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Voorwoord 

 
De tolerantie in Nederland neemt af, meldde het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) onlangs. Door toedoen van de 

economische crisis raken we steeds meer in onszelf gekeerd. De 
afkeer van buitenlanders groeit en de integratie van 

vreemdelingen verloopt stroever dan voorheen. 

Als ik zoiets lees moet ik altijd even denken aan mijn moeder. In 

de laatste jaren van haar leven, lang nadat mijn vader overleed, 
had zij een tijdje een jonge Turkse huishoudster met wie zij het 

uitstekend kon vinden. De twee namen elke week uitgebreid het 
wereldnieuws door waarbij ze om de beurt zorgden voor iets 

lekkers bij de thee. Van huishouden kwam weinig terecht, te 
oordelen naar de dikke laag stof op de meubels. Maar ach, wat 

zou het, als mijn moeder daar vrede mee had. De vriendschap 
maakte mij wel nieuwsgierig. Waarom klikte het zo goed?  “Weet 

je”, zei mijn moeder, ‘we zijn allebei immigranten, dat schept een 
band.” Dat antwoord schokte mij. Hoe was het mogelijk dat zij 

dat nog steeds zo zag na vijfenveertig jaar Twente? 

Medio jaren zestig waren mijn ouders hier neergestreken. Hun 
benauwde Amsterdamse flat aan de Lamarckhof hadden zij 

verruild voor een riante twee-onder-een kapwoning met tuin in 
Hengelo. Ze werden import En geef ze eens ongelijk. Ze roken de 

vrijheid, het buitenleven. Mijn vader ging allerlei ingewikkelde 
dingen doen bij de Universiteit Twente, toen nog de Technische 

Hogeschool Twente (THT) geheten. En mijn moeder ontfermde 
zich over haar drie kinderen. Maar het was wel wennen. Een 
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westerse tongval lag in die dagen niet bij iedere Twentenaar even 
goed in het gehoor. Dat schiep een afstand. Vooral mijn moeder 

had het daar moeilijk mee, mensenmens als zij was.  Zoals het 
een echte Amsterdamse betaamt maakte zij praatjes met 

iedereen die zij tegenkwam, maakt niet uit of het nu de 
stratenmaker was, de notaris of het schoolhoofd. Als kind 

geneerde ik mij daar soms voor. Spannend werd het wanneer het 
niet goed boterde met iemand. Mijn moeder zei dan precies waar 

het op stond, opnieuw zonder aanziens des persoons. Sommige 
verhoudingen raakten daardoor voorgoed verstoord. 

Met de jaren werd mijn moeder daardoor gereserveerder. Een tijd 

lang zelfs een beetje verbitterd. Zij begon af te geven op ‘echte’ 
Twentenaren. Die spraken met meel in hun mond, je wist nooit 

wat je aan ze had en ze waren in haar ogen veel te onderdanig. 
Twents spreken was dan ook ten strengste verboden bij ons 

thuis. ‘Denk erom’, zei mijn moeder dan, ‘je komt hier niet 
vandaan’. Of er werkelijk sprake was van een botsing van 

culturen? Het ‘vrijgevochten’ westen tegenover het toen nog 
‘gezagsgetrouwe’ oosten? Ik weet het niet. Ook andere 

omstandigheden spanden soms samen tegen het familiegeluk en 
mijn moeder bracht een eigenzinnig karakter mee. Hoe dan ook: 

mijn ouders romantiseerden hun oude leventje in Amsterdam, 
ze vertelden graag over hun filmavondjes in Tuschinsky, over de 

rijsttafels bij vrienden. Een paar keer per jaar gingen we met het 
hele gezin op bedevaart naar de hoofdstad. Onze keeshond was 

dan zo overdonderd door de drukte dat zij met haar buik over 
het trottoir schoof. 

Dat alles is lang geleden. Ik wist niet beter of mijn moeder was 
uiteindelijk toch ingeburgerd. Zij had haar plekje gevonden, nam 

intensief deel aan het verenigingsleven en sloot vriendschap met 
een oude boerin die bij haar om de hoek woonde. Iemand die zo 

plat sprak dat menig Twentenaar haar niet zou verstaan. 
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Vandaar mijn verbazing toen zij zichzelf ineens immigrant 
noemde. Op haar oude dag begon er kennelijk weer iets te 

knagen. Heimwee, eenzaamheid, wie zal het zeggen. Het vertelt 
in elk geval iets over integreren. Als dat al lastig is in eigen land, 

hoe ingewikkeld moet dat dan zijn als je komt uit Polen, Turkije 
of Marokko? Bron: Marten de Jongh. 
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Inleiding 

 
Ik wil voor Twente een antwoord geven op de vraag welke 
groepen niet-westerse allochtonen in Twente wonen. En ik will 
weten of de mensen van niet-westerse allochtone afkomst 
streven naar integratie of assimilatie.  
 
Serieus ruziemaken over wie de schaar het laatst gehad heeft en 
hem dus niet heeft teruggelegd in de la. Als stellen dit doen, is 
het einde nabij.   
 
Zo is het ook met samenlevingen waarin men serieus ruziemaakt 
over dubbele paspoorten. Die hebben nog minder praktische 
betekenis dan een niet teruggelegde schaar. Ze hebben wel 
symbolische betekenis die men vermijdt door zulke trivialiteiten 
tot halszaak te verheffen. Verplaatsing, noemde Sigmund Freud 
dat: over teenslippers praten omdat je het niet over seks durft te 
hebben.  
 
Uit angst voor meer moslims staat het gedoogakkoord vol 
maatregelen die niet-westerse immigranten moeten weren. Dit 
leidt af van echte integratieproblemen, ook met nieuwe groepen. 
Groepen waar die maatregelen geen vat op hebben, zoals Oost- 
Europeanen.  In veel Vogelaarwijken hoef je er maar even naar 
te hinten en veel bewoners lopen meteen leeg op dit onderwerp. 
Ja, de Polen, daar hebben we nu echt last van!, roepen 
autochtonen en moslims eendrachtig. Het is vreselijk!  Ze zitten 
de hele avond op een bankje bier te slempen. Ze laten een 
enorme berg blikjes achter. Ze wonen met zijn tienen in een 
driekamerwoning. Soms worden de bedden per vier uur 
verhuurd, stel je voor wat een herrie dat ’s nachts geeft. Erover 
praten helpt niet, want ze spreken geen Nederlands. Zo spreken 
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alle gevestigden over nieuwkomers, signaleerde de socioloog 
Norbert Elias ooit in Gevestigden en buitenstaanders. 
Gevestigden vormen zich razendsnel negatieve beelden van 
nieuwkomers: rare types met storende gewoontes. Door 
selectieve waarneming en roddel worden deze beelden bevestigd. 
 
Ze berusten bovendien deels op feiten. Niet doordat 
nieuwkomers slechtere mensen zijn maar doordat zij in 
beroerder omstandigheden leven. Met te veel mensen bij elkaar 
gepropt. Met weinig te doen in hun vrije tijd. Ze kennen immers 
weinig mensen en hebben geld noch plek voor hobby’s. Op straat 
samen drinken, ligt dan voor de hand. Eerder dan wanneer je in 
een villa woont of in de sportkantine terecht kunt. Er zijn dus 
ook nogal wat Polen die zich voor Polen schamen, want ‘ze 
werken en drinken. Ze hebben hun familie in Polen en dus geen 
reden om te integreren’, klaagt Klaudia (in afstudeeronderzoek 
van Jessica de Boer). Dat Polen zich zouden misdragen, horen 
ze althans van andere Polen: ‘Vooral in kleine steden, heb ik 
gehoord, maken ze veel herrie en drinken te veel.’ Daar schaamt 
Klaudia zich voor. ‘Heel veel mensen die problemen hebben in 
Polen, komen hier om aan hun problemen te ontsnappen, vertelt 
een andere Poolse. Waarmee ze wil zeggen: het zijn soms rare 
types, die landgenoten van mij. Maar Klaudia en andere Polen 
voelen zich ook gestigmatiseerd. Ze willen niet voor Oost-
Europeaan versleten worden, vanwege het negatieve imago 
daarvan. Immigrant willen ze ook niet genoemd worden: dat 
associeert ze met Turken en Marokkanen. ‘Ik ben geen 
immigrant! Ik ben thuis hier! Al spreek ik nog geen Nederlands.’ 
Ze zijn trots op hun Poolse identiteit. Nederlanders ervaren ze 
als onvriendelijk en arrogant. Op straat en in winkels althans, 
want daarbuiten kennen ze weinig Nederlanders. Bron: 
Volkskrant.nl 
 
Op 1 januari 2012 telde Nederland ruim 16,7 miljoen inwoners. 
Dat waren er ruim 70.000 meer dan op 1 januari 2011. In totaal 
is 21 procent van de bevolking van allochtone herkomst: 1,6 
miljoen (9 procent) van westerse en 1,9 miljoen (12 procent) van 
niet-westerse herkomst. 
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Personen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of 
Antilliaanse herkomst vormen al decennia lang de grootste niet-
westerse bevolkingsgroepen. De laatste jaren komen ook andere 
groepen immigranten steeds meer in beeld. Voor veel 
vluchtelingengroepen wordt gezinsmigratie belangrijker. Ook is 
de afgelopen jaren het aantal immigranten uit Oost-Europese 
landen fors toegenomen. Vanwege deze ontwikkelingen staan in 
dit jaarrapport naast de vier grootste niet-westerse 
herkomstgroepen ook vier vluchtelingengroepen en drie Oost-
Europese bevolkingsgroepen centraal. 
 
De niet-westerse herkomstgroepen omvatten bijna 1,1 miljoen 
personen van de eerste generatie en 856.000 personen van de 
tweede generatie. Turken vormen met 393.000 de grootste groep 
niet-westerse allochtonen, gevolgd door Marokkanen (363.000) 
en Surinamers (347.000). De omvang van de Antilliaanse 
herkomstgroep is met 144.000 personen beduidend kleiner. Bij 
enkele kleinere niet-westerse herkomstgroepen die zich recent in 
Nederland hebben gevestigd, gaat het vaak om allochtonen die 
als vluchteling naar Nederland zijn gekomen. De belangrijkste 
vluchtelingengroepen zijn Afghanen, Irakezen, Iraniërs en 
Somaliërs. Inmiddels speelt ook gezinsmigratie bij deze groepen 
een steeds belangrijkere rol. 
 
