstrueerd, een volwaardig Nederlands burgerschap voor Molukkers, is anno 2005 een feit 
geworden. Een feit waar Nederlandse politici pas na vele jaren aan toe bleken.  
 
De politieke vertogen over Indische Nederlanders kenmerkten zich door dezelfde samenhang 
tussen identiteitsretoriek, economische argumenten en uitsluiting als die ten aanzien van 
Molukkers. Dat is opvallend, als we bedenken dat de uitgangspositie van Indische Nederlanders 
na 1949 verschilde met die van Molukkers: Indische Nederlanders hadden de Nederlandse 
nationaliteit behouden. Juridisch gezien waren ze deel van het personensubstraat van de 
Nederlandse natiestaat. Ze bevonden zich wat dit betreft dus ‘on the inside.’ Toch werden ze niet 
onvoorwaardelijk ingesloten in Nederland. Politieke vertogen in het midden van de jaren vijftig 
drukten het idee uit dat hun Nederlanderschap een oneigenlijke status was. In die politieke 
vertogen werd de insluitende functie van het Nederlanderschap als het ware overschaduwd door 
een uitsluitend optiedebat (waarin Indische Nederlanders onder druk gezet werden om voor het 
Indonesische staatsburgerschap te kiezen), de ontmoediging van de komst naar Nederland en de 
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zoektocht naar een nieuw vaderland voor Indische Nederlanders buiten Nederland. In de 
politieke vertogen speelde racialisering een belangrijke rol: de regering construeerde Indische 
Nederlanders als onassimileerbare ‘op Indonesië georiënteerde’ Nederlanders, wier burgerschap 
in de Nederlandse samenleving niet voor de hand lag. Bijkomend argument was (net als bij 
Molukkers) de economische crisis in Nederland die gepaard ging met onder meer schaarste aan 
werk en huisvesting. Daarentegen zagen de politici voor de 100.000 ‘totoks’ wel een toekomst in 
Nederland weggelegd.  
 
Die door de Nederlandse politici toegeschreven identiteit stond haaks op Indische zelfdefinities: 
Indische Nederlanders besloten massaal geen gebruik te maken van het optierecht voor het 
Indonesische staatsburgerschap, en velen probeerden uit eigen middelen de overtocht naar 
Nederland te bekostigen. Hun Nederlands staatsburgerschap garandeerde nog wel een formele 
toelating tot Nederland. Pas in 1956 zou, tegen de achtergrond van de verdere verslechtering van 
Indonesisch Nederlandse betrekkingen als gevolg van de Nieuw-Guinea kwestie, het Nederlands 
staatsburgerschap van Indische Nederlanders meer betekenis krijgen. Indische Nederlanders 
zouden in toenemende mate worden uitgesloten uit de Indonesische samenleving. De 
Nederlandse regering zou tegen die achtergrond en met instemming van de Kamer de 
ontmoedigingspolitiek loslaten. Nederland zou zich daarna langzaam maar zeker als ‘vaderland’ 
jegens Indische Nederlanders met de Nederlandse nationaliteit gaan opstellen. Die insluitende 
wending betrof ook Indische ‘spijtoptanten’ die voor het Indonesisch staatsburgerschap hadden 
gekozen, maar hier, door uitsluiting uit Indonesië, spijt van hadden gekregen. Jegens deze 
voormalige Nederlanders ging de regering een toelatingspolitiek voeren die in gunstige zin afweek 
van het reguliere beleid ten opzichte van juridische vreemdelingen. Na het loslaten van de 
ontmoedigingspolitiek kwam het zwaartepunt in de politieke vertogen te liggen op assimilatie van 
Indische Nederlanders. Die assimilatiepolitiek, die uitbesteed werd aan het christelijk 
maatschappelijk werk, was een meerduidige tussenfase: Indische Nederlanders werden daarin 
gelijktijdig geconstrueerd als permanente burger van Nederland én als de te beschaven ander 
binnen de landsgrenzen. Dat het Nederlanderschap van Indische Nederlanders meer betekenis 
had gekregen, betekende dus niet dat Indische Nederlanders aanstonds ook als competent lid van 
het Nederlandse volk werden beschouwd. De assimilatiepolitiek was qua effect zowel gender- als 
etniciteitsspecifiek: ‘totoks’ waren geen doelgroep, en door de focus op de huiselijke sfeer ging 
het in de praktijk om (een poging tot) disciplinering van Indische vrouwen, en in mindere mate 
Indische mannen. De assimilatiepolitiek, tezamen met het politieke besef dat Indische 
Nederlanders waren gekomen om te blijven, heeft hen vermoedelijk wel een symbolisch voordeel 
opgeleverd. Indische Nederlanders werden geen onderdeel van het minderhedenvertoog dat in de 
jaren tachtig opkwam. Integendeel: politici construeerden Indische Nederlanders vanaf de jaren 
tachtig vooral stilzwijgend (ze werden niet langer geproblematiseerd) en zo nu en dan expliciet als 
‘competente’ Nederlanders die ‘goeddeels probleemloos zijn geïntegreerd.’ Indische Nederlanders 
van de derde generatie zouden, goeddeels ontrokken aan het oog van politici, de 
aanpassingbereidheid waar de eerste generatie naar buiten toe blijk van had gegeven als het ware 
achteloos terzijde schuiven, het hybride karakter van de Indische identiteit benadrukken en de 
visie uitdragen dat ‘meervoudige identiteit’ en ‘echt Nederlanderschap’ niet op gespannen voet 
met elkaar staan.  
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3.2.2 De Nederlandse politiek, Antilliaanse en Surinaamse Nederlanders 
De politieke vertogen in de jaren vijftig over Indische Nederlanders en Molukkers drukten het 
idee uit dat de gekleurde bevolking van overzee geen onderdeel van de Nederlandse natie 
behoorde te zijn. Dat idee komt men niet op het spoor bij analyse van politieke vertogen over 
rijksgenoten uit de West in de jaren vijftig. Dat opvallende contrast illustreert hoe gelaagd de 
politieke vertogen over de band van postkoloniale burgers en Nederland in die periode waren. Na 
het als trauma ervaren verlies van ‘Ons Indië’ gingen Nederlandse politici meer dan ooit 
symbolisch en politiek investeren in de relatie met de overgebleven rijksdelen in de West. 
Nederlandse politici zochten als het ware in Suriname en de Nederlandse Antillen (net als in 
‘Nederlands’ Nieuw-Guinea) nieuwe ankerplaatsen voor het Koninkrijk der Nederlanden. Men 
hechtte er grote waarde aan dat beide gebieden binnen het Koninkrijk der Nederlanden bleven. 
De uitbreiding (en herbevestiging) van het ongedeelde en volwaardige Nederlands 
staatsburgerschap over de gehele bevolking van de West, maar ook het koninklijk bezoek aan de 
West paste in de constructie van één lotsverbonden Koninkrijk in de jaren vijftig. Ten aanzien 
van Surinaamse en Antilliaanse rijksgenoten uit de West benadrukten regering en Tweede Kamer 
de ‘rechtsgelijkheid’ in het Koninkrijk. Zo veroordeelden Kamer en regering in felle 
bewoordingen de discriminatie die enkele studerende Surinaamse rijksgenoten ondervonden 
hadden. In contrast met de ontmoedigingspolitiek ten aanzien van Indische Nederlanders 
peinsden politici er in de jaren vijftig niet over de ‘toelating’ van rijksgenoten uit de West te 
ontmoedigen. Men vond dat niet passend in de koninkrijksgedachte. Sterker: men ging zelfs over 
tot een selectieve werving van mannelijke Surinaamse en Antilliaanse arbeiders en vrouwelijke 
verpleegkundigen. Ook dit paste volgens politici in de koninkrijksgedachte. Het belang van het 
Koninkrijk inspireerde politici dus tot insluitende politieke vertogen over rijksgenoten uit de 
West. Maar tegelijkertijd kon men tussen de regels door de grenzen van de insluitende retoriek 
lezen: politici verwachtten dat de ‘rijksgenoten uit de West’ op termijn zouden ‘terugkeren naar 
eigen land.’ De rijksgenoten uit de West waren in de jaren vijftig, in tegenstelling tot Indische 
Nederlanders geen grote blijversgemeenschap die een zwaar beslag legde op de publieke 
voorzieningen in Nederland. Onder die omstandigheden was het Nederlands staatsburgerschap 
van de rijksgenoten uit de West een ongeproblematiseerde status en de toelating tot Nederland 
een zeker recht.  
 