Westerse allochtonen vormen iets minder dan de helft van het 
aantal allochtonen. De grootste groepen zijn personen van 
Duitse (377.000) en Indonesische herkomst (378.000). Beide 
groepen hebben een lange migratiegeschiedenis. Sinds de 
uitbreiding van de Europese Unie in 2004 en in 2007 is het 
aantal Polen, Bulgaren en Roemenen relatief sterk toegenomen. 
Polen vormen met 101.000 personen inmiddels een aanzienlijke 
groep. Daarnaast zijn er 20.000 Bulgaren en 17.000 Roemenen. 
Hun aandeel in de bevolking is nog relatief bescheiden. Naast 
deze allochtonen die staan ingeschreven in het 
bevolkingsregister is er nog een groep Oost-Europeanen, 
bijvoorbeeld werknemers, die (nog) niet zijn ingeschreven 
(Wobma en Van der Vliet, 2011). De hier gepresenteerde 
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aantallen betreffen uitsluitend personen die in de gemeentelijke 
basisadministratie staan ingeschreven. 
 
De aanhoudende economische crisis in Nederland heeft nog niet 
geleid tot een dalende immigratie. Integendeel: in 2011 kwamen 
honderddrieenzestigduizend immigranten naar ons land, een 
record. Een mogelijke verklaring is het feit dat de crisis in andere 
EU-landen, waar de meeste immigranten vandaan komen, 
ernstiger is dan in Nederland. Iets meer dan tachtigduizend 
immigranten in 2011 (de helft van de totale immigratie) zijn 
geboren in een westers land. Het aantal immigranten uit een 
niet-westers land is al enige jaren stabiel op ongeveer 
vijftigduizend per jaar. Daarnaast keren jaarlijks ongeveer 
vijfentwintigduizend à dertigduizend autochtonen terug naar 
Nederland. Het aantal emigranten vertoont al enige jaren weer 
een stijgende lijn, tot  honderdvierendertigduizend in 2011. De 
emigratie steeg in 2011 zelfs sterker dan de immigratie. Het 
migratiesaldo (immigratie minus emigratie) had de afgelopen 
vijftien jaar een spectaculair verloop. Het saldo varieerde van 
vijftigduizend aan het begin van deze eeuw tot minus 
dertigduizend in 2005 en 2006. Sinds 2008 is het migratiesaldo 
vrij stabiel en bedraagt zo’n dertigduizend per jaar. 
 
De motieven van niet-westerse en westerse immigranten om 
naar Nederland te komen verschillen sterk. In 2011 waren 
gezinsmigratie (44 procent) en studie (21 procent) de 
belangrijkste migratiemotieven voor niet-westerse immigranten. 
Arbeid neemt inmiddels een steeds belangrijker plaats in en is 
in 2011 met vijftien procent zelfs een belangrijker motief dan 
asiel (12 procent). Voor westerse immigranten is arbeid verreweg 
het belangrijkste motief. In 2011 kwam iets meer dan de helft 
van de westerse immigranten naar Nederland om te werken. Een 
kwart kwam in het kader van gezinsmigratie naar Nederland. 
Studenten vormden bijna twaalf procent van de westerse 
immigranten in 2011. 
 
Gezinsmigratie belangrijkste motief voor Turken, Marokkanen 
en Surinamers Het belangrijkste motief voor immigranten uit 
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Turkije, Marokko en Suriname  is nog steeds gezinshereniging 
en gezinsvorming. In 2011 kwam iets meer dan zeventig procent 
van de immigranten uit deze landen in het kader van 
gezinsmigratie naar Nederland. Dit percentage is de laatste jaren 
redelijk stabiel maar is lager dan in de periode 1995– 2004. De 
daling van de gezinsmigratie onder Turken en Marokkanen is 
deels veroorzaakt door aangescherpte wetgeving op dit gebied. 
Vanaf november 2004 zijn maatregelen van kracht geworden die 
hogere eisen stellen aan degenen die een huwelijkspartner uit 
landen buiten de EU, de Europese Economische Ruimte (EER) 
en Zwitserland willen laten overkomen. De minimumleeftijd om 
een huwelijkspartner uit deze landen te laten overkomen, is 
verhoogd van achttiend naar eenentwinitg jaar. Verder is de 
inkomenseis voor de betrokkene verhoogd van honderd naar 
honderdtwintig procent van het minimumloon. Uit onderzoek 
naar het effect van deze beleidsmaatregelen bleek na invoering 
dat het aantal inwilligingen op aanvragen van gezinsvormers in 
de zestien maanden ná inwerkingtreding van de maatregelen 
zevenendertig procent lager lag dan in de zestien maanden 
ervóór. (WODC en INDIAC, 2009) 
 
Niet-westerse allochtonen die in de Randstad wonen maar niet 
in de grootste steden, staan er sociaaleconomisch beter voor dan 
niet-westerse allochtonen in de rest van Nederland. Zij hebben 
vaker werk, hogere inkomens en zijn minder afhankelijk van de 
bijstand. Van de vier grootste niet-westerse herkomstgroepen die 
in deze gebieden wonen, werkt vierenzestig procent als 
werknemer of zelfstandige; in de rest van Nederland is dit 
ongeveer zevenenvijfig procent. Integratie verloopt het sterkst 
over generaties heen. Niet-westerse tweedegeneratieallochtonen 
zijn hoger opgeleid dan de eerste generatie, hebben vaker werk, 
hogere inkomens en identificeren zich vaker met Nederland. Ook 
binnen de generaties bevordert een grotere binding met 
Nederland de integratie. Niet-westerse eerste 
generatieallochtonen hebben vaker werk als zij al op jonge 
leeftijd naar Nederland zijn gekomen. Tweede generatie niet-
westerse leerlingen volgen vaker havo of vwo als een van de 
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ouders in Nederland is geboren, dan wanneer geen van beide 
ouders in Nederland is geboren. 
 
Integratie verwijst naar een proces van toenemende participatie 
en positieverwerving in de samenleving, met als doel een 
volwaardige deelname aan die samenleving. Dit is speciaal van 
belang voor immigranten en hun kinderen, die hun bestaan 
moeten opbouwen in een voor hen nieuwe samenleving, zeker 
als deze economisch en cultureel erg verschilt van de 
samenleving waarin zij zijn opgegroeid. 
 
Allochtonen in Nederland vormen geen homogene groep. De 
wortels van Turkse en Marokkaanse immigranten liggen veelal 
in de gastarbeid van de jaren zestig en zeventig van de vorige 
eeuw, terwijl veel Afghaanse, Iraakse, Iraanse en Somalische 
immigranten als vluchteling naar Nederland zijn gekomen. De 
immigratie van Surinamers en Antillianen houdt vaak verband 
met de (voormalige) staatkundige verwantschap van hun 
herkomstland met Nederland, terwijl Polen, Bulgaren en 
Roemenen hun weg naar Nederland weten te vinden door de 
openstelling van de grenzen binnen de Europese Unie. Maar ook 
binnen de vier grootste niet-westerse herkomstgroepen, de 
vluchtelingengroepen en de Oost-Europese groepen verschilt de 
integratie tussen specifieke herkomstgroepen. Naast deze 
diversiteit is er regionale diversiteit. Vaak gaan gegevens over 
landelijke gemiddelden, maar kan het uitmaken of allochtonen 
in de grote stad wonen of op het platteland. Personen met een 
Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse herkomst 
vormen de vier grootste niet-westerse herkomstgroepen in 
Nederland. De omvang van deze groepen neemt nog steeds toe, 
vooral door geboorte van de tweede generatie en veel minder door 
nieuwe immigranten. Turkse en Marokkaanse huishoudens 
bestaan net als autochtone huishoudens meestal uit een 
samenwonend (al dan niet gehuwd) paar, met of zonder 
kinderen. Onder Surinamers en vooral Antillianen gaat het 
vaker om eenpersoonshuishoudens. Wel hebben Surinamers en 
Antillianen vaker dan Turken en Marokkanen een relatie met 
een autochtone partner. Verreweg de meeste Turken en 
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Marokkanen kiezen voor een partner uit Nederland met dezelfde 
herkomst. Zij wonen meer gesegregeerd dan Surinamers en 
Antillianen. In het onderwijs hebben Turkse en Marokkaanse 
leerlingen een grotere achterstand op autochtone leerlingen dan 
Surinaamse en Antilliaanse leerlingen. De achterstand begint al 
in het basisonderwijs en lijkt vooral samen te hangen met de 
gezinssituatie. In Marokkaanse en vooral Turkse gezinnen wordt 
vaker geen Nederlands gesproken. Ook staan deze gezinnen er  
sociaaleconomisch vaak slechter voor. Van de vier grootste niet-
westerse herkomstgroepen hebben Surinamers de hoogste 
arbeidsparticipatie. Dit komt vooral doordat Surinaamse 
vrouwen vaak werken: zij hebben bijna even vaak betaald werk 
als autochtone vrouwen. De arbeidsparticipatie is onder 
Marokkanen van de eerste generatie het laagst. Onder de tweede 
generatie van vijfentwintig tot vijfenveertig jaar verschilt de 
arbeidsparticipatie nauwelijks meer tussen de vier 
herkomstgroepen. 
 
Voor Turken, Marokkanen en Antillianen van de tweede 
generatie is de arbeidsdeelname ook hoger dan van de eerste 
generatie. Onder niet-westerse allochtonen is de 
jeugdwerkloosheid erg hoog. Hierin is weinig verschil tussen de 
vier herkomstgroepen. Marokkanen moeten van de vier grootste 
niet-westerse herkomstgroepen het vaakst rondkomen van een 
socialezekerheidsuitkering, Surinamers en Antillianen het minst 
vaak. Dit komt vooral door een hoger aandeel 
bijstandsontvangers onder Marokkanen. Antillianen zijn vaker 
afhankelijk van een bijstandsuitkering dan Surinamers en 
Turken, maar veel minder vaak van een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering. Onder Turken komt 
arbeidsongeschiktheid juist het meeste voor. De tweede 
generaties van de vier herkomstgroepen zijn veel minder vaak 
afhankelijk van bijstand dan de eerste generaties. De Turkse 
herkomstgroep is het sterkst gericht op de eigen groep. Turken 
voelen zich vaak vooral Turks, hebben minder vaak contacten 
buiten de eigen groep, maken vaak gebruik van media uit het 
herkomstland en zijn weinig geïnteresseerd in de Nederlandse 
politiek. 
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Surinamers en Antillianen zijn het meest gericht op Nederland. 
Over het algemeen is de tweede generatie meer betrokken bij de 
samenleving dan de eerste generatie. Het aandeel verdachten 
van een misdrijf is binnen de Turkse herkomstgroep het laagst 
en binnen de Marokkaanse en Antilliaanse herkomstgroepen het 
hoogst. Criminaliteit komt vooral vaker voor onder Marokkaanse 
tieners en Antilliaanse twintigplussers. Marokkaanse en Turkse 
jongeren van de tweede generatie zijn vaker verdachten dan de 
eerste generatie jongeren. De integratie lijkt zowel 
sociaaleconomisch als sociaal-cultureel het meest gevorderd bij 
de Surinaamse herkomstgroep. Turken zijn het sterkst op de 
eigen groep gericht, maar staan er sociaaleconomisch beter voor 
dan Marokkanen. Marokkanen en Antillianen vertonen het 
vaakst delinquent gedrag. De integratie van de vier grootste niet-
westerse herkomstgroepen neemt vooral toe met de volgende 
generatie. Binnen alle vier herkomstgroepen geldt over het 
algemeen ook dat de sociaaleconomische integratie binnen de 
generaties verder gevorderd is naarmate er door verblijfsduur of 
ouders meer binding met Nederland is. 
 
De afgelopen twintig jaar kwamen immigranten vanuit 
Afghanistan, Irak, Iran en Somalië vaak om politieke en 
humanitaire redenen naar Nederland. Momenteel is het aantal 
immigranten uit deze landen relatief laag. Vaak gaat het ook niet 
meer alleen om asielmigranten, maar ook om gezinsleden van 
vluchtelingen die eerder al naar Nederland kwamen. De 
arbeidsdeelname van vluchtelingengroepen ligt lager dan 
gemiddeld onder niet-westerse allochtonen en zij zijn vaker 
afhankelijk van bijstand. Wel zijn er grote sociaaleconomische 
verschillen tussen de vluchtelingengroepen. Iraniërs hebben het 
vaakst werk, hebben de hoogste inkomens en de laagste 
bijstandsafhankelijkheid. Onder Somaliërs is dit precies 
andersom. Hun arbeidsdeelname ligt ruim twee keer zo laag als 
onder Iraniërs, terwijl zij ruim twee keer zo vaak bijstand 
ontvangen. De arbeidsdeelname van Afghaanse mannen doet 
niet onder voor die van Iraanse mannen. Ook in het onderwijs 
lopen Iraniërs voorop, terwijl Somaliërs achterblijven. Sociaal-
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cultureel zijn de vluchtelingengroepen, ondanks hun kortere 
verblijfsduur, meer naar buiten gericht dan de Turkse en 
Marokkaanse herkomstgroepen. Zij hebben vaker contact met 
autochtonen, minder heimwee naar het land van herkomst en 
voelen zich veel vaker Nederlander. Zij waarderen Nederland 
meer dan de vier grootste niet-westerse herkomstgroepen en 
hun sociale vertrouwen is groter. Toch zijn er ook tussen de 
vluchtelingengroepen verschillen. Iraniërs hebben minder vaak 
problemen met het Nederlands, lezen vaker Nederlandse 
kranten en zijn meer geïnteresseerd in de Nederlandse politiek 
dan de andere vluchtelingengroepen. Ook zijn Iraniërs in hun 
vrijetijdcontacten het meest gericht op autochtonen, Somaliërs 
het minst. Het zwaartepunt van de identificatie van de 
Somalische groep ligt nadrukkelijker bij de eigen 
herkomstgroep. Zij zijn vaker dan de andere 
vluchtelingengroepen verdachte van het plegen van een misdrijf. 
Toch is het sociaal vertrouwen onder Somaliërs het hoogst en 
waarderen zij Nederland het meest. Bij de vluchtelingengroepen 
is op zowel sociaaleconomisch als sociaal-cultureel vlak de 
integratie van Iraniërs het verst gevorderd en die van Somaliërs 
het minst ver. Dit komt onder andere doordat de Iraanse 
herkomstgroep gemiddeld het oudst is, het langst in Nederland 
woont en het hoogst is opgeleid. De Somalische herkomstgroep 
is daarentegen gemiddeld het jongst en woont het kortst in 
Nederland. 
 
Sinds de uitbreiding van de Europese Unie in 2004 en 2007 is 
het aantal Poolse, Bulgaarse en Roemeense immigranten sterk 
toegenomen. Polen is zelfs het belangrijkste herkomstland van 
immigranten. Ook de emigratie van deze groepen is sterk 
toegenomen. Een oorzaak hiervan is dat velen (vooral Polen) als 
arbeidsmigrant naar Nederland komen. Juist arbeidsmigranten 
verlaten veel vaker dan asiel- en gezinsmigranten Nederland na 
verloop van tijd weer. Personen van Poolse herkomst zijn vaker 
werknemer dan die van Roemeense en Bulgaarse herkomst, voor 
wie nog restricties op de arbeidsmarkt gelden. Slechts een op de 
vijf Bulgaren is werknemer. Wel zijn zij ongeveer drie keer zo 
vaak zelfstandige als Polen en Roemenen. De Oost-Europese 
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groepen hebben lagere inkomens dan overige westerse 
allochtonen. Dit komt doordat Poolse arbeidsmigranten vaak 
laaggeschoold werk hebben en de arbeidsdeelname van 
Roemenen en vooral Bulgaren lager ligt. Hoewel hun inkomens 
gemiddeld lager liggen, hebben de Oost-Europese groepen veel 
minder vaak een sociale uitkering dan de overige westerse 
allochtonen. Dit komt door het lage aandeel 
uitkeringsontvangers onder de immigranten die na de 
uitbreiding van de Europese Unie naar Nederland zijn gekomen. 
Veel van de Polen die vanaf 2004 in Nederland zijn komen 
wonen, hebben moeite met de Nederlandse taal. Een 
meerderheid gaat in de vrije tijd vooral om met andere Polen. 
Minder dan de helft geeft aan zich in Nederland thuis te voelen. 
Verder is het sociaal vertrouwen relatief laag. Recente Poolse 
immigranten zijn dus niet sterk op Nederland gericht. Dit strookt 
met de bevinding dat veel Polen aangeven niet lang in Nederland 
te blijven en ook daadwerkelijk vertrekken. Naast de Oost-
Europese immigranten is er nog een grote groep Oost-
Europeanen die niet in het bevolkingsregister staat 
ingeschreven. Het gaat vooral om tijdelijke Poolse werknemers. 
Er zijn in Nederland zelfs meer Poolse werknemers die niet in het 
bevolkingsregister staan ingeschreven dan die wel staan 
ingeschreven. Het gaat vaak om jonge mannen die veelal in de 
land- en tuinbouw werken of als uitzendkracht. 
 
In 2011 bereikten de immigratie en emigratie recordhoogtes: 
163.000 immigranten en 134.000 emigranten kwamen en 
gingen. Er zijn meer westerse dan niet-westerse migranten. De 
toegenomen immigratie kwam vooral uit de lidstaten van de 
Europese Unie. Onder hen waren veel arbeidsmigranten uit 
Polen. De emigratie van immigranten uit deze lidstaten is ook 
relatief hoog. Tweede generatie allochtonen lijken in 
gezinsvorming meer op autochtonen Het gemiddeld kindertal 
van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse vrouwen 
van de tweede generatie verschilt nauwelijks van dat van 
autochtone vrouwen. Alleen onder Marokkaanse vrouwen ligt dit 
wat hoger. Vrouwen van de tweede generatie van de vier grootste 
niet-westerse herkomstgroepen zijn gemiddeld nog maar een 
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jaar jonger bij de geboorte van hun eerste kind dan autochtone 
vrouwen. Vrouwen van de eerste generatie zijn nog zo’n drie jaar 
jonger. De meeste Turken en Marokkanen trouwen met iemand 
van de eigen herkomstgroep. Surinamers en Antillianen trouwen 
drie tot vier keer vaker met een autochtone partner. Hoewel 
Turken en Marokkanen vaak met een partner van dezelfde 
herkomst huwen, is het aandeel dat een partner uit het 
buitenland over laat komen de laatste tien jaar fors gedaald. 
Onder de tweede generatie is dit aandeel in 2011 met één op de 
tien twee keer zo laag als onder de eerste generatie. 
 
Er is een klein maar groeiend aantal wijken waar de meerderheid 
van de bewoners niet-westerse allochtonen zijn. Het gaat om nog 
geen anderhalf procent van alle postcodegebieden, maar het zijn 
er wel tweemaal zoveel als in 2000. Het aandeel niet-westerse 
allochtonen ligt in ruim tachtig procent van de wijken onder het 
landelijk gemiddelde van elf procent. Verkleuring van wijken is 
regionaal geconcentreerd in met name de grote gemeenten in 
(zeer) stedelijke gebieden. De segregatie-indices van de vier 
grootste niet-westerse herkomstgroepen en Somaliërs zijn in de 
vijf grootste steden van Nederland vrij hoog. Van hen wonen 
Somaliërs het meest gesegregeerd en Surinamers en Antillianen 
het minst. Dit beeld is sinds 2002 weinig veranderd. Afghanen, 
Irakezen en Iraniërs zijn sinds 2002 meer verspreid komen te 
wonen in de vijf grootste gemeenten. Oost-Europese groepen zijn 
zich juist meer in specifieke wijken gaan vestigen. De toetreding 
tot de EU van Polen in 2004 en Bulgarije en Roemenië in 2007 
is van grote invloed geweest op de migratiestromen vanuit deze 
landen, niet alleen wat omvang maar ook wat samenstelling 
betreft. Vóór het EU-lidmaatschap bestond de immigratie van 
Polen voor het merendeel uit vrouwen die hier vaak met een 
Nederlandse man trouwden. Gezinsmigratie was dan ook tot 
2004 het belangrijkste immigratiemotief voor Polen, maar ook 
voor Bulgaren en Roemenen. De laatste jaren is arbeidsmigratie 
voor de Oost-Europese landen de belangrijkste reden om te 
migreren: bijna zestig procent van alle immigranten uit deze 
landen komt naar Nederland om te werken. Bron: Centraal 
bureau voor de statistiek 
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Integratie 

 
In het maatschappelijk leven is integratie een term voor de mate 
waarin verschillende bevolkingsgroepen in staat zijn duurzaam 

samen te leven. In Nederland en België verwijst de term vooral 
naar de verhouding tussen ingezeten en niet-blanke ingezetenen 

of allochtonen. 