Toen de migratie uit de West in de loop van de jaren zestig toenam verschoof het accent in de 
politieke vertogen langzaam maar zeker van ‘zorg voor het Koninkrijk der Nederlanden’ naar 
‘bezorgdheid’ over de Nederlandse natie. In de jaren zestig was de migratie vanuit Suriname iets 
groter dan vanuit de Nederlandse Antillen. Onder die omstandigheden zouden de politieke 
vertogen over Surinaamse en Antilliaanse rijksgenoten uiteen lopen. Politici zouden de komst 
naar en aanwezigheid van met name Surinaamse rijksgenoten in Nederland in samenhang met 
klasse en gender problematiseren, en ook hun vrije toelating tot Nederland werd onderwerp van 
politiek debat. In pars pro toto redeneringen zouden politici, de problemen van een klein deel van 
de Surinaamse mannelijke arbeiders gaan percipiëren als een ‘aanzienlijk probleem’ dat samenhing 
met kenmerken van de Surinaamse (arbeiders)cultuur. Politici zwegen daarentegen over 
Antilliaanse arbeiders die als rustige voorbeeldarbeiders werden geconstrueerd. Terwijl politici 
niet de noodzaak voelden over Antilliaanse rijksgenoten meer te weten te komen, werden 
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Surinaamse rijksgenoten onderwerp van opdrachtonderzoek dat de regering deed verrichten. 
Politici hadden mannelijke Surinaamse rijksgenoten geconstrueerd als ‘op zoek naar spanning en 
avontuur’ waar in de Nederlandse verhoudingen ‘weinig ruimte’ voor was. De subtekst van 
dergelijke opmerkingen verwees ongetwijfeld ook naar het gegeven dat ‘Surinaamse’ mannen en 
‘Hollandse’ vrouwen relaties met elkaar aanknoopten. Er bestond in de besloten politieke 
vertogen een oudere traditie om dit type relaties te problematiseren. Het was dan ook geen 
incident dat Bayer in een rapport dat in opdracht van de Nederlandse regering was geschreven 
seksuele relaties tussen Surinaamse arbeidersmannen en ‘Hollandse’ vrouwen onder een 
vergrootglas plaatste. Het effect was dat in symbolische zin de grenzen van het ‘Nederlandse 
volk’ gemarkeerd werden langs lijnen van gender, etniciteit en klasse. Niettemin bleef het vrije 
personenverkeer in de jaren zestig in stand. Maar tegelijkertijd drukten de politieke vertogen de 
grenzen van de insluiting uit. Het Nederlanderschap en de toelating tot Nederland waren 
gegarandeerd, mits de migratie naar Nederland laag bleef. Politici construeerden rijksgenoten uit 
de West primair als overzeese Nederlanders, en niet als burgers van de Nederlandse samenleving.  
 
Eind jaren zestig zou de dekolonisatiegedachte voor politici een voertuig worden om het politiek 
gevoelige thema van de migratie en het staatsburgerschap van de rijksgenoten uit de West (en dus 
hun nationale toebehoren) bespreekbaar te maken. Politici waren daarbij met name bezorgd over 
de migratie van Surinaamse rijksgenoten, die omvangrijker was dan de Antilliaanse migratie. 
Politici gingen het Koninkrijk als een neokoloniaal anachronisme beschouwen. Het Nederlands 
staatsburgerschap – in de jaren vijftig symbool van een lotsverbonden Koninkrijk – 
construeerden zij in dat kader als een onnatuurlijke status. En Nederland gold als een 
onnatuurlijke sociaal-culturele habitat voor rijksgenoten uit de West. Men wilde haast maken met 
onafhankelijkheid van Suriname en vanuit de Tweede Kamer gingen er stemmen op een 
toelatingsregeling ‘in koninkrijksverband’ te treffen. Als gevolg van geruchten over ‘een 
toelatingsregeling’ nam de Surinaamse migratie begin jaren zeventig nog meer toe. In de politieke 
vertogen verloor het Nederlanderschap van Surinaamse Nederlanders tegen die achtergrond snel 
aan betekenis. Nederland drong er bij de Surinaamse regering op aan haast te maken met de 
onafhankelijkheid. Met de onafhankelijkheid in 1975 werden de grenzen van Nederland voor de 
bevolking van Suriname gesloten. Overzeese Nederlanders waren Surinaamse staatsburgers 
geworden, die in principe geen vrije toegang hadden tot Nederland. De bevolking van Suriname 
bevond zich vanaf 1975 dus formeel ‘on the outside’ van de Nederlandse natiestaat: men was 
juridisch vreemdeling geworden. Niettemin waren de historische banden na de onafhankelijkheid 
niet zonder betekenis: gedurende een periode van ongeveer vijf jaar gold voor Surinaamse 
juridische vreemdelingen een geprivilegieerd toelatingsbeleid. Dat wil niet zeggen dat men 
Surinaamse (ex)Nederlanders in Nederland als permanente burgers beschouwde. Het idee leefde 
dat Surinaamse Nederlanders ooit in grote aantallen zouden terugkeren naar Suriname, temeer 
daar de regering oordeelde dat zij, in tegenstelling tot Indische Nederlanders, ook terug konden. 
Dat idee van terugkeer had zijn weg naar de bepalingen over nationaliteit en naar de vertogen 
over integratie gevonden. In die politieke vertogen over integratie overheerste in de jaren zeventig 
en tachtig pessimisme over het aanpassingsvermogen van Surinaamse Nederlanders. Ze golden 
als problematische, etnische minderheidsgroep. Daar kwam langzaam maar zeker een kentering 
in. In het nieuwe millennium beschouwden politici Surinaamse Nederlanders niet langer als 
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probleemgroep. Die ontwikkeling is mogelijk versterkt door het feit dat vanaf de jaren negentig 
Islamitische Nederlanders in de politieke vertogen als primaire probleemgroep in de Nederlandse 
samenleving werden geconstrueerd. Tegen die achtergrond presenteren politici Surinaamse 
Nederlanders zo nu en dan als voorbeeld van geslaagde integratie. Dat neemt niet weg deze 
voormalige rijksgenoten de formele indeling als ‘niet-Westerse Allochtoon’ als grievend kunnen 
ervaren.  
 
De politieke vertogen over Antilliaanse Nederlanders kenden een tegengesteld verloop aan die 
over Surinaamse rijksgenoten. Van voorbeeldrijksgenoot in de politieke vertogen in jaren zestig 
naar problematische minderheidgroep vanaf de jaren negentig. De ontwikkeling in de politieke 
vertogen ziet er als volgt uit. In de politieke vertogen in de jaren zeventig hadden politici 
nauwelijks belangstelling voor Antilliaanse rijksgenoten. Alle aandacht richtte zich op Surinaamse 
rijksgenoten. De Antilliaanse migratie was in vergelijking met die uit Suriname laag, en daarnaast 
waren Antilliaanse rijksgenoten nog geen onderwerp van onderzoek. In de politieke vertogen 
bepaalden de kansrijke Antilliaanse Nederlanders nog steeds het beeld. De stiltes in de politieke 
vertogen zouden bij de onafhankelijkheid van Suriname een insluitende functie gaan vervullen. 
Aangezien Nederlandse politici de komst van Antilliaanse Nederlanders niet als maatschappelijk 
probleem beschouwden, drong men niet aan op de onafhankelijkheid van de Nederlandse 
Antillen. Als gevolg daarvan behielden Antilliaanse Nederlanders het Nederlands 
staatsburgerschap. Direct na de onafhankelijkheid van Suriname bleef het beeld van Antilliaanse 
Nederlanders als ‘geslaagde’ groep nog geruime tijd bestaan. De optie van een toelatingsregeling 
genoot nauwelijks politieke steun, en de regering verwierp deze optie vooral in de jaren zeventig 
op principiële gronden (ze vond dat een toelatingsregeling naar discriminatie riekte). Vooral de 
opkomst van het nieuw realisme in de jaren negentig markeerde een breuk in de politieke 
vertogen over Antilliaanse Nederlanders. De populatie Antilliaanse Nederlanders in Nederland 
was inmiddels in omvang toegenomen, en daarnaast was ze meer dan voorheen een afspiegeling 
van de Antilliaanse samenleving geworden. Daarnaast garandeerde het vrije personenverkeer in 
koninkrijksverband dat omvang en karakter van de migratie uit de Nederlandse Antillen 
onvoorspelbaar bleef. De politici hadden grote moeite met het onbestemde karakter van de 
Antilliaanse aanwezigheid in Nederland, waarmee men Antilliaanse Nederlanders indirect als 
exogeen construeerde. De politieke vertogen over Antilliaanse Nederlanders in reactie op deze 
onzekerheid zijn, net als die over Surinaamse rijksgenoten voor de onafhankelijkheid, te 
beschouwen als een poging om de greep op het personensubstraat van de natiestaat terug te 
krijgen. Evenals ten aanzien van Surinaamse rijksgenoten in de jaren zestig zouden de politieke 
vertogen over Antilliaanse Nederlanders zich kenmerken door een uitsluitend pars pro toto 
mechanisme: politici zouden vanaf het einde van de jaren negentig de problemen van de 
kansarmen uitvergroten, waarbij de kansrijke Antilliaanse Nederlanders uit de politieke vertogen 
verdwenen. In die context ging de regering, daarin ondersteund door de Tweede Kamer, een 
ontmoedigingsbeleid voeren en was de optie van een toelatingsregeling bespreekbaar geworden. 
Tot een toelatingsregeling kwam het niet. Naast verzet van Antilliaanse kant bleek een 
toelatingsregeling juridisch niet haalbaar. In de politieke vertogen waren Antilliaanse 
Nederlanders inmiddels wel geconstrueerd als onaangepaste groep, wier burgerschap in de 
Nederlandse samenleving voorwaardelijk is. Dat symbolische vreemdelingenschap raakte 
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verknoopt met het inburgeringsvertoog: Antilliaanse Nederlanders werden, in tegenstelling tot 
EU burgers, doelgroep van de Wet Inburgering Nieuwkomers. In politieke vertogen heeft het 
Nederlands staatsburgerschap van Antilliaanse Nederlanders dus met het verstrijken van de tijd 
aan betekenis ingeboet. Het feit dat Antilliaanse Nederlanders, in tegenstelling tot de andere 
postkoloniale burgers, altijd Nederlands staatsburger zijn gebleven, is wat dit betreft van weinig 
betekenis geweest. Antilliaanse overzeese burgers zijn wat hun formeel-juridische 
nationaliteitsstatus betreft altijd ‘on the inside’ geweest. Maar de politieke vertogen over hen 
drukken de laatste jaren vooral een ‘alienage of citizens’ uit. Deze actuele politieke vertogen 
illustreren eens te meer dat het Koninkrijk en de natie te onderscheiden entiteiten zijn. Het valt te 
bezien of de staatkundige hervormingen binnen het Koninkrijk hierin verandering zullen 
brengen.  
 
4. Politieke vertogen over postkoloniale burgers als communicerende vaten  
De politieke vertogen over burgers uit Oost en West waren niet van elkaar geïsoleerd. Zoals in de 
inleiding van deze studie naar voren is gekomen kenmerkt de historische, sociaal-
wetenschappelijke en rechtswetenschappelijke kennisproductie over burgers uit Oost en West 
zich door specialismen. Die specialismen vallen in belangrijke mate met dit onderscheid samen. 
Specialisatie lijkt in de kennisproductie gepaard te gaan met blinde vlekken voor dwarsverbanden 
in de politieke vertogen over burgers in Oost en West. In deze studie is naar voren gekomen dat 
politieke vertogen over Oost en West elkaar beïnvloeden en mogelijk maken. Zo kunnen we de 
insluitende politieke vertogen ten aanzien van rijksgenoten uit de West in het begin van de jaren 
vijftig (de nadruk rechtsgelijkheid, de constructie van een lotsverbonden Koninkrijk, de werving 
van rijksgenoten, ongeproblematiseerde toelating) alleen begrijpen tegen de achtergrond van het 
trauma van het verlies van ‘Ons Indië’ in 1949. Het Nederlanderschap van overzeese burgers in 
en uit de West won in de context van een hervormd Koninkrijk aan betekenis. Te meer omdat de 
relatie tussen hen en Nederland destijds nog correspondeerde met de politieke verwachtingen in 
Nederland hierover: de rijksgenoten in de West hadden nog niet op grote schaal de weg naar 
Nederland gevonden. Hun burgerschap stond nog in sterke mate in het teken van een 
Nederlands burgerschap overzee; van een rijksburgerschap. De (voormalige) Nederlanders uit de 
‘verloren’ archipel beantwoordden met hun wil tot vestiging in Nederland niet aan dit onder 
Nederlandse politici gangbare idee over de relatie tussen Nederland en overzeese burgers. Politici 
problematiseerden hun Nederlanderschap zowel symbolisch als beleidsmatig. Men beschouwde 
hun vestiging in Nederland als een onnatuurlijke gang van zaken. 
 
Deze ‘inner contradiction between empire and nation’, is de gemeenschappelijke noemer in de 
politieke vertogen over de overzeese burger. Men was onderdaan of rijksgenoot, en was in het 
bezit van de Nederlandse nationaliteit. Maar de politieke aanvaarding als lid van de Nederlandse 
gemeenschap aan de Noordzee verliep moeizamer. Dat gegeven manifesteerde zich op die 
momenten dat de vestiging van overzeese burgers in Nederland omvangrijker werd, of in het 
verschiet lag. De politieke problematiseringen van het Nederlanderschap van de verschillende 
groepen postkoloniale burgers hangt met deze momenten samen. Het betekent dat door de jaren 
heen steeds een andere postkoloniale categorie in de politieke vertogen het vreemde dat 
gereguleerd moest worden, ging representeren. In de jaren vijftig waren dat de Indische 
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Nederlanders en Molukkers, vanaf de tweede helft van de jaren zestig vervulden de Surinaamse 
Nederlanders die rol, en vanaf de jaren negentig de Antilliaanse Nederlanders. Het betrof daarbij 
niet een noodzakelijk verloop van ‘uitsluiting’ in het verleden naar ‘insluiting’ in de toekomst, 
zoals de politieke vertogen over Antilliaanse Nederlanders illustreren. De politieke vertogen over 
het nationale toebehoren van overzeese burgers kennen een onbestendig verloop. Politici hadden 
daarbij niet zelden de ‘ingesloten’ groep nodig om een verhaal over de minder geaccepteerde 
potskoloniale categorie te kunnen vertellen. Contrastvergelijkingen speelden in dat proces een rol, 
maar ook stiltes vervulden die functie. Bijvoorbeeld de stiltes over Antilliaanse en Indische 
Nederlanders in de integratievertogen aan het eind van jaren zeventig, terwijl de aanwezigheid 
van Surinaamse Nederlanders in de Nederlandse samenleving geproblematiseerd werd. 
 
De grenzen die politici tussen overzeese burgers en Nederland getrokken hebben, waren niet 
hermetisch maar poreus, zoals we hebben gezien. Tegen-vertogen, zowel binnen de Kamer als 
van de zijde van postkoloniale burgers, speelden daarbij een rol. Bijgevolg vestigden zo’n 800.000 
postkoloniale burgers zich in Nederland. De wijze waarop Nederlandse politici postkoloniale 
burgers – eenmaal in Nederland – in een relatie met Nederland hebben gebracht, verschilde. 
Indische Nederlanders dacht men te assimileren, Molukkers dienden een eigen identiteit te 
behouden, terwijl de burgerschapspolitiek ten aanzien van rijksgenoten uit de West het midden 
hiertussen hield. Ook hier was sprake van communicerende vertogen. Zo hield het gematigde 
communitarisme ten aanzien van Surinaamse Nederlanders aan het eind van de jaren zeventig 
bewust het midden tussen de Indische assimilatie en de Molukse segregatie van weleer. Hoe 
verschillend die integratiefilosofie ook was, de gedeelde noemer was dat postkoloniale burgers 
aanvankelijk niet beschouwd werden als competente en echte Nederlanders. Dat hing niet zelden 
samen met een of andere vorm van infantilisering van postkoloniale burgers: politici dachten hen 
te kunnen leiden naar de juiste verhouding met Nederland. De ‘inner contradiction between 
empire and nation’ werd als het ware naar binnen geprojecteerd. In de integratievertogen 
bevonden de postkoloniale burgers zich ergens tussen onderdanen, rijksgenoten en Nederlanders, 
al verschilden de termen in het integratievertoog: Aziatisch georiënteerden, etnische minderheid, 
niet-Westerse allochtoon, of niet-Westerse nieuwkomers. In politieke vertogen over integratie 
van vandaag worden postkoloniale burgers (met uitzondering van Antilliaanse Nederlanders) in 
toenemende mate als een geassimileerd en geïntegreerd in de Nederlandse samenleving 
geconstrueerd. Hun aanwezigheid wordt niet langer geproblematiseerd. De stiltes die in de 
politieke vertogen over hen zijn gevallen hebben echter plaatsgemaakt voor nieuwe 
onderscheidingen tussen ‘wij’ en ‘zij’, waarbij de Islamitische minderheden als de ‘ander’ binnen 
de grens zijn uitgevonden.10 
 
5. Dynamische verhoudingen tussen natie, staatsburgerschap en burgerschap 
Deze studie is verricht in het kader van het onderzoeksprogramma Transnationality and citizenship.  
New approaches to migration law. Doel van dit onderzoek was om de betekenis van burgerschap in 
een transnationale context vanuit verschillende invalshoeken opnieuw te doordenken. De 
transterritoriale werkelijkheid van de relatie tussen Nederland en overzeese burgers werpt wat dit 
betreft licht op de zeer dynamische verhouding die tussen natie, staatsburgerschap en 
                                                 
Captain & Jones 2007. 
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burgerschap (in substantiële zin) kan bestaan. Die transterritoriale werkelijkheid maakt duidelijk 
dat het formele staatsburgerschap niet altijd de ‘insluiting’ met zich meebrengt waar het 
conventionele denken over burgerschap stilzwijgend vanuit gaat. Overzeese burgers kunnen hun 
formele staatsburgerschap verliezen, omdat ze niet als lid van de natie verbeeld worden. En het 
behoud van het staatsburgerschap hoeft niet te betekenen dat hun recht op toelating en vestiging 
in het vaderland zonder meer aanvaard wordt. Politieke vertogen en de daarmee samenhangende 
beleidspraktijken kunnen overzeese staatsburgers, die zich formeel ‘on the inside’ bevinden, als 
outsiders construeren. De politieke reflecties over een toelating van Surinaamse en Antilliaanse 
rijksgenoten uit de West en de ontmoedigingspolitiek ten aanzien van Indische Nederlanders 
illustreren dit. Een recht dat normaliter als inherent aan het formele staatsburgerschap wordt 
beschouwd, toelating tot het grondgebied van de staat waarvan men de nationaliteit bezit, bleek 
ten aanzien van overzeese burgers niet vanzelfsprekend. Opvattingen over het echte 
personensubstraat van de natie kunnen dus als gevolg hebben dat politici een deel van het 
uitsluitende regime, dat volgens de gangbare burgerschapsconcepties voor juridische 
vreemdelingen geldt, willen toepassen op overzeese staatsburgers. 
 
In het meer gangbare denken over burgerschap is het territorium van de natiestaat de sfeer waar 
de insluitende dimensies van burgerschap alle ruimte krijgen. Zoals reeds naar voren is gekomen 
staat de universalistische ethiek van een volwaardig burgerschap voor een ieder in dat 
burgerschapsvertoog centraal. Het gaat dan om sociale, sociaal-economische en politieke 
participatie en om de rechten die dit mogelijk maken. Burgerschap zou ‘soft on the inside’ zijn. 
Die universalistische ethiek verwijst vooral naar de positie van staatsburgers binnen de grenzen. 
Maar ook juridische vreemdelingen binnen de grenzen kunnen, zo laten Bosniak, Soysal en 
Sassen zien, allerlei rechten verkrijgen die staatsburgers ook hebben. Bosniak noemt dat ‘the 
citizenship of aliens’, zoals we hebben gezien. De politieke vertogen over integratie van 
postkoloniale burgers in Nederland illustreren een iets andere dynamiek. Het juridische 
vreemdelingenschap van Molukkers kreeg juist binnen de Nederlandse grenzen meer betekenis, 
zoals we hebben gezien. Als gevolg van geracialiseerde opvattingen over verschil werden ze 
aanvankelijk afgezonderd van de Nederlandse samenleving. De politieke vertogen ten aanzien 
Indische, Surinaamse en Antilliaanse Nederlandse staatsburgers binnen de Nederlandse grenzen 
stonden wat dit betreft meer in het teken van insluiting, van participatie in de samenleving. Zoals 
we hebben gezien betekende dit niet dat ze aanstonds als echt dan wel competent lid van de 
verbeelde gemeenschap werden gezien. Voor de Indische Nederlanders in de jaren vijftig 
betekende dat, tegen de achtergrond van het idee dat een weg terug niet mogelijk was, assimilatie. 
Bij Antilliaanse en Surinaamse Nederlanders heerste het idee dat terugkeer wel mogelijk was, en 
ze kregen in de politieke vertogen daarom ondubbelzinnig de boodschap dat hun burgerschap in 
Nederland geen vanzelfsprekendheid was.  
 