Het maken van een onderscheid tussen de mensen die 
zogenaamd de kern van de samenleving vormen en de mensen 
die daaromheen circuleren, zeg maar kerngroep en randgroepen, 
is  dubieus. Deze tweedeling is gebaseerd op de gedachte dat er 
een ‘mainstream of society’ is, een bevolkingsgroep die culturele 
en economische gezagsdrager is. Alle groepen daaromheen zijn 
automatisch de randgroepen. Maatschappelijk gezag wordt 
traditioneel ontleend of gegeven aan mensen die of wel 
economische macht, of wel politieke macht bezitten. Dit is een 
eigenaardige gedachtegang, welke leidt tot een suggestieve 
tweedeling. Aan de ene kant zijn er mensen die tot economische 
prestaties in staat zijn, ogenschijnlijk zonder afwijkingen of 
beperkingen, de zogenaamde normalen, en aan de andere kant 
zijn er de mensen die niet of verminderd tot productie in staat 
zijn, vanwege lichamelijke, psychische of sociale beperkingen. 
De tweederangsburgers. De vraag is hier: wie is zonder gebrek? 
Of: “Ooit een normaal mens gezien?” Circa de helft van onze 
bevolking kan op grond van leeftijd, ziekte of beperking niet deel 
nemen aan het arbeidsproces. We moeten af van de opvatting 
dat je dan minder waard zou zijn, alleen omdat je niet meer volop 
kan meedraaien in de prestatiemaatschappij. 
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We hebben elkaar nodig. Community support houdt in het 
bieden van steun in en aan de gemeenschap (waar mensen met 
beperkingen deel van uitmaken). Ieder heeft hier zijn 
verantwoordelijkheid in te nemen, zowel als burger die het 
gemeenschappelijke belang van een leefbare samenleving wil 
dienen, als vanuit specifieke rollen: als buur, buurtbewoner, 
welzijnswerker, of hulpverlener. Community support is een 
onderdeel van community care. Er zijn verschillende manieren 
waarop community support georganiseerd kan worden: 
 
• netwerken van mensen die een bepaalde cultuur, geloof, hobby 
of aandoening delen 
• netwerken van buurtbewoners 
• georganiseerde netwerken van vrijwilligers 
• georganiseerde netwerken van professionals die opereren 
vanuit zorg, welzijns- en 
   wijkvoorzieningen 
 
Deze netwerken en voorzieningen kunnen beschouwd worden 
als steunbronnen, waaruit de leden van een lokale gemeenschap 
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kunnen putten om elkaar zorg te bieden, en op deze manieren 
hun individuele en collectieve welzijn te behartigen. De vraag is 
hoe we lokale systemen van community care en community 
support kunnen ontwikkelen en wat daar voor nodig is. Bron: 
wwwexpertisecentrum.nl 
 
Integratie houdt in dat de betreffende persoon zowel waarde 
hecht aan de eigen cultuur als aan het hebben van contacten 
met Nederlanders. Assimilatie betekent dat de persoon de eigen 
cultuur niet zo belangrijk vindt, maar contacten met 
Nederlanders wel (Berry, e.a., 1992). Bij beide strategieën wordt 
contact met Nederlanders dus belangrijk gevonden. We 
verwachten dat de meeste immigranten in principe contact 
willen hebben met de autochtone bewoners van het ontvangende 
land. We nemen dan ook aan dat Marokkanen en Turken in 
Nederland vooral zullen streven naar assimilatie of integratie. 
 
Het doel van dit boekje is verder te onderzoeken wat de betekenis 
is van integratie en assimilatie voor het welbevinden van 
buitenlanders in Twente. Ook de samenhang met de behoefte die 
men heeft om de eigen situatie met anderen te vergelijken en de 
uitkomsten van vergelijking met verschillende andere groepen 
wordt bekeken. 
 
Wat gebeurt er met het welbevinden van mensen die emigreren? 
In elk geval zal het zelfbeeld verschuiven. Vooral de sociale 
identiteit - dat deel van het zelfbeeld dat ontleend wordt aan de 
groepen waartoe men behoort - zal veranderen. Immigranten zijn 
immers opeens lid van een groep die in het ontvangende land 
een etnische minderheid vormt. Tajfel en Turner (1979) stellen 
in de door hen geformuleerde sociale identiteitstheorie dat 
mensen streven naar een positieve sociale identiteit. De sociale 
identiteit is positief wanneer de eigen groep een hogere status 
heeft dan relevante andere groepen. Dit impliceert dat groepen 
met een lage status een negatieve sociale identiteit kunnen 
hebben. Hierdoor zullen ze een laag niveau van welbevinden 
hebben, omdat mensen immers streven naar een hoge status en 
een positieve sociale identiteit. We gaan er van uit dat 
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buitenlanders die om economische redenen of als vluchteling 
naar Nederland gekomen zijn en hier een etnische minderheid 
vormen, een lagere maatschappelijke status hebben dan 
Tukkers. 
 
 

 
Er zijn verschillende problemen waar buitenlanders in Twente 
mee te maken krijgen: hun sociaaleconomische positie is 
tamelijk zwak, ze hebben gemiddeld genomen een minder hoge 
opleiding, een lager inkomen en minder kans op een baan dan 
autochtone Tukkers. Ook hun psychische gesteldheid is minder 
gunstig. Zo blijken jongeren van Turkse afkomst een lagere 
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zelfwaardering te hebben dan Twentse jongeren. Al dit soort 
problemen bepaalt op wat voor manier buitenlanders een plaats 
vinden in de Twentse maatschappij.  
 
Personen die voor integratie kiezen zullen vanwege de nadruk op 
de oude cultuur een sterke sociale identiteit hebben. Ze horen 
duidelijk bij een groep, al is het een minderheidsgroep met een 
lagere status dan bijvoorbeeld Nederlanders. Omdat zij echter 
ervaren dat ze deel uitmaken van een groep, is het voor hen ook 
mogelijk zich te onderscheiden van andere groepen. Door 
positieve kenmerken van de eigen groep te benadrukken, zal een 
bijdrage aan een positief zelfbeeld geleverd worden en zal het 
welbevinden redelijk hoog zijn. 
 
Personen die voor assimilatie kiezen zullen daarentegen een 
zwakke sociale identiteit hebben. Ze zweven als het ware tussen 
de oude en de nieuwe cultuur in, omdat ze de oude vaarwel 
hebben gezegd en zich de nieuwe wellicht nog niet geheel eigen 
hebben gemaakt. Hierdoor hebben ze minder sterk het gevoel bij 
een groep te horen en is het ook moeilijk zich positief te 
onderscheiden van andere groepen, tenzij ze volledig 
geassimileerd zijn. Het zelfbeeld zal, in ieder geval tijdelijk, 
aangetast zijn. Het welbevinden van buitenlanders met een 
sterke sociale identiteit (integreerders) zal daarom hoger zijn dan 
dat van personen met een zwakke sociale identiteit 
(assimileerders). Een andere invalshoek waarmee we tot dezelfde 
voorspelling komen is de volgende. Assimileerders doen 
pogingen een hogere status te bereiken door zich zo veel mogelijk 
als Nederlander te gedragen. Wanneer dit lukt zal het 
welbevinden hoog zijn. Ze kunnen er echter ook minder goed in 
slagen, hetgeen een lager welbevinden tot gevolg zal hebben. 
Gezien het feit dat er in Twente nog steeds sprake is van 
vooroordelen en discriminatie ten opzichte van etnische groepen 
(Hagendoorn & Hraba, 1989), achten we het aantal 
buitenlanders dat door middel van assimilatie een hogere status 
verkregen heeft niet erg groot. We verwachten dan ook op grond 
van beide redeneringen dat assimilatie gepaard gaat met een 
lager niveau van welbevinden dan integratie. 
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De uitkomsten van het sociale vergelijkingsproces kunnen 
gunstig of ongunstig zijn. In het eerste geval voelt men zich 
bevoorrecht ten opzichte van de persoon met men zich vergelijkt 
(neerwaartse vergelijking); in het tweede geval is er sprake van 
benadeling (opwaartse vergelijking). Hierboven stelden we dat 
buitenlanders zich met verschillende groepen kunnen 
vergelijken. Op grond van hun positie als migrant lijkt het 
waarschijnlijk dat buitenlanders in Twente zich benadeeld 
zullen voelen ten opzichte van Nederlanders. We nemen aan dat 
buitenlanders in Twente denken dat Nederlanders meer kansen 
hebben om in de maatschappij vooruit te komen dan zijzelf. 
Verder zullen ze denken dat andere buitenlanders in Twente 
ongeveer evenveel kansen hebben als zijzelf, omdat ze zich in 
ongeveer dezelfde situatie bevinden. Daarnaast ligt het voor de 
hand te veronderstellen dat buitenlanders in Twente denken dat 
buitenlanders in hun eigen land minder kansen hebben om 
vooruit te komen in de maatschappij dan buitenlanders in 
Twente. Een eerste argument hiervoor is dat veel buitenlanders 
oorspronkelijk juist naar Nederland zijn gekomen vanwege hun 
slechte sociaaleconomische positie in hun eigen land. Ten 
tweede zijn verreweg de meesten niet met het in Twente 
verdiende geld teruggegaan naar hun eigen land, zoals 
oorspronkelijk de bedoeling was, maar hebben zij hun 
familieleden over laten komen naar Twente. Dat laatste hadden 
ze waarschijnlijk niet gedaan als de situatie in het thuisland 
beter zou zijn geweest dan in Twente. 
 
Omdat personen die streven naar integratie meer gericht zijn op 
behoud van de oude cultuur dan personen die streven naar 
assimilatie, zullen de eersten door de nieuwe maatschappij als 
meer afwijkend beschouwd worden. Dit zou voor integreerders 
meer afwijzing en discriminatie door de meerderheidsgroep met 
zich mee kunnen brengen dan voor assimileerders. Hoe minder 
personen op een waarnemer lijken, hoe liever deze contact met 
hen zal willen vermijden en hoe meer deze geneigd zal zijn 
vooroordelen ten opzichte van hen te ontwikkelen (Newcomb, 
1961). Aangezien integreerders minder op Tukkers lijken dan 
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assimileerders geldt bovenstaande vooral voor deze eerste groep. 
Integreerders zullen hun positie hierdoor als minder gunstig 
ervaren dan assimileerders. Buitenlanders die integreren 
zouden zich ten opzichte van Tukkers dus meer benadeeld 
kunnen voelen en zich minder sterk bevoordeeld voelen 
vergeleken met buitenlanders in hun thuisland dan personen 
die streven naar  assimilatie. 
 