Voorts illustreren de politieke vertogen over postkoloniale burgers dat het ‘hard on the outside’ 
regime ten aanzien van juridische vreemdelingen niet altijd houdbaar is. Onder uiteenlopende 
omstandigheden en vaak na politieke en maatschappelijke druk formuleerde de Nederlandse 
regering vanwege historische banden een geprivilegieerd toelatingsregime ten aanzien van 
Surinaamse staatsburgers, Indische spijtoptanten en Molukkers. En na jaren van afzondering van 
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de Nederlandse samenleving kreeg het burgerschap van Molukkers in de Nederlandse 
samenleving meer betekenis, toen de regering besloot Molukse statelozen collectief als 
maatschappelijke Nederlander te gaan behandelen.  
 
Samenvattend kan worden gesteld dat de politieke vertogen over postkoloniale burgers en hun 
band met Nederland een dynamische verhouding illustreren tussen natie, staatsburgerschap en 
burgerschap. Ook illustreren ze een dynamische verhouding tussen juridisch vreemdelingenschap 
en burgerschap, zelfs als de juridische vreemdeling zich buiten het territorium van de natiestaat 
bevinden. Wat het laatste betreft: indien juridische vreemdelingen een historische band met een 
natie hebben, dan kunnen politieke actoren daarbinnen besluiten hen in te sluiten, al gaat aan die 
insluiting vaak politieke strijd vooraf. Wat het eerste punt betreft: indien overzeese staatsburgers 
in de politieke vertogen buiten de verbeelde gemeenschap van de metropool worden geplaatst, 
dan kunnen diverse dimensies van hun burgerschap in gedrang komen. Naarmate het idee dat 
overzeese burgers verwant zijn aan de natie aan kracht wint in politieke vertogen, krijgen ook de 
insluitende dimensies van burgerschap meer betekenis voor hen.  
 
6. Een duurzame natie 
In de inleiding is betoogd dat naties steeds opnieuw uitgevonden worden. Heeft de komst van 
overzeese burgers naar Nederland in de politieke vertogen geleid tot een herdefinitie van het 
Nederlandse volk? Ja en nee. Het op drift raken van een deel van de gekleurde bevolking van het 
voormalige rijk naar Nederland was voor politici aanleiding de Nederlandse natie opnieuw uit te 
vinden. Politici gingen nieuwe grenzen trekken tussen ‘wij en zij’ die samenhingen met de komst 
van deze gekleurde burgers naar Nederland. Het onderscheid tussen ‘echte Nederlanders’ en 
‘vreemdelingen’ raakte verknoopt met de factor kleur. Na een afwerende houding jegens de 
opname van gekleurde burgers van overzee in Nederland, kregen insluitende politieke vertogen in 
de jaren daarna doorgaans de overhand. Dat gold met name voor die postkoloniale burgers wier 
migratiegeschiedenis men als een min of meer afgeronde zaak beschouwde: Indische 
Nederlanders, Molukkers en Surinaamse Nederlanders. En minder voor postkoloniale burgers uit 
de Nederlandse Antillen, wier migratie in politieke ogen een nog onbestendig karakter heeft. Dat 
een aanzienlijk deel van de gekleurde Nederlandse burgers in de politieke vertogen als onderdeel 
van de Nederlandse samenleving is aanvaard, betekent niet dat de overheersende definitie van 
echt Nederlanderschap daarmee ook gewijzigd is. Vandaag de dag leeft nog steeds het idee dat 
echte Nederlanders aan hun uiterlijk te herkennen zijn. Dat idee is deels immanent, het wordt 
niet vertolkt in politieke vertogen maar bijvoorbeeld wel in alledaagse sociale interacties. Hoewel 
de dichotomie tussen autochtoon en allochtoon nog steeds van een uiterlijke connotatie voorzien 
is, valt vandaag de dag vooral op dat met name Islamitische Nederlanders expliciet 
gerepresenteerd worden als de allochtone ander binnen de grenzen. Het idee leeft dat je als 
Islamitische burger geen echte Nederlander kan zijn. Zolang ideeën over de natie blijven 
verwijzen naar een authentieke, vaste kern in plaats van naar het feitelijk wonen, werken en leven 
in een land kan er van volwaardig burgerschap voor een ieder geen sprake zijn. In de context van 
transnationale verbindingen van allerlei soort is een meer kosmopolitische definitie van nationaal 
burgerschap niet alleen voor Nederland, maar ook voor andere natiestaten een uitdaging.  
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Summary 
Subjects, Overseas Citizens and the Dutch Nation 
 
1. Introduction 

The central question in this study was how between 1945 and 2005 Dutch politicians brought 
overseas citizens from ‘the East’ and ‘the West’ into relation with the Netherlands. What, in a 
broad sense, were the opinions of politicians with respect to the national belongings of the 
Eurasian, Surinamese, Moluccan and Antillean Netherlanders? How did politicians think, speak 
and act in their respect? Did the self-evident Dutch presence in the overseas territories go hand 
in hand with an equally self-evident inclusion of the citizens from those territories into the 
Netherlands? Did the Netherlands, after being the imperial mother country in the colonial period, 
prove to be a fatherland for overseas Dutch nationals and former Dutch nationals in the post-
colonial period? And what developments became apparent in that connection in the period 
between 1945 and 2005? In this study, I have regarded the political discourses on nationality, 
admission, civic integration and integration as techniques of inclusion into and/or exclusion from 
Dutch society. These political discourses regulate the relationship with the nation-state. 
Symbolically, they do so by inclusion into and exclusion from the people, and physically, by 
inclusion into and exclusion from the territory of the Netherlands. In this connection, inclusion 
into and exclusion from Dutch society can be regarded as a function of inclusion into and 
exclusion from the nation and citizenship. It is about the ways in which politicians brought 
postcolonial citizens in relation with the Dutch imagined community and the Dutch legal 
community. The interplay between the two dimensions was the central concern in this process.  
 
The boundaries drawn by politicians were regarded as discursive rather than self-evident, natural 
boundaries. The question was whether and, if so, how in the post-war period Dutch politicians 
applied the symbolic and legal demarcations between outside and inside and between the own 
people and foreign people in respect of individuals who were, or still are, inhabitants of the 
Kingdom of the Netherlands. The political discourses did not concern the relationship between 
the Netherlands and aliens in the classical sense. That dichotomy between the nation and the 
legal alien is also unnatural, but did not become a reality until completion of the formation 
process of the nation-states in the 19th century. In the schematic distinction between the nation-
state and legal aliens, overseas postcolonial citizens occupied a separate position. Borders were 
formed within borders in their respect, for the post-war political discourses in the Netherlands 
involved the formation of borders between the Netherlands and people from territories that had 
maintained constitutional and cultural relationships with the Netherlands for centuries. In the 
long period before the decolonisation, all inhabitants of the Kingdom of the Netherlands were of 
Dutch nationality, albeit that the substance and meaning of that status varied, depending on the 
period in history, the territory and the population group.  
 
2. Postcolonial Citizens and the Nation-State: (light on the) ‘dark spots’ in the theory on 
nations and citizenship 
The political discourses on postcolonial citizens refer to the cutting edge between the 
Netherlands as an imperial power and the Netherlands as a nation. The ways in which Dutch 
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politicians formed relationships between overseas citizens (of colour), subjects and the 
Netherlands between 1945 and 2005 have shed light on the ‘dark spots’ of the traditional 
concepts of nation and citizenship. The fact that politicians distinguished subjects from overseas 
citizens and Netherlanders speaks volumes. It alerts us to the fact that conceptions of citizenship 
and nation that refer to the nation-state in terms of territorial borders fail to appreciate the 
transterritorial reality of the Netherlands, its territories and former territories and of the overseas 
Dutch nationals and former Dutch nationals. We found that discrepancy by comparing 
traditional conceptions of citizenship with the position of postcolonial citizens.  
 
2.2 Citizenship and Nation: Territorially Delimited Concepts 
Citizenship is a two-faced head. It has an inclusive and an exclusive dimension. What is 
particularly striking in the formation of theories at present is the inclusive dimension. This 
concerns the relationship between nationals and society. Bosniak argues that ‘Most of the 
citizenship revival’ ‘that has occurred in the academy has taken place within this inward looking 
framework […] The national society is treated as a total universe of analytical focus and 
normative concern, and citizenship then has to do with the nature of relationships prevailing 
among already assumed members.’1 In other words: how do nationals relate to society, how 
ought they to do so and what rights and obligations does this entail. Examples include political, 
social, and socio-economic participation. They also include political rights, social rights and 
socio-economic rights. Marshall analyzed the expansion process of political rights, social rights 
and civic rights across nationals.2 The rationale of this inclusive dimension of citizenship is 
universalist: it emphasizes the inclusion and incorporation of every national into society. 
Citizenship is ‘soft on the inside.’3 It means that each national should have full citizenship. From 
a historic perspective, this universalist ethic is not self-evident. Some groups of nationals were 
second-class citizens. Although they were members of the people, their position was subordinate 
or marginal. Dominant beliefs on the identity or the place of those groups in society played a role 
in that respect. In a battle of liberation they would demand full citizenship within the nation-
state. Telling examples are the feminist movement, the labour movement, the civil rights 
movement and the anti-apartheid movement. Those groups invoked their citizenship as an 
argument to occupy a position of their own right within the nation-state. The 'inward looking 
perspective on citizenship' as Bosniak calls it, emphasizes the processes of incorporation into the 
nation-state.  
 