Aan de andere kant zou het ook zo kunnen zijn dat personen die 
assimileren meer gelijkheid met Tukkers verwachten dan 
personen die integreren. Assimileerders doen hun best zich aan 
te passen aan de Twentse omstandigheden en gewoonten. 
Wanneer zij dan toch geen hogere status krijgen en benadeeld 
worden door Tukkers kan dat een ernstige teleurstelling 
betekenen. Hierdoor kunnen zij de uitkomsten van sociale 
vergelijking negatiever waarnemen dan ze werkelijk zijn en zelfs 
negatiever dan personen die integreren. In dit geval voelen 
assimileerders zich dus meer benadeeld dan integreerders. We 
vragen ons derhalve het volgende af: zullen immigranten die 
streven naar assimilatie zich nu meer of juist minder benadeeld 
voelen ten opzichte van Tukkers en meer of minder bevoordeeld 
voelen ten opzichte van personen in het land van herkomst dan 
immigranten die streven naar integratie? 
 
Hoe kan de integratie van allochtonen in de Twentse 
samenleving het beste gestalte krijgen? 
 
Integratie is een begrip dat op verschillende manieren gebruikt 
kan worden. Ten eerste kun je onder integratie verstaan dat 
nieuwkomers in een land de dominante cultuur overnemen en 
dat de eigen cultuur verdwijnt. Dit proces wordt assimilatie 
genoemd en geld niet alleen in culturele zin maar ook in 
sociaaleconomische zin. Er kan ook sprake zijn van een soort 
“melting-pot” waarbij sprake is van wederzijdse integratie. De 
culturen passen zich dan aan elkaar aan en vormen één nieuwe 
cultuur. Integratie hoeft niet te betekenen dat alle culturele 
aspecten volledig overgenomen worden: allochtonen kunnen 
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vaak voor een gedeelte hun eigen cultuur houden en toch 
geïntegreerd zijn in de Twentse cultuur. 
 
De problemen rond de integratie van allochtonen zijn een 
maatschappelijk probleem. Dit omdat de problemen niet alleen 
gelden voor enkele individuen, maar dat ze een groot effect 
hebben op een belangrijk deel van de Twentse bevolking. Door 
het gebrek aan integratie en vanwege discriminatie door 
autochtonen hebben allochtonen een sociaaleconomische 
achterstand opgelopen en staan de meeste allochtonen aan de 
“onderkant” van de  maatschappij. De sociale mobiliteit is niet 
groot en de talenten van een deel van de bevolking wordt niet 
benut. 
 
Het gaat hier niet om een kleine groep. Tussen de vijf en de tien 
procent van de inwoners van Nederland is buitenlander. Hoeveel 
mensen er precies allochtoon zijn is moeilijk te  berekenen. 
Allochtonen zijn mensen die zich op grond van ras of andere 
duidelijk zichtbare kenmerken onderscheiden van de 
autochtone (oorspronkelijke) inwoners van een land. Belgen die 
in Nederland wonen en de Belgische nationaliteit hebben zijn 
geen allochtoon. Een Turk met de Nederlandse nationaliteit is 
wél een allochtoon. De grootste allochtone groepen die hier 
langdurig in Nederland verblijven zijn Turken (183.000 mensen) 
en Marokkanen (161.100.) Verder bevinden er zich veel Duitsers, 
Britten en Belgen in Nederland, in totaal zo´n 120.300.  
 
Nederland wordt steeds meer een multi-etnische samenleving. 
Dit geldt vooral voor de grote steden. Over enkele decennia zal 
Meer dan 50% van de inwoners van de grote steden allochtoon 
zijn. Als deze groep dan noch steeds een grote 
sociaaleconomische achterstand heeft kan dit leidden tot een 
multicultureel drama. 
 
Hoe is de huidige problematiek rond de integratie van 
allochtonen ontstaan? 
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De meeste allochtonen in Nederland zijn in het verleden naar 
Nederland gekomen of zijn de kinderen van mensen die naar 
Nederland gekomen zijn. De generaties van allochtonen worden 
aangegeven met nummers. Kleinkinderen van allochtonen die 
naar Nederland zijn gekomen zijn bijvoorbeeld de derde 
generatie.  
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De huidige problematiek rond de integratie valt gedeeltelijk te 
verklaren vanuit het beleid dat de overheid probeert en 
probeerde te voeren ten opzichte van allochtonen. Ook spelen de 
verschillende groepen allochtonen die naar Nederland kwamen 
en komen hierin een rol. Nederland is al eeuwenlang een 
immigratieland, zo kwamen er vroeger al Joden, Hugenoten en 
trekarbeiders naar ons land. Deze “oude immigranten” zijn 
echter al volledig geïntegreerd in de Nederlandse samenleving 
dus ik beperk me hier tot immigratie en immigratiebeleid van na 
de tweede wereldoorlog. 
 
Vlak na de tweede wereldoorlog kwamen er door de dekolonisatie 
van Indonesië twee groepen naar Nederland, de Indische 
Nederlanders en de Molukkers. Het beleid van Nederland ten 
aanzien van de Indische Nederlanders was gericht op zo snel 
mogelijk assimileren: ze moesten zo snel mogelijk de 
Nederlandse cultuur (weer) overnemen. Aangezien ze al sterke 
banden hadden met de autochtone cultuur in Nederland was dit 
over het algemeen niet zo´n probleem. Bij de andere groep, de 
Molukkers, lag dit wat ingewikkelder. De Molukkers hadden 
vroeger met het Nederlandse leger meegevochten en werden nu, 
dachten ze, tijdelijk in Nederland opgevangen. Ze zouden dan na 
enkele jaren terug kunnen keren naar hun eigen land. Het beleid 
van de Nederlandse overheid was ook gericht op terugkeer. Er 
was geen sprake van integratie: Molukkers werden gehuisvest in 
aparte kampen. Na jaren bleek dat een eigen Molukse staat toch 
niet zo snel werd gerealiseerd. In de jaren ´70 kwamen er 
protestacties van de Molukkers. Er werden bijvoorbeeld 
treinkapingen gepleegd en de Indonesische ambassade werd 
bezet. De Nederlandse regering begon daarna met pogingen tot 
integratie van de Molukkers.  
 
Op uitnodiging van de Nederlandse regering en het Nederlandse 
bedrijfsleven kwamen er in de jaren ´60 en ´70 tienduizenden 
gastarbeiders naar Nederland. Deze gastarbeiders kwamen uit 
de landen rond het Middellandse Zeegebied, eerst vooral 
Italianen, Spanjaarden en Grieken, later Turken en 
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Marokkanen. Weer ging de Nederlandse overheid er van uit dat 
de vestiging van de gastarbeiders in Nederland tijdelijk was. Er 
was bijvoorbeeld nauwelijks sprake van beleid voor permanente 
huisvesting. Halverwege de jaren ´70 hadden veel gastarbeiders 
echter al een vaste baan gekregen en wilden ze niet meer terug 
naar hun land van herkomst.  
 
Omdat de gastarbeiders niet meer terug gingen, wilden ze hun 
gezinnen over laten komen naar Nederland: gezinshereniging. In 
het toenmalige beleid van de overheid van de overheid was dit 
mogelijk en zo kwam er een grote groep van vrouwen en kinderen 
van gastarbeiders naar Nederland. Deze groep moest ook in 
Nederland gehuisvest worden. Veel Surinamers kwamen in 
dezelfde periode naar Nederland. Zij kwamen in een golf voor de 
onafhankelijkheid van Suriname binnen omdat zij hun 
Nederlands paspoort wilden behouden en vluchten later voor 
een militaire coup in Suriname. Het was duidelijk dat de meeste 
Surinamers in Nederland zouden blijven. Voor deze etnische 
minderheden werd een tweesporenbeleid bedacht: de 
allochtonen moesten aan de ene kant integreren in de 
Nederlandse samenleving, maar mochten aan de andere kant 
hun culturele identiteit behouden. 
 
In de jaren tachtig blijkt dat de integratie van allochtonen toch 
niet zo goed loopt. Allochtonen behoren over het algemeen tot de 
sociale onderklasse en hebben een grote sociaaleconomische 
achterstand. Ook is er een toename van discriminatie en 
racisme. Door het tweesporenbeleid werd de nadruk op 
integratie niet zo sterk gelegd als tegenwoordig. Door de 
sociaaleconomische problemen van allochtonen en het “softe” 
beleid van de overheid groeide de kloof tussen allochtonen en 
autochtonen. Hierdoor ontstond discriminatie en racisme. De 
overheid probeerde dit op te lossen door voorlichtingscampagnes 
en door het bestrijden van discriminatie. Mensen die 
discrimineerden of racistische dingen deden werden vervolgd. 
Het orgaan wat als meldpunt voor discriminatie geld is het Anti 
Discriminatie Bureau. 
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Vanaf de jaren negentig zijn er veel vluchtelingen naar Nederland 
gekomen. De vluchtelingenstroom naar het westen is vooral 
toegenomen door de kleinere relatieve afstand. Met een vliegtuig 
is het maar een paar uur vliegen van Afrika naar Nederland. Ook 
is er door de massamedia steeds meer informatie over de 
levensstandaard in het westen en de mogelijkheden voor opvang. 
Hierdoor is mensensmokkel tot een grote internationale 
“industrie” uitgegroeid. Deze vluchtelingen komen vaak uit 
landen met een hele andere cultuur. Het taalprobleem is echter 
een van de belangrijkste problemen bij integratie, voor 
vluchtelingen maar ook voor andere allochtone immigranten. 
Daarom sluit de Nederlandse overheid inburgeringscontracten 
af met vluchtelingen. Vluchtelingen die hier mogen blijven, 
bijvoorbeeld omdat ze de A-status hebben gekregen, worden 
verplicht om Nederlands te leren en om te leren over de 
Nederlandse cultuur. Hierdoor zouden ze makkelijk integreren 
en sneller een goede positie in de Nederlandse samenleving 
kunnen verwerven. Helaas zijn er nogal wat problemen met de 
inburgeringcursussen: de wachtlijsten voor de cursussen zijn 
erg lang en de uitval is hoog.  
 
Welke verschillen in belangen spelen bij de motieven voor 
integratie van allochtonen een rol? 
 
Als we spreken over de integratie van allochtonen in Nederland, 
dan spelen er drie groepen een belangrijke rol de allochtonen 
zelf, de Nederlanders en de Nederlandse overheid. 
 