The inclusion of the national citizens within the borders of the nation-state has another side to it. 
It involves the exclusion of legal aliens outside the borders of the nation-state, i.e. citizenship is 
‘hard on the outside.’ This element embodies the particularistic nature of citizenship. Citizenship 
holds a promise of inclusion that applies to nationals, but not to legal aliens. Nation-states reserve 
their internationally acknowledged right to attach conditions to the admission of legal aliens. The 
idea of the people's sovereignty plays a role in this: a people, through its representatives, has the 
right to retain the coherence of its national community by means of migration policies. This 

                                                 
1 Bosniak 2006, p. 2. 
2 Marshall 1950. 
3 Bosniak 2006, p. 2. 
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exclusive dimension of citizenship has occupied a much less central position in the formation of 
theories. Bosniak: ‘What has happened is that citizenship’s boundary questions are usually taken 
up by a specialized group of scholars across the disciplines in the field of immigration studies.’4 
 
As a result of international migration, legal aliens have settled within the borders of the nation-
state on a long-term basis. In this time of globalization, their numbers are considerable. The 
question then arises what this means for citizenship. Are the legal aliens within the national 
borders governed by the exclusive or inclusive dimension of citizenship? Is their legal alien status 
taken as the benchmark or is the emphasis on the fact that they actually reside within the national 
borders? According to Walzer, immigrants who have settled within the national political 
community should be treated as members of the community. If they are not treated equally, they 
will be a class of permanent second-class citizens, subjected to the ‘tyranny of the class of 
national citizens.’ In Walzer's view, it is unacceptable that this category is permanently deprived 
of political and social rights while they are governed by the laws and regulations of the country in 
which they live.5 In practice, the situation is not so extreme as proposed by Walzer. Nonetheless, 
a practice has developed in many nation-states that can best be described as ‘the citizenship of 
aliens’, as Bosniak calls it.6 Legal aliens who are legally resident within the national borders are 
generally granted more and more rights that nationals have, with the exception of political rights. 
They are sometimes referred to as ‘denizens’ to distinguish them from citizens. Soysal noted in 
this connection that ‘universal personhood’ has become increasingly relevant whereas 
‘nationhood’ has decreased in value as a basis for experiencing a variety of rights.7 In addition, 
there is citizenship within a European context: EU-citizens who stay in other Member States 
have all kinds of rights that national citizens also have: socio-economic rights (work), and 
admission to the territory for example. Furthermore, as Sassen noted, even undocumented aliens 
may eventually win legal residence based on their informal citizenship. 8  
 
In sum, the view that arises from the literature is that, over the years, citizenship has increased in 
substance in welfare states as a result of liberation and because the rights that citizens can invoke 
have increased. Moreover, it can be observed that legal alienage is not necessarily an obstacle to 
substantial citizenship of legal aliens. Exceptions are political rights and a ban on expulsion. 
 
2.3 Post-Colonial Citizens: The Nation-State and Overseas Citizens 
Although opportunities for development within the borders of the nation-state are also of great 
relevance to postcolonial citizens, the study of their position requires a different emphasis. This is 
due to the fact that many of them are overseas citizens. If, in the interest of the imagined 
community, politicians are ‘hard on the outside’ and ‘soft on the inside’, what does that mean for 
the position of overseas citizens? Are they regarded in political discourses as belonging to the 
national community to which the inclusive dimension of citizenship should be applied? If they 
are construed as symbolic aliens, their inclusion is uncertain. The formal nationality of overseas 
                                                 
4 Bosniak 2006, p. 2. 
5 Walzer, quoted in Bosniak 2006, p. 41-42. 
6 Bosniak 2006; Cf. Soysal 1994, Jacobs 1998. 
7 Soysal 1994. 
8 Sassen 2002. 
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citizens as such can prove to be an uncertain status. Similarly, admission to the country whose 
nationality they have, could be problematized or complicated. And in the integration discourses, 
the overseas citizens, once in the fatherland, can be construed as an alien element within the 
national borders, with all the social consequences that entails. In sum, while the position of 
regular, legal aliens can increasingly be described as ‘the citizenship of aliens’ nowadays, which is 
demonstrated, among others, by Bosniak, Soysal and Sassen, ‘the alienage of citizens’ may 
nonetheless prove to be a tricky aspect for citizens of the (former) colonies. In sum: the inclusive 
function of citizenship that is a tacit assumption in territorially delimited conceptions of 
citizenship does not necessarily hold true for overseas citizens if they are not regarded as 
members of the imagined community.  
 
On the other hand, territorially delimited conceptions of citizenship and nation fail to appreciate 
that the border between legal aliens and the nation-state may appear to be less than absolute in 
the case of overseas citizens. In their case, the conception of citizenship as being ‘hard on the 
outside’ (excluding legal aliens from the territory of the nation-state) may prove difficult to 
defend politically. Politicians may consider it to be morally untenable to apply or fully apply the 
regular, restrictive migration rules – acknowledged internationally as an expression of national 
sovereignty – to legal aliens who have a historical relationship with the nation-state. They may 
legally be on the outside without being fully affected by the restrictive aliens’ policy.  
 
Post-colonial citizenship is characterized by both elements: an individual can be a national and be 
regarded and treated as an alien, or can be a legal alien and be partly treated as a national citizen.  
 
3. The Formation of Ties between Overseas Netherlanders and the Netherlands 
According to Anderson, British nationalism was characterized by an ‘inner incompatibility of 
empire and nation.’ Anglofied overseas British citizens were subordinate in rank compared to 
‘English matturangos’ not only overseas, according to Anderson; moreover, they were not expected 
to relocate to the metropolis. Anderson considered this to be ‘the fundamental contradiction of 
English official nationalism.’9 How does the postwar Dutch political discourses on overseas 
citizens relate to this? What were the results of this analysis? How did Dutch politicians on the 
North Sea bring the Eurasian, Moluccan, Surinamese and Antillean (overseas) citizens in relation 
with the Netherlands between 1945 and 2005? On a general note, the Netherlands ‘fell into’ the 
role of colonial mother country of overseas citizens more easily than it assumed the role of 
fatherland when, after 1945, those citizens sought or found their way to the Netherlands under a 
variety of historical circumstances. Before 1945, politicians on this side of the ocean imagined 
overseas territories in the East and in the West to be inseparable parts of the Kingdom of the 
Netherlands, but that did not mean that the overseas population was accepted unconditionally as 
part of the imagined Dutch community on the North Sea. In the eyes of politicians, overseas 
Dutch nationality did not automatically entail Dutch citizenship within the Dutch society. 
 

                                                 
9 Anderson 1991, 92-93. 
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3.1 The Colonial Period: Dutch Citizenship to Sustain the Dutch Empire  
In colonial relationships, the nationality of the population of the East and the West territories 
were a symbol of the Dutch hegemony. The Dutch nationality was helpful in the construction of 
predial and solidary subjects overseas. Although the manner in which the population's nationality 
was regulated may have differed between the East and the West, the purpose was the same. After 
1892, the entire population of  the West had formal Dutch citizenship, while the population of 
the East was divided into Dutch subjects and Dutch citizens. That did not mean that the ‘natives’ 
of  the West were regarded as more closely related to the Dutch nation than the ‘natives’ of the 
East. Politicians did not see any discrepancy between the Dutch hegemony in the West and full 
Dutch nationality of the population, while they believed that such a field of tension effectively 
existed in the East. Both the Dutch subjects and the Dutch citizens of the colonies were entitled 
to admission to the territory of the Netherlands. However, that right was relevant only to a small 
number of the local elites. Politicians did not regard the nationality of the overseas population as 
a gateway to a future citizenship within the Dutch society. They had no reason given the limited 
degree of migration. The citizenship of the population in a substantive sense (politically, societal 
and social development) primarily referred to overseas relationships. The principal issue was how 
the ‘integration’ of people in the overseas territories had to be regulated without putting the Dutch 
hegemony at risk. In sum, in the colonial era, nationality, the admission and the integration of 
overseas citizens were not linked to reflections on their ties with the imagined Dutch community 
on the North Sea. The Dutch nationality of the overseas population and the related rights were 
not yet linked to reflections on the Dutch nation. 
 
3.2 After 1945: The Construction of (Porous) Borders Between Overseas (former) 
Netherlanders and the Netherlands 
3.2.1 Dutch Politicians, Eurasians and Moluccans 
Immediately before and after sovereignty was handed over to Indonesia in 1949, in particular the 
Eurasians and Moluccans found themselves in a precarious position due to their political 
orientation and the social positions they had occupied in the Dutch-Indies society. Indonesian 
nationalists identified them with the Dutch administration. These people had developed a special 
orientation towards the Netherlands by means of the Dutch language, education, religious 
conviction or profession. After the independence, their position in the Indonesian society 
became untenable. In the 1950s and 1960s, both Eurasian Dutch and Moluccans would make the 
journey to the Netherlands. In that period, a total of approximately 312,500 people would 
migrate from the Indonesian Archipelago to the Netherlands. They included Eurasian Dutch 
(200,000), Moluccans (12,500) as well as 100,000 white Netherlanders, known as totoks.  
 