De allochtonen zelf hebben twee tegenstrijdige belangen. Aan de 
ene kant willen ze hun eigen cultuur behouden en zijn ze niet 
bereid die zomaar te verruilen voor de Nederlandse cultuur. Aan 
de andere kant hebben ze wel een sociaaleconomische 
achterstand opgelopen. Deze achterstand is er vooral op drie 
gebieden: 
 
- De arbeidsmarkt: allochtonen zijn gemiddeld vaker werkeloos, 
zijn langduriger werkeloos en hebben vaker lagere, meer 
tijdelijke functies. De belangrijkste oorzaak van de grote 
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verschillen in werkeloosheid is de verschuiving van de 
werkgelegenheid van de industrie naar de dienstensector. Veel 
van de huidige allochtonen waren namelijk als gastarbeider naar 
Nederland gekomen voor de laagbetaalde baantjes in de 
industrie. Toen deze banen verdwenen kwamen er banen bij in 
de dienstensector. Hier was echter een hogere opleiding en goede 
taalbeheersing voor nodig, en die hadden de meeste allochtonen 
niet. Een andere belangrijke oorzaak voor de achterstand is 
discriminatie in verschillende vormen. 
 
-  Huisvesting: allochtonen hebben vaak een slechtere   
   woonsituatie dan autochtonen. Dit is een logisch gevolg van de  
   achterstand op de arbeidsmarkt. Verder wonen ze vaak in  
   wijken bij elkaar. Hierdoor ontstaat gettovorming. 
 
-  Onderwijs: allochtonen hebben gemiddeld een lager  
   opleidingsniveau en presteren slechter op school. Aan de ene  
   kant is het Nederlandse onderwijs niet genoeg toegespitst op   
   allochtonen, en aan de andere kant wordt bij allochtonen vaak  
   minder de nadruk gelegd op onderwijs. Een van de grootste  
   problemen van allochtonen op school is de taalachterstand  
  die ze oplopen doordat thuis geen Nederlands gesproken wordt. 
 
De beste manier om de achterstanden op deze gebieden in te 
halen is integreren. Bij volledige assimilatie in de Nederlandse 
cultuur moeten allochtonen alleen wel hun eigen culturele 
identiteit verloochenen. De Nederlanders hebben er belang bij 
dat de allochtonen zoveel mogelijk integreren en hun sociaal 
economische achterstand zo snel mogelijk inhalen. Als de 
allochtonen niet integreren kan dit leidden tot een grote 
achterstandsgroep die weinig bijdraagt aan de maatschappij 
(lees: belasting betaalt.) Allochtonen zouden juist een grote 
bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij, omdat door het 
lage opleidingsniveau en de discriminatie het potentieel voor 
deze bevolkingsgroep niet wordt benut. Verder vrezen sommige 
Nederlanders dat de allochtonen door hun achterstandssituatie 
wel eens ontevreden zou kunnen worden. Veel Nederlanders zijn 
bang voor bijvoorbeeld groepen criminele Marokkaanse 
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jongeren; en de Nederlanders hebben er alle belang bij dat dit 
probleem niet erger wordt. Aan de andere kant zijn sommige 
Nederlanders weer bang voor concurrentie van de allochtonen, 
bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. 
 
 

 
 
De Nederlandse overheid is er voor alle Nederlanders, 
allochtonen en autochtonen. Verder heeft zij er belang bij 
maatschappelijke rust in de samenleving en een “evenwichtige” 
enigszins “genivelleerde” economie: dus geen grote laagopgeleide 
onderklasse. De overheid heeft er dus een groot belang bij dat 
allochtonen integreren. Door onderwijs en door de taal te leren 
wil de overheid dat allochtonen gedeeltelijk integreren en hun 
sociaaleconomische achterstand inhalen. Aan de andere kant 
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vindt de overheid wel dat de allochtonen hun culturele identiteit 
mogen behouden. Dit wordt zelfs gestimuleerd met bijvoorbeeld 
multiculturele festivals. 
 
Wat zijn de verschillen in waarden en normen tussen 
allochtonen en autochtonen en bemoeilijken deze verschillen de 
integratie? 
 
Een van de problemen die de integratie bemoeilijkt zijn de 
verschillen in normen en waarden tussen autochtonen en 
allochtonen. Hierbij zijn vooral de verschillen tussen de westerse 
cultuur en de islam groot. Deze tegenstellingen zijn ook erg 
actueel in verband met de aanslagen van elf september op het 
WTC in New York en bepaalde controversiële uitspraken van 
imams in Nederland over homoseksualiteit.  
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Allereerst is zijn er verschillen in waarden tussen de allochtonen 
en autochtonen. In de Nederlandse cultuur zijn vrijheid en het 
individu erg belangrijk. Ook is er sprake van tolerantie voor erg 
veel zaken, zoals drugs, seksuele geaardheid. Moslims hebben 
andere waarden en normen. In de islam staat onderwerping aan 
Allah centraal. Verder is er een cultuur waarin familie centraal 
staat. Dit geld niet alleen voor moslims maar ook voor 
bijvoorbeeld Syrisch-Orthodoxe mensen. Het individu is in veel 
culturen van allochtonen dus veel minder belangrijk. Hierdoor 
kunnen Nederlanders soms erg kil en afstandelijk overkomen. 
Ook kunnen sommige immigranten moeilijk wennen aan de 
grote vrijheid in de westerse cultuur. Het lijkt soms wel alsof 
alles mag.  
 
Verder zijn er verschillen in normen (die voortkomen uit 
waarden) die kunnen zorgen voor frictie tussen autochtonen en 
allochtonen. Dit geldt bijvoorbeeld voor Chinezen die een boer 
laten na de maaltijd om te laten zien dat ze het eten lekker 
vonden, maar het kan ook gaan over het dragen van 
hoofddoekjes. Dit is normaal voor moslimvrouwen, maar door 
sommige Nederlanders wordt het niet geaccepteerd. Bijvoorbeeld 
in rechtbanken, omdat de mensen die daar werken niet aan 
godsdienstuiting in de rechtszaal mogen doen.  De verschillen in 
normen en waarden kunnen ook leidden tot “politieke” conflicten 
tussen moslims en Nederlanders. Zo was er na de aanslagen op 
11 september een groot wantrouwen van Nederlanders naar 
moslims. Zeker na een enquête waaruit bleek dat een groot deel 
van de moslims “begrip” had voor de aanslagen. Dat kwam 
waarschijnlijk gedeeltelijk door verwarring over de definitie van 
het woord “begrip”. Dit leidde tot een verhoogd aantal 
vernielingen van moskeeën en incidenten waarbij sprake was 
van discriminatie of racisme van moslims door Nederlanders.  
 
De kloof tussen allochtonen (met name moslims) en 
Nederlanders lijkt ook groot te zijn door de verschillen in 
opvattingen over homoseksualiteit, hoewel Nederlanders hier 
vrij tolerant tegenover staan.  Nederland is het eerste land met 
het homohuwelijk. Andere culturen hebben hier vaak meer 



32 

 

moeite mee. Zo kwam een Nederlandse imam in opspraak nadat 
hij negatieve uitlatingen deed over homoseksualiteit. Zo noemde 
hij het een “besmettelijke ziekte” en “een bedreiging voor de 
samenleving.” In de Koran staat inderdaad dat homoseksualiteit 
slecht is. Dit staat ook in de Bijbel. Door de media worden zaken 
zwart-wit voorgesteld, maar de meerderheid van de allochtonen 
is zeker niet fundamentalistisch. Aan de andere kant kan ook 
een deel van de Nederlandse samenleving erg intolerant zijn 
tegenover de islam. Zo verklaarde Pim Fortuin indertijd dat hij 
de islam “een achterlijke cultuur” vond en dat hij discriminatie 
weer wilde toestaan.  
 
Wat is het Nederlandse beleid op het gebied van de integratie? 
 
Op dit moment wordt grotendeels het integratiebeleid van de 
jaren negentig nog uitgevoerd. Door de Nederlandse overheid 
worden inburgeringscontracten afgesloten met nieuwkomers. 
Mensen die hier mogen blijven worden verplicht om Nederlands 
te leren en om te leren over de Nederlandse cultuur. Hierdoor 
zouden ze makkelijk integreren en sneller een goede positie in 
de Nederlandse samenleving kunnen verwerven. De overheid 
vindt het (nog wel) belangrijk dat allochtonen hun eigen cultuur 
kunnen behouden en stimuleert dit ook, bijvoorbeeld door 
subsidies te geven aan allochtone kunstenaars. Ook is er nog 
steeds het beleid van positieve discriminatie. Hierbij worden 
allochtonen “voorgetrokken” in bepaalde situaties.  Voorbeeld: 
bij gelijke geschiktheid van een autochtone en een allochtone 
sollicitant wordt de allochtone sollicitant aangenomen. Verder 
zijn er voorstellen om een minimum aantal allochtonen in 
bedrijven te verplichten.  
 
Bedrijven hebben echter niet altijd trek in deze vorm van 
bemoeizucht en “gelijke geschiktheid” is erg moeilijk te 
controleren. Hierdoor komt het in de praktijk helaas nog voor 
dat een autochtoon meer kans heeft om aangenomen te worden 
dan een allochtoon. De inburgering vordert ook langzaam door 
de voornoemde problemen bij de inburgeringscursussen. 
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Op voorstel van de politieke partij D66 is er een aparte minister 
gekomen voor “grote steden en integratiebeleid.” Deze minister 
(Van Boxtel, D66) had geen departement tot zijn beschikking. 
Hij was dus een minister zonder portefeuille. Het was zijn taak 
om ervoor te zorgen dat de integratie van allochtonen goed 
verloopt en bijvoorbeeld de problemen met de 
inburgeringcursussen op te lossen. Aangezien hij zelf geen 
miljoenen te verdelen heeft zal hij hiervoor altijd samen moeten 
werken met andere ministers. 
 

 
 
 
Wat zijn de standpunten van maatschappelijke organisaties 
rond integratie?  
 
Het is tegenwoordig politiek correct om te zeggen dat allochtonen 
moeten integreren. Echt grote verschillen in de opvattingen over 
integratie zijn er niet, wél zijn er verschillen in de mate en de 
manier waarop allochtonen moeten integreren van politieke 
partijen. Behalve de politieke partijen zijn er nog andere 
organisaties die zich bezighouden met integratie. Naast een 
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veelheid aan maatschappelijke organisaties die allochtonen 
vertegenwoordigen, economische belangengroeperingen enz. wil 
ik één belangrijke “organisatie” aanstippen, namelijk de 
moskeeën. Ik zet “organisatie” tussen aanhalingstekens omdat 
er binnen Nederlands zeer veel verschillende soorten moskeeën 
voor verschillende bevolkingsgroepen zijn. Over het algemeen 
komen de imams niet uit Nederland maar worden ze 
“geïmporteerd” uit een herkomstland. Hierdoor zijn ze vaak vrij 
onbekend met de Nederlandse samenleving. Ze zeggen dan ook 
vaak dingen die veel meer thuishoren in de cultuur van het 
herkomstland dan in de Nederlandse cultuur, of zelfs maar de 
cultuur van allochtonen in Nederland (bijvoorbeeld over 
homoseksualiteit). Er zijn daarom ook verplichte cursus voor 
imams over de Nederlandse cultuur. Tegenstanders hiervan 
zeggen dat je door je met de imams te bemoeien de vrijheid van 
godsdienst in Nederland beknot. Er wordt nu voor gevreesd dat 
de imams de integratie nu ernstig bemoeilijken. 
 
De standpunten van de partijen en organisaties worden aan het 
publiek overgebracht via de media. De media verzorgen ook de 

berichtgeving over allochtonen en hebben zo een grote invloed 
op de beeldvorming rond deze groep. Over het algemeen is het 

beeld dat de media schept over allochtonen negatief. Alleen 
sensationele, negatieve dingen komen namelijk in het nieuws. 

Vooral de Telegraaf is hier een goed voorbeeld van. 
Krantenkoppen als “allochtonen crimineler dan Nederlanders” 

zorgen voor een negatieve beeldvorming. De meningen van 
groeperingen over integratie leidden tot druk op de overheid om 

iets aan de problemen te doen. De politiek neemt dan ook allerlei 
besluiten over het integratiebeleid. Op dit moment is het 

integratiebeleid dat ontstaan is in de jaren negentig nog in 
uitvoering. Er wordt echter wel steeds kritiek en commentaar 

geleverd op dit beleid. Bron: Examenmodule Maatschappijleer 
Multiculturele Samenleving. 
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Hannekemaaiers 

 

 
 
Een hannekemaaier (of in het Duits: Hollandgänger of 
Piekmäijer) in Uelsen, beeld van Leo Janischowsky + partner 
(1997) 

De hannekemaaiers waren seizoenarbeiders uit Duitsland 
(voornamelijk uit Westfalen en het Graafschap Lingen in de 
zeventiende tot en met de negentiende eeuw) die in de zomer te 
voet naar Nederland kwamen om op het te land werken. De term 
hannekemaaier is afkomstig van de naam Johannes, doorgaans 
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afgekort tot Hannes en is ontleend aan de dag van traditionele 
in-dienst-treding, Sint Johannesdag (24 juni).  

De eerste hannekemaaiers kwamen om gras te maaien. Toen 
bekend werd dat Nederlanders geïnteresseerd waren in Duitse 
koopwaar, begonnen sommige Hollandgangers om wat extra geld 
te verdienen deze waren mee te nemen in op de rug gedragen 
manden. In Groningen werden dit Kiepkeerls genoemd. 

Naar schatting 140.000 uit het huidige Duitsland afkomstige 
Hannekemaaiers hebben zich tussen 1815 en 1850 blijvend in 
Nederland gevestigd.  

Vroeger waren er hannekemaaiers, de Hollandgänger, zoals ze in 

Duitsland genoemd werden. Het waren doorgaans boerenzoons, 
die na de dertigjarige oorlog (1618-1648) hun heil in ons land 

zochten. Als los werkman, schoorsteenveger, metselaar en als 
hannekemaaier gingen ze naar Amsterdam. Deze 

hannekemaaiers trokken met op hun rug een zeis met velen ook 
naar Twente, waar de boeren zaten te springen om goede 

werkkrachten. In mijn tijd waren er ook seizoensarbeiders: 
Italianen, Spanjaarden, Joegoslaven. De Turken en Marokkanen 

hebben zich blijvend gevestigd. Nu komen er Polen die het werk 
doen waar de Nederlanders zich te goed voor voelen. Wat dat 

betreft is er niets veranderd met de tijd toen de hannekemaaiers 
naar Nederland kwamen om te werken. Er waren heel veel 

moppen over de hannekemaaiers. Eentje uit Amsterdam wil ik u 
niet onthouden. 

Hans Hannekemaaier stond in Edam en was heel erg moe. Hij 

hijgde en kon niet meer. Toch moest hij zo vlug mogelijk naar 

Amsterdam, waar de Lemmerboot lag. Hij probeerde een voerman 

te vinden die hem uit medelijden mee zou willen nemen. Maar dat 

lukte niet zo goed, niemand was bereid hem mee te nemen. De 
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zeis woog zwaar op Hans zijn rug en zijn schoenen die vol water 

stonden van de kletsnatte weg voelden als lood aan zijn voeten. 

Zijn ogen deden zeer van de slaap en zijn hoofd gonsde. Hij vroeg 

een voorbijganger: ‘Hoe ver is het van hier naar Amsterdam?’ 

‘Drie uur als je flink doorloopt’, was het antwoord. ‘Drie uur?’ 

steunde Hans en ging zuchtend langs de kant van de weg zitten. 

Maar wie kwam er in de verte aan? Het was Heinrich 

Hannekemaaier. Hans sprong van blijdschap een gat in de lucht. 

‘Ga je ook naar Amsterdam, naar de Lemmerboot, broer?’ ‘Ja’ zei 

Heinrich, ‘maar ik ben zo moe, broer.’ ‘Luister eens’ riep Hans uit, 

‘ik heb net aan een voorbijganger gevraagd hoe ver het nog is 

naar Amsterdam. Het is drie uur voor mij alleen. Maar als we 

samen gaan , broeder, dan is het voor ieder van ons dus 

anderhalf uur. Voorwaarts, broer! 

 

Drie eeuwen lang, vanaf het begin van de Gouden Eeuw, 
kwamen duizenden seizoenarbeiders, handwerkslieden en 
kooplui vanuit Westfalen en andere Nederduitse streken de 
grens over. Hun land was door oorlogen, verwoesting en 
overbevolking sterk verarmd. Daarom trokken ze met de zeis 
over de schouder of met hun mars op de rug naar ‘das 
steinreiche Holland’ om te proberen er wat geld te verdienen. 
Hannekemaaiers en kiepkerels, een simpele aanduiding voor die 
interessante, bonte stoet grasmaaiers, turfstekers, 
tichelwerkers, schepelingen, wevers, kwakzalvers, kooplieden, 
textielhandelaren en gelukzoekers van allerlei aard. Deze 
Nederlandtrekkers hebben in ons land duidelijke sporen 
achtergelaten. Want dragen niet heel wat Nederlanders een van 
hen afkomstige familienaam? En zijn niet verscheidene grote 
modehuizen, zoals C en A en V en D, door hun activiteit hier 
ontstaan? Het zijn de gastarbeiders uit het verleden. Drie 
dochters van Benedictus Lampe, een ‘kiepkerl’ uit Mettingen, 
zijn getrouwd met mannen van de familie Brenninkmeijer. 
Benedictus Lampe nam in 1834 het besluit een winkel in stoffen 
te openen op het Grootzand in Sneek. 
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Een groepje eenvoudig geklede mannen, elk met een blauwe 
linnen plunjezak op de rug, een met sokken omwonden zeis over 
de schouder en een kromme pijp in de mond: hannekemaaiers. 
Zo wordt nu nog het beeld getekend van die Duitse grasmaaiers. 
Van over de grens kwamen ze om te werken in de weidestreken 
van Groningen, Friesland en Noord Holland. Elk voorjaar 
opnieuw verlieten ze met honderden hun verarmde overbevolkte 
dorpen om hier met hard werken een handvol daalders te 
verdienen. Ze vonden hier meestal werk als grasmaaier, vandaar 
de naam hannekemaaier, in het Duits Hankemeijer. Alle 
seizoenarbeiders uit de Nederduitse staatjes werden 
hannekemaaier genoemd, ook al hadden ze met grasmaaien 
niets te maken want de vreemdelingen werkten hier ook als 
hooiers en tuinmannen, als turfstekers in de venen, als 
kleigravers voor de steenfabrieken of als schepelingen voor de 
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walvisvaart en de koopvaardijvloot. Het was dus een grote 
verscheidenheid van vreemde arbeidskrachten, die in de vorige 
eeuwen naar Nederland kwamen.  Ze waren vrijwel allemaal 
afkomstig uit de buurstaten Oost Friesland, het Eemsland en de 
Hümmling, uit de graafschappen Bentheim en Lingen, het 
Oldenburgerland en het Munsterland, zelfs uit het vorstendom 
Lippe-Detmold.  
 
Al is het begrip hannekemaaier het meest bekend geworden, 
toch waren er nog veel andere namen. De naam ‘veling’ werd 
vooral in het noorden van ons land gehoord. Hij was afgeleid van  
Westfälinger, bewoner van Westfalen. De kooplieden die met 
wollen sokken, mutsen en dergelijke gebreide goederen het 
platteland afreisden werden hozeveling genoemd. De maaiers in 
Friesland werden later met mieren aangeduid. Dronken 
grasmaaiers werden door de Friese jeugd nagezongen: 
 
Dútse mieren binn’ net djûr, fiif en tweintich foar in stûr, Fiif foar 
in spjilde, dat kinne de mieren net jilde.  
 
Ook namen als janoom en knoet (Noord Brabant) en niet te 
vergeten mof, grasmof, poep, pikmaaier en spekvreter kwamen 
voor. Pikmaaier zal wel afkomstig zijn van de door de 
grasmaaiers gebruikte pik of korte zeis. Zo komt uit Overijssel 
het rijmpje, dat zeker geen welkomstlied is: Pikmaaier, 
hannekemaaier, bonte koe, mars, noar ow land toe! 
 