Initially, the government and a majority in Parliament did not welcome the arrival of the 
Eurasians and Moluccans to the Netherlands. The fact that before 1949, Dutch politicians had 
construed both Eurasian Dutch and Moluccans as loyal, related and excellent Dutch people did 
not mean that after 1949 they were readily accepted as citizens of the Dutch society. It appeared 
that after ‘the Indies were lost’, Dutch politicians also lost their interest in continuing the ties with 
those overseas citizens. There was a sharp rift in the political discourses before and after 1949. 
Before 1949, politicians construed Eurasians and Moluccans as related, loyal and excellent 



370 
 

Netherlanders, whereas after 1949, they were primarily regarded as aliens, whose future lay 
outside the Netherlands.  
 
First, the lot that befell the Moluccans. In the political debate on allotment of the Indonesian 
nationality in 1949, politicians preserved an exclusive silence in respect of the loyal Moluccans. 
As a consequence, the Moluccans were assigned Indonesian citizenship, which they strongly 
resisted. Immediately after 1949, when Moluccans became Indonesian citizens, the political aim 
of the Dutch government with respect to Moluccans was their ‘integration into Indonesia.’ There 
were 12,500 Moluccans, former militaries of the Royal Netherlands Indies Army (KNIL) and 
their families, who were staying in temporary camps, and the Dutch government did everything 
in its power to actually make them Indonesian citizens. When that aim proved impossible to 
achieve, the Dutch government eventually suspended the exclusive nature of their legal alienage: 
in 1951, Moluccans were collectively admitted to the Netherlands. That admission was preceded 
by a fierce political and legal battle between Moluccans and the Dutch government, in which the 
Moluccans received support of part of the Lower House of Parliament. During that process, 
Dutch courts underscored the Moluccan position that citizenship of the Indonesian society could 
not be enforced in view of the strained relationship with the Indonesian government. Given that 
context, the Dutch government could not persist in its policy of exclusion.  
 
Although the government assumed responsibility for the fate of the Moluccans in response to 
court rulings in 1951, it nonetheless construed their admission to the Netherlands as ‘the worst 
solution conceivable’ that was ‘temporary.’ According to the government, the Moluccans would 
eventually have to return to Indonesia. While the Moluccans were already in the Netherlands, the 
Dutch government reserved the right to expel them. Authors such as Bosniak and Soysal have 
shown that inclusive dimensions of citizenship gain power in relation to aliens within the national 
borders: they are governed only in part by the exclusive ‘hard on the outside’ dimension of 
citizenship. For a considerable time, however, the government pursued a different policy with 
respect to the Moluccans who had migrated to the Netherlands. It was precisely in the 
Netherlands, within the borders of the nation-state, that the legal alienage of the ‘Amboinese’ had more 
significance than ever: Moluccans were discharged from military service, were isolated from 
Dutch society, were initially not allowed to work and, in theory, could even be expelled. By 1951, 
their overseas Dutch nationality in the Dutch East-Indies of before 1949 had been replaced by an 
alienage in the Netherlands, both formally and materially. This paradox evolved around a racialist 
discourse on the Moluccan identity, and the economic conditions of the Netherlands: The Dutch 
government argued that the ‘way of life, social beliefs and physical constitution’ of the 
‘Amboinese’ ‘did not dispose’ them to ‘permanent admission to a Dutch community alien and 
unknown to them.’ To add force to its argument, the government referred to the economic crisis 
in the Netherlands. Although in 1951, right-wing members of Parliament argued in favour of 
inclusion, the exclusion of Moluccans from the Dutch nation dominated the picture for a long 
time.  
 
It was not until the 1970s that the Dutch government, supported by the Lower House of 
Parliament, changed its course. The eruption of Moluccan nationalism among youngsters in the 
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1970s emphasized once more that ‘citizenship within Indonesia’ could not be realized. Within the 
context of critical post-colonial reflections by the Dutch government on the exclusion of the 
Moluccans in the 1950s, their citizenship in Dutch society acquired more significance. From 
January 1977 onwards, Moluccans, who had in the meantime become stateless would be treated 
‘as Netherlanders.’ This ‘social Dutch citizenship’ implied an absolute right of residence and 
eligibility for almost all rights that Dutch citizens had. Their denizenship was a symbol of 
restoration of the relationship between the Dutch government and these post-colonial citizens. 
Even so, the inclusion of Moluccans into Dutch society was not full because they remained an 
ethnic minority without political rights for a long time. In 2005, the Dutch citizenship of these 
postcolonial citizens had acquired more significance. At present, they are no longer regarded as a 
category of problematized ‘non-Western allochthonous people.’ Moreover, an increasing number 
of individuals that used to be stateless ‘social Netherlanders’ has been naturalized and silently 
transformed to Moluccan Netherlanders and they now have all the related formal rights. What 
the Dutch government regarded as impossible and undesirable immediately after 1949, i.e. full 
Dutch citizenship for Moluccans, had become a fact in 2005; a fact that Dutch politicians proved 
to be ready for only after a great many years.  
 
The political discourses on the Eurasian Dutch were characterized by the same combination of 
rhetorics on identity, economic arguments and exclusion as the discourse in respect of the 
Moluccans. This is surprising, considering that after 1949, the starting position of the Eurasian 
Dutch differed from that of the Moluccans. Eurasians had retained their Dutch nationality. 
Legally, they were part of the substrate of individuals of the Dutch nation-state. In that respect, 
they were ‘on the inside.’ However, they were not admitted unconditionally to the Netherlands. 
Political discourses in the mid-fifties of the previous century expressed the idea that their Dutch 
citizenship was an improper status. In the political discourses, the inclusive function of Dutch 
citizenship appeared to be overshadowed by an exclusionary political debate on opting for 
Indonesian citizenship (Eurasian Dutch were put under pressure to opt for Indonesian 
citizenship). Furthermore, they were discouraged to come to the Netherlands, while a search was 
started for a new fatherland for the Eurasian Dutch outside the Netherlands. In political 
discourses, racializing played an important part: the government construed the Eurasians as 
‘Netherlanders oriented towards Indonesia’ who were incapable of assimilation and whose 
citizenship in the Netherlands was not obvious. An additional argument was (just as for 
Moluccans) the economic crisis in the Netherlands, which was accompanied by scare job 
opportunities and housing. By contrast, politicians did see a future in the Netherlands for the 
100,000 totoks.  
 
The identity that Dutch politicians assigned to them was at odds with the Eurasian self-
definitions. Eurasians massively decided against exercising their option for Indonesian 
citizenship, and many of them tried to make the journey to the Netherlands from their own 
resources. At least, their Dutch citizenship guaranteed them formal admission to the 
Netherlands. It was not until 1956, against the background of a further deterioration in the 
Indonesian-Dutch relationships due to the New Guinea issue that the Dutch citizenship of the 
Eurasians acquired more significance. Increasingly, Eurasians were excluded from Indonesian 
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society. Against that background, the Dutch government, with the consent of Parliament, 
abandoned its discouragement policy. Subsequently, the Netherlands gradually warmed to the 
idea of becoming a fatherland for the Eurasians with Dutch citizenship. That change towards 
inclusion extended to Eurasians who regretted their decision to opt for Indonesian citizenship 
when they found that they were being excluded from Indonesia. For those former Dutch 
nationals, the government pursued an admission policy that was more favourable compared to 
the regular policies towards legal aliens. After abandoning the discouragement policies, the 
emphasis in political discourses shifted to the assimilation of Eurasians. That assimilation policy, 
delegated to Christian social work, was an ambivalent interim phase: Eurasian Dutch were at the 
same time construed as permanent citizens of the Netherlands and as ‘other people’ who were in 
need of civilization within the national borders. The fact that the Dutch citizenship of the 
Eurasians had gained significance therefore did not mean that they were immediately regarded as 
competent members of the Dutch nation. The effects of the assimilation policies were both 
gender and ethnicity specific: 'Totoks' were not a target group and due to the focus on the 
domestic atmosphere, the practice involved (an attempt to) disciplining Eurasian women and, to 
a lesser extent, Eurasian men. The assimilation policy, jointly with the political awareness that the 
Eurasian Dutch were here to stay probably gave them a symbolic advantage. Eurasian Dutch 
were not a part of the minority discourse that sprang up in the 1980s. On the contrary: since the 
1980s, politicians construed the Eurasian Dutch tacitly (they were no longer referred to as a 
problem), and sometimes expressly, as ‘competent’ Dutch citizens who had ‘largely integrated 
without problems.’ Third-generation Eurasian Dutch would, largely out of the politicians' sight, 
cast aside the willingness to adapt that the first generation had shown, and would, casually as it 
were, emphasize the hybrid nature of the Eurasian identity and propagate the view that ‘a 
multiple identity’ and ‘real Dutch citizenship’ are not at odds with one another.  
 
3.2.2 The Dutch policy on the Antillean and Surinamese Dutch 
The political discourses on Eurasian Dutch and Moluccans in the 1950s expressed the idea that 
the coloured population from overseas should not be a part of the Dutch nation. That idea is not 
found on analysis of the political discourses about the overseas citizens of the West in the 1950s. 
This striking contrast illustrates the layered nature of the political discourses on the ties between 
postcolonial citizens and the Netherlands in that period. After the loss of ‘Our Indies’, which was 
regarded as a traumatic experience, Dutch politicians invested more than ever, symbolically and 
politically, in the relationship with the remaining territory in the West. Dutch politicians appeared 
to look for new positions to anchor the Kingdom of the Netherlands in Suriname and the 
Netherlands Antilles (as well as in ‘Dutch’ New Guinea). Great value was attached to both 
territories remaining within the Kingdom of the Netherlands. The expansion (and 
reconfirmation) of an undivided and full formal Dutch citizenship for the whole population of 
the West, but also the royal visit to the West were in keeping with the construction of a single, 
unified Kingdom in the 1950s. With regard to the Surinamese and Antillean overseas citizens of 
the West, the government and the Lower House of Parliament emphasized the legal equality 
within the Kingdom. Thus, Parliament and the government strongly denounced the 
discrimination experienced by a number of Surinamese students in the Netherlands. In contrast 
with the discouragement policy with regard to the Eurasian Dutch, in the 1950s, politicians did 
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not even think about discouraging the admission of overseas citizens from the West. That idea 
was considered incompatible with the notion of the Kingdom. Moreover, male Surinamese and 
Antillean labourers and female nurses were recruited on a selective basis. This was also in keeping 
with the notion of the Kingdom idea according to politicians. The importance of the Kingdom 
therefore inspired politicians to political discourses in favour of inclusion of these overseas 
citizens. At the same time, however, the limits of that inclusive rhetoric could already be read 
between the lines. Politicians expected that the overseas citizens of the West would in time 
‘return to their own country.’ In contrast with the Eurasian Dutch, the overseas citizens of the 
West were not a large community of settlers in the 1950s and did not lay a heavy claim on public 
facilities in the Netherlands. Under those circumstances, the Dutch citizenship of the overseas 
citizens of the West was an unproblematic status and their admission to the Netherlands a secure 
right.  
 
When, in the course of the 1960s, migration from the West increased, the emphasis of political 
discourses gradually shifted from ‘care for the Kingdom of the Netherlands’ to ‘concern’ for the 
Dutch nation. In the 1960s, migration from Suriname was slightly higher than from the 
Netherlands Antilles. In those conditions, the political discourses on the Surinamese and the 
Antillean Netherlanders would be conducted along separate paths. Politicians would 
problematize the arrival and presence of overseas citizens, in particular the Surinamese, by 
reference to class and gender, and their unrestricted admission to the Netherlands would became 
an issue of political debate. In pars pro toto argumentations, politicians would perceive the 
problems of a small section of the male Surinamese labourers as a ‘significant problem’ that was 
allegedly related to features of the Surinamese labourer culture. By contrast, politicians remained 
silent about Antillean labourers, who were construed as calm, exemplary labourers. While 
politicians felt no need to find out more about Antillean overseas citizens, the government would 
commission surveys into Surinamese overseas citizens. Male Surinamese overseas citizens were 
construed as ‘being in search of thrills and adventure’, for which there was ‘little room’ within the 
Dutch society. Undoubtedly, the subtext of such remarks also referred to the fact that 
‘Surinamese’ men and ‘Dutch’ women started having relationships with one another. Within the 
closed political discourses this type of relationships was traditionally problematized. It was no 
coincidence that Bayer compiled a report commissioned by the Dutch government, in which the 
sexual relationships between Surinamese male labourers and Dutch women were placed under 
the magnifying glass. The effect was that the boundaries of the ‘Dutch people’ were demarcated 
in a symbolic sense along lines of gender, ethnicity and class. Nonetheless, the free movement of 
persons remained in effect throughout the 1960s. Concurrently, political discourses expressed the 
borders of the inclusion. Dutch citizenship and admission to the Netherlands were guaranteed 
provided that migration to the Netherlands remained limited. Politicians construed the overseas 
population of the West as overseas citizens rather than citizens of the Dutch community.  
 
At the end of the 1960s, the decolonisation idea would become a vehicle for politicians to initiate 
a debate on the politically sensitive issue of migration and citizenship of the overseas citizens of 
the West (and therefore their national belongings). Politicians were primarily concerned about the 
migration of Surinamese overseas citizens, which was more extensive than Antillean migration. 
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Politicians started to consider the Kingdom as a neocolonialist anachronism. Dutch citizenship, 
the symbol of the solidary Kingdom in the 1950s, was construed by them as an unnatural status. 
The Netherlands were considered to be an unnatural, social and cultural habitat for overseas 
citizens of the West. There was a wish to make haste with Suriname’s independence and voices 
were heard in the Lower House of Parliament to adopt an admission scheme ‘within the 
framework of the Kingdom.’ The rumours about an admission scheme added to the migration 
from Suriname in the early 1970s. Against that background, the Dutch nationality of the 
Surinamese Netherlander rapidly lost its meaning in the political discourses. The Netherlands 
urged the Surinamese government to make haste with their independence. The independence in 
1975 meant the closure of the borders of the Netherlands to people from Suriname. Overseas 
Dutch citizens became Surinamese citizens, who had no free access to the Netherlands in 
principle. As from 1975, the people of Suriname formally found themselves ‘on the outside’ of 
the Dutch nation-state; they had become legal aliens. Nonetheless, the historical ties were not 
without their significance after the independence: for a period of approximately 5 years, 
Surinamese legal aliens could rely on a privileged admission policy. That did not mean that the 
Surinamese (former) Dutch citizens were regarded as permanent citizens of the Netherlands. 
There was a belief that the Surinamese Dutch would ultimately return to Suriname in large 
numbers, which was reinforced by the government’s view that they, unlike the Eurasians, could 
return. Thus, the idea of a return found its way to the provisions on nationality and discourses on 
integration. In the 1970s and 1980s, the political discourses on integration were dominated by 
pessimism about the ability of the Surinamese Dutch to adjust. They were considered a 
problematic ethnic minority. This notion gradually turned around. In the new millennium, 
politicians no longer regarded the Surinamese Dutch as a problem. This development was 
possibly reinforced by the fact that since the 1990s, Islamic Dutch citizens were designated as the 
principal problem group of Dutch society in the political discourses. Against that background, 
politicians sometimes referred to the Surinamese Dutch as examples of successful integration. 
This does not detract from the fact that those former overseas citizens could regard the formal 
classification as ‘non-Western allochthonous’ as offensive.  
 
The political discourses on Antillean Dutch developed in the complete opposite direction 
compared to those about the Surinamese Dutch. From exemplary overseas citizens in the 
political discourses of the 1960s, they came to be considered a problematic minority group in the 
1990s. That development in the political discourses was as follows: in the political discourses of 
the 1970s, politicians were hardly interested in Antillean overseas citizens. They focused their 
attention entirely on the Surinamese overseas citizens. Antillean migration was low compared to 
that from Suriname and Antillean overseas citizens were not yet an object of surveys. In the 
political discourses, the privileged Antillean Dutch still dominated the picture. The silences in the 
political discourses would have an inclusive function when Suriname became independent. 
Because Dutch politicians saw no social problem in the arrival of the Antillean Netherlanders, 
they did not insist on the Netherlands Antilles becoming independent. As a result, the Antillean 
Netherlanders kept their Dutch citizenship. After Suriname’s independence, the image of the 
Antillean Dutch as a successful group continued to exist for a considerable time. The notion of 
an admission scheme received little political support and, particularly in the 1970s, the 
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government discarded that notion on principal grounds, arguing that an admission scheme reeked 
of discrimination. In particular, the advent of the new realism in the 1990s marked a turn in the 
debate about the Antillean Dutch. In the meantime, the population of Antillean Dutch had 
grown in size and reflected Antillean society more accurately than before. The free movement of 
persons within the Kingdom also guaranteed the unpredictability of migration from the 
Netherlands Antilles in terms of its nature and scope. Politicians had great difficulty coping with 
the undefined nature of the Antillean presence in the Netherlands, thereby indirectly construing 
Antillean Dutch as exogenous. The political discourses conducted in respect of Antillean Dutch 
in response to that uncertainty can be regarded as an attempt to regain control over the substrate 
of individuals of the nation-state in the same way as had been done for the Surinamese. Just as 
was done in the 1960s in respect of the Surinamese overseas citizens, the political discourses on 
the Antilleans were characterized by an exclusive pars pro toto mechanism: from the late 1990s 
onwards, politicians would inflate the problems of the underprivileged, thereby removing the 
privileged Antillean Netherlanders from the political discourses. Within this context, the 
government, supported by the Lower House of Parliament, conducted a policy of 
discouragement, making the option of an admission scheme an issue that could be discussed. An 
admission scheme was not adopted. Besides Antillean opposition, an admission scheme proved 
legally infeasible. By now, however, Antilleans were regarded as a maladjusted group, whose 
citizenship of the Netherlands was conditional. That symbolic alienage intertwined with the 
discourse on civic integration. Contrary to EU citizens, Antillean Netherlanders became a target 
group of the Civic Integration Newcomers Act (Wet Inburgering Nieuwkomers). Over time, the 
Dutch nationality of the Antilleans has diminished in value in political discourses. The fact that 
Antillean Dutch, unlike the other postcolonial citizens, have always remained Dutch nationals has 
been of little significance in this respect. With regard to the formal legal nationality status, 
overseas Antillean citizens have always been ‘on the inside.’ In recent years, however, political 
discourses concerning them have primarily expressed ‘an alienage of citizens.’ These recent 
political discourses illustrate once again that Kingdom and nation are two distinct entities. It 
remains to be seen whether the constitutional reformations within the Kingdom will bring any 
change to that situation.  
 
4.  Political Discourses on Postcolonial Citizens as Communicating Vessels  
The political discourses on citizens of the East and West were not isolated from one another. As 
noted in the introduction to this study, the historical, socio-scientific and legal scientific 
production of knowledge about people of the East and West is characterized by specialisms. The 
specialisms largely coincide with that distinction. In the production of knowledge, specialization 
seems to go hand-in-hand with blind spots about the cross-connections in the political discourses 
about the citizens of the East and the West. This study highlighted that political discourses about 
the East and the West have an effect on and enable one another. Thus, we can only understand 
the inclusive political discourses regarding overseas citizens of the West at the beginning of the 
1950s (the emphasis on legal equality, the postulation of a solidary Kingdom, the recruitment of 
overseas citizens, the unproblematized admission) against the background of the trauma 
following the loss of ‘Our Indies’ in 1949. The Dutch citizenship of overseas citizens in and from 
the West acquired more significance within the context of a reformed Kingdom. This was all the 
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more relevant because, at that time, their relationship with the Netherlands still corresponded to 
the political expectations of the Netherlands: the overseas citizens of the West had not yet found 
their way to the Netherlands on a large scale. Their citizenship was still largely determined by the 
Dutch citizenship overseas; a citizenship within the Kingdom. The former overseas nationals from 
the ‘lost’ Archipelago wanted to take up residence in the Netherlands, which did not correspond 
with the general idea among Dutch politicians about the relationship between the Netherlands 
and its overseas citizens. Politicians problematized their Dutch nationality both symbolically and 
in their policies. They regarded the settlement of overseas citizens in the Netherlands as an 
unnatural course of events. 
 