Poep schijn aanvankelijk de benaming te zijn geweest voor de 
Bovenlanders of Plat Duitsers. De Friezen gebruikten deze naam 
voor de Duitsers in het algemeen, maar in het bijzonder voor de 
grasmaaiers. Ook de sinds begin 1800 rondreizende Westfaalse 
koopman in kledingstoffen en ander textiel, die met een groot 
pak met handelswaar op de rug stad en land afreisde, werd zo 
genoemd. Maar ter onderscheiding van de grasmaaier werd de 
reizende manufacturier door de Friezen Fyndoekspoep en door 
de Groningers lapkepoep genoemd. In het noorden van Noord 
Holland was ook de spotnaam poep, graspoep of groene poep 
voor de grasmaaier in gebruik. En in Coevorden noemt men een 
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vrouw van over de grens nog wel poepinne Justus van Maurik 
vertelt in zijn boek: Toen ik nog jong was, dat hij van een lezer 
een reactie kreeg die meende dat de naam poep of poepe 
afkomstig was van het Duitse Bube, waarmee de maaiers elkaar 
aanspraken. Een andere lezer meende dat de naam  afkomstig 
was van Duitse kooplieden die ongeklede houten poppen aan de 
man brachten de moeders konden voor hun dochters deze 
Puppen zelf van kleren voorzien. Ook op kermissen stonden die 
kooplui met hun speelgoedkramen. Poppenkramen met schöne 
Puppen. Hier zal vermoedelijk het versje op slaan: 
 
Ik kwam ‘ris in een poepenkraam 
Daar zag ik zoveel poepen staan. 
Ik zei: wat doen die poepen hier 
Die poepen drinken poepenbier. 
Die poepen drinken poepenwijn. 
Die poepen willen vrolijk zijn.  
 
Vaak gaat het over zeven poepen, terwijl soms nog twee regels 
eraan worden toegevoegd. 
 
Die poepen eten poepen-brood, 
Die poepen steken poepen dood! 
 
Een monnik, Werner Rolevinck, moet de Westfalers eens 
beschreven hebben als de beste, de vlijtigste, de meest 
rechtschapen en vrome schepselen op deze aarde. Anderen 
beweerden eeuwen later, dat de boeren in die woeste streken 
ongemanierd waren. Hun ruwe zeden en onbeschaafde grappen 
voerden in de herbergen de boventoon. Wat dit laatste betreft 
viel de beoordeling van hun nakomelingen, de hannekemaaiers 
en andere velings (Westfälingers), in ons land niet zoveel beter 
uit. Men vond het uit economisch standpunt bezien heel 
plezierig dat de hannekemaaiers hier het tekort aan 
arbeidskrachten hielpen verkleinen. Ook de Nederlandse 
regering stond positief tegenover deze vreemdelingen. Alleen in 
tijden van oorlog werden maatregelen genomen, zoals in 1666, 
toen het volgens een Resolutie van de Staten van Friesland 
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verboden was om ‘maaiers, turfgravers, dekenlopers, 
ketellappers of enige andere ingezetenen in Munsterland 
woonachtig’ toe te laten of in dienst te nemen. Een Groninger 
oorkonde van 1679 legde het Grote Schippersgilde een verbod 
op om ‘Westphelingers ende andere Meijeren’ naar Amsterdam 
te vervoeren. 
 
De Amsterdamse koopman-dichter Roemer Visscher maakte al 
in begin zestienhonderd het volgende spotdicht. 
 
Hans is uyt Westfalen zijn vaer ontlopen, 
Over ’t heck ghespronghen of deur ghecroopen. 
En hier roept en cryt hy om te worden verheven. 
Al de oude burghers zijn verraders of sot, 
Ick ben een goet oprecht patriot. 
Maar, zegt de dichter: 
Was het soo, hy had wel heym gebleven. 
 
Men kan over het voorgeslacht dat over de hannekemaaiers zo 
negatief oordeelde, de schouders ophalen. Maar wat doen wij 
met onze migranten (voormalig gastarbeiders) uit Turkije, 
Algerije en Marokko en de gastarbeiders uit Polen?  Worden ze 
door ons ook niet met de nodige reserve bejegend, alleen omdat 
ze anders zijn en zich anders gedragen?  In de negentiende eeuw 
waren er in Twente al  arbeidsbeurzen, waar de hannekemaaiers 
zich aanboden. Dat gebeurde vaak op de veemarkten, die op 
verschillende dagen ergens in de provincie plaatsvonden. Het 
hoekje van de markt waar deze arbeidsbeurs werd gehouden 
noemde men de poepenmarkt. En eveneens dat met de koeien 
op de veemarkt het geval was, werd er ook van de 
hannekemaaiers gezegd ‘de poepen zijn duur’ of ‘de poepen zijn 
goedkoop’. Er was altijd veel belangstelling voor de vreemden, 
die vooral voor de jeugd een bezienswaardigheid waren. Het 
waren overwegend grote en stramme mannen, zowel 
landarbeiders als kleine boeren, met hun rode jak en grauwe zak 
over de schouder. 
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Soms reisden ze in groepen van wel vijfhonderd man per trein 
naar de diverse marktplaatsen. Daar kwamen dan de boeren die 
om maaiers en hooiers verlegen zaten. En zoals ze dat gewend 
waren met vee zochten ze ook hier hun grasmaaiers uit. Die 
moesten bijvoorbeeld hun handen laten zien en als de boer vond 
dat er genoeg eelt op zat, konden ze met hem meegaan. Soms 
ook kregen ze van de boer het adres waar ze naar toe moesten 
gaan zodra ze waren aangenomen ontvingen de hannekemaaiers 
handgeld. En dan zag men ze lopen in alle richtingen met de zeis 
over de arm en de zak in de rug. Soms lagen ze onderweg 
dronken in de berm. Maar anderen waren zuinig op hun geld en 
zorgden er voor om zoveel mogelijk over te houden. 
 
In een oud verhaal over Slenner-Hincke, een schrijver die dagen, 
wordt verteld dat ‘de mule hem auck tom vliegen vanck oppen 
steit’. Uit het boek van Justus van Maurik blijkt, dat de 
hannekemaaiers ook in Amsterdam bekend stonden als een 
eigenaardig volkje met een rare taal en vreemde gewoonten. Hun 
afwijkend gedragspatroon, wanneer ze in groepsverband 
opdringerig en luidruchtig de aandacht trokken, zal dan ook 
meermalen aanleiding hebben gegeven tot ergernis en afwijzing. 
In oude toneelstukjes, zoals de klucht ‘De Stiefmoer’ van de 
dichter T. Asselijn in 1684, kwam als komische noot vaak een 
rol voor van zo’n krom pratende Duitse gastarbeider.  
 
Het is echter de vraag of ze terecht als ‘uilskuikens van moffen, 
grasgroene poepen of oliedomme en halfgare kaffers’ werden 
genoemd. Het zou ook best kunnen zijn dat de mensen hier die 
vreemdelingen niet goed konden begrijpen en verstaan. De taal 
van de hannekemaaiers klonk de westerlingen vreemd, als een 
krom en kinderlijk brabbeltaaltje, in de oren. De eigen 
bekrompenheid en onbekendheid met andere zeden, zal bij de 
beoordeling ook een grote rol hebben gespeeld. Wel moet men 
toegeven dat de hannekemaaiers over het algemeen harde 
werkers waren. Ook gingen er verhalen rond over sommige 
handige en slimme ‘poepen’, die de Nederlanders bij de neus 
namen. Daarmee bedoelde men niet alleen de hannekemaaiers, 
maar ook allerlei vreemde kooplieden die destijds rondtrokken 
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als marskramer, pottenventer, ketellapper, straatmuzikant, 
kwakzalver en dergelijke. Hoe men over hen dacht komt tot 
uiting in het rijmpje: 
 
Wen de poep hier komt in ’t land, 
o, hij is zo’n nobele kwant! 
Hij licht zijn hoed, hij strijkt zijn voet, 
hij is voor alle mensen goed. 
Maar wen hij komt tot hoger staat, 
hij is voor alle mensen kwaad; 
hij licht geen hoed, hij strijkt geen voet. 
De duivel doe de poepen goed! 
 
Men kan over het voorgeslacht, dat over de hannekemaaiers zo 
negatief oordeelde, de schouders ophalen. Maar wat doen wij 
met onze gastarbeiders uit Polen, Bulgarije en Roemenië? 
Worden ze door ons ook niet met de nodige reserve bejegend, 
alleen omdat ze anders zijn en zich anders gedragen? 
 
Als gevolg van allerlei catastrofes heerste in het Duitsland van 
de zeventiende eeuw armoede en nood. Het land was 
schrikbarend verarmd door misoogsten en hongersnood, 
pestepidemieën, opstanden en plunderingen. Nog in 1580 was 
er een groot gebrek aan voedsel geweest, terwijl bovendien de 
veesterfte groot was. Toen al gingen, om de hongerdood te 
ontlopen, veel mannen weg om zich aan te melden voor militaire 
dienst in de Nederlanden en Spanje. Gedurende de Dertigjarige 
Oorlog (1618-1648) – de godsdienststrijd om de macht tussen de 
katholieken en de protestanten in Duitsland – was er vreselijk 
huisgehouden door de legerbenden. Enorme brandschattingen, 
roof en plundering, ook door de troepen van de Duitse 
krijgsoverste Ernst von Mansfeld, hadden de bevolking totaal 
verarmd. Zelfs het onrijpe koren werd gemaaid en aan hun 
paarden gevoerd. Ook de Munsterse troepen plunderden er even 
erg als de, door de steeds wisselende oorlogskansen heen en 
weer trekkende, Zweedse legers onder aanvoering van Gustaaf 
Adolf. Tot het jaar 1647 trokken er verstrooide troepen van 
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allerlei slag, zonder soldij, rovend en brandschattend door 
Westfalen. Veel mensen verloren daardoor have en goed. 
 

 
 
Nadat in 1648 door het sluiten van de Westfaalse Vrede een 
einde aan de oorlog was gekomen, werd alles in het werk gesteld 
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om de orde in het land te herstellen. De boerenstand, een van de 
grondslagen van het volksbestaan, kreeg bijzondere aandacht. 
Want een van de gevolgen van de oorlog was, dat er door de 
sterke vermindering van de bevolking een gebrek aan 
arbeidskrachten in de landbouw was ontstaan. Men probeerde 
daarom zoveel mogelijk de dorpen en boerenhoeven weer 
bewoond te krijgen. De vroegere onderlinge verhoudingen tussen 
boer en arbeider waren echter door de oorlog losser geworden. 
En naast de slechte omstandigheden van de boeren was de 
algemene onrust toegenomen door de zeer lage lonen, de hoge 
prijs van het koren en de zwaar drukkende belasting. Was het 
dan een wonder, dat velen zich tenslotte onttrokken aan de eigen 
omgeving, om ergens anders werk te zoeken dat meer geld 
opleverde? Uit de streken van Westfalen en Nedersaksen 
probeerden ze hun geluk vooral aan onze kant van de grens. En 
de uittrekkende arbeidskrachten werden daarom 
‘Hollandgehers’ of ‘Hollandgänger’ genoemd