That ‘inner contradiction between empire and nation’ is the common denominator in the political 
discourses on overseas citizens. As Dutch subjects or overseas Dutch citizens, they were of 
Dutch nationality. But their political acceptance as members of the Dutch community on the 
North Sea was established with more difficulty. That reality manifested itself at times at which the 
settlement of overseas citizens in the Netherlands increased in scale or was imminent. The 
political problematization of the citizenship of the various groups of postcolonial citizens 
coincided with those moments. It meant that the political discourses over the years referred to a 
different postcolonial category to represent the alien element that needed to be regulated in the 
political discourses. In the 1950s, the role was played by the Eurasians and the Moluccans, as 
from the second half of the 1960s, by the Surinamese and, as from the 1990s, by the Antilleans. 
It was not necessarily an evolution from exclusion in the past to inclusion in the future, as is 
illustrated by the political discourses on the Antilleans. The political discourses on the national 
belongings of the overseas citizens has had an uncertain evolution. Politicians regularly needed 
the included group to tell a story about the less accepted postcolonial category. Comparisons of 
extremes played a part in that process as did silences. Examples are the silences about the 
Antillean and Eurasian Dutch in integration discourses at the end of the 1970s, while the 
presence of Surinamese Dutch in the Dutch community was problematized. 
 
The borders formed by politicians between overseas citizens and the Netherlands were not 
hermetic, but were porous, as was discussed earlier. Counter-discourses, both within Parliament 
and on the part of the postcolonial citizens also played their part. Approximately 800,000 
postcolonial citizens established themselves in the Netherlands. Dutch politicians brought 
postcolonial citizens, once they were in the Netherlands, into a relation with the Netherlands in 
various ways. The Eurasian Dutch from the Indies were expected to assimilate, the Moluccans 
had to keep their own identity, and the citizenship policies for overseas citizens of the West 
occupied the middle ground. This debate also had the features of communicating vessels. For 
example, the moderate communitarism with respect to the Surinamese Dutch at the end of the 
1970s deliberately occupied the middle ground between the Eurasian assimilation and Moluccan 
segregation of the time. No matter how different the integration philosophy was, the common 
denominator was that postcolonial citizens were initially not regarded as competent and real 
Netherlanders. This was often related to some form of patronizing of the postcolonial citizens: 
politicians thought that they could lead them towards the correct relationship with the 
Netherlands. The ‘inner contradiction between empire and nation’ appeared to be projected 
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inwardly. In integration discourses, postcolonial citizens found themselves somewhere between 
subjects, overseas citizens and Dutch citizens, although various terms were used in the 
integration discourse: Asian-oriented, ethnic minority, nonwestern allochthonous person or 
nonwestern newcomers. In present-day political discourses, postcolonial citizens (except 
Antillean Dutch) are increasingly construed as assimilated and integrated into Dutch society. 
Their presence is no longer problematized. However, the silences observed in their respect in the 
political discourses have been replaced by new distinctions between ‘we’ and ‘them’, in which 
regard the Islamic minorities have now been invented as the ‘others’ within the borders.10 
 
5. Dynamic Relationships between Nation, Nationality and Citizenship 
This study was conducted as part of a research programme into Transnationality and citizenship. New 
approaches to migration law. The purpose of the study was to reconsider the meaning of citizenship 
in a transnational context from various perspectives. The transterritorial reality of the relationship 
between the Netherlands and its overseas citizens sheds light on the highly dynamic relationships 
that can exist between nation, nationality and citizenship (in a material sense). That trans-
territorial reality makes it clear that the formal nationality does not always entail the inclusion that 
is tacitly assumed in conventional perceptions of citizenship. Overseas citizens may lose their 
formal national citizenship because they are not regarded as members of the nation. On the other 
hand, retaining a nationality does not necessarily mean that the right to admission and settlement 
in the fatherland is unconditionally accepted. The political discourses and the related policy 
practices may construe overseas national citizens, who are formally ‘on the inside’, as outsiders. 
The political reflections on admission of Surinamese and Antillean Dutch from the West and the 
policy of discouragement in regard of the Eurasians have illustrated this. A right that is normally 
regarded as inherent in the notion of formal nationality, i.e. admission to the territory of the state 
whose nationality an individual has, proved far from obvious for overseas citizens. Opinions on 
the real substrate of individuals of the nation can therefore have the effect of politicians wishing 
to apply to overseas citizens part of the exclusive regime, even though that regime applies to legal 
aliens under conventional citizenship conceptions. 
 
In the more generally accepted opinions on citizenship, the territory of the nation-state is the 
domain in which the inclusive dimensions of citizens apply without any restriction. As discussed 
earlier, the universalist ethic of full citizenship of every individual is the central assumption of 
that citizenship debate. It is about social, socio-economic and political participation and the rights 
to achieve that purpose. Citizenship is supposedly ‘soft on the inside.’ The universalist ethic 
refers mainly to the position of nationals within the borders of the country. But as Bosniak, 
Soysal and Sassen have shown, legal aliens can also acquire a variety of rights that national 
citizens have. Bosniak calls this the ‘the citizenship of aliens’ as was described above. The 
political discourses on integration of postcolonial citizens in the Netherlands showed a slightly 
different dynamic. As we have seen, the legal alien status of Moluccans acquired more 
significance within the borders of the Netherlands. As a result of racialized beliefs on differences, 
they were initially separated from Dutch society. In that respect, the political discourses with 
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respect to the Eurasian, the Surinamese and the Antillean Dutch within the borders of the 
Netherlands placed greater emphasis on inclusion and participation in society. As we have seen, 
that did not mean that they were readily viewed as real or competent members of the imagined 
community. For the Eurasians of the 1950s, this meant assimilation, against the background of 
the idea that there was no way back. With respect to the Antillean and Surinamese Dutch there 
was the idea that a return was possible and, accordingly, the unequivocal message to them in the 
political discourses was that their citizenship in the Netherlands was not self-evident.  
 
In addition the political discourses on postcolonial citizens illustrated that the ‘hard on the 
outside’ regime is not always tenable with regard to legal aliens. Under varying circumstances, and 
often after political and social pressure, the Dutch government adopted a privileged admission 
scheme based on historical ties for Surinamese citizens, for Eurasians regretting their choice for 
Indonesian citizenship and for Moluccans. And after years of isolation from Dutch society, the 
citizenship of Moluccans as part of Dutch society acquired more significance when the 
government decided to treat stateless Moluccans collectively as ‘social Dutch citizens.’  
 
In summary, the political discourses on postcolonial citizens and their ties with the Netherlands 
bear witness to a dynamic relationship between the nation, nationality and citizenship. It also 
points to a dynamic relationship between legal alienage and citizenship, even if the legal alien is 
outside the territory of the nation-state. With regard to the latter: if legal aliens have a historical 
relationship with a nation, political actors within that nation may decide to include them, even 
though that inclusion is often preceded by political battle. With regard to the first issue: if 
overseas nationals are situated outside the imagined community of the metropolis in political 
discourses, various dimensions of their citizenship may be at risk. As the idea that overseas 
citizens are related to the nation gains ground in political discourses, the inclusive dimensions of 
citizenship are also more meaningful to them.  
 
6. A Sustainable Nation 
In the introduction, it was argued that nations are reinvented again and again. Did the arrival of 
overseas citizens to the Netherlands lead to a redefinition of the Dutch people in political 
discourses? Yes and no. The fact that part of the coloured population of the former empire broke 
adrift and came to the Netherlands, was the reason for politicians to reinvent the Dutch nation. 
Politicians drew new boundaries between ‘us’ and ‘them’ which related to the arrival of those 
citizens of colour in the Netherlands. The distinction between ‘real Dutch’ and ‘aliens’ 
intertwined with their physical appearance. The initially defensive view on the inclusion of 
overseas citizens of colour into the Netherlands generally yielded in favour of an inclusive 
political discourse in later years. This applied in particular to those postcolonial citizens whose 
migration history was regarded as a more or less closed matter: i.e. the Eurasian, the Moluccan 
and the Surinamese Dutch and applied to a lesser extent to postcolonial citizens of the 
Netherlands Antilles, whose migration is still unstable in the eyes of politicians. The fact that a 
significant part of the Dutch citizens of colour have been accepted as members of Dutch society 
in political discourses does not mean that the prevailing definition of real Dutch has changed. To 
this date, there is the idea that proper Netherlanders can be recognized by their looks. That idea 
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is partly immanent, it is not voiced in political discourses, but can be heard in day-to-day social 
interaction. Although the dichotomy between autochthonous and allochthonous still has an 
external connotation, the remarkable feature nowadays is that the Islamic Dutch citizens are the 
ones who are expressly presented as allochthonous within the borders. There is the idea that 
Islamic citizens cannot be proper Netherlanders. As long as ideas about the nation continue to 
refer to an authentic, fixed core rather than the actual facts of individuals who reside, work and 
live in a country, full citizenship for everyone is out of the question. In the context of 
transnational connections of all kinds, a more cosmopolitan definition of national citizenship 
poses a challenge not only to the Netherlands, but also to other nation-states. 
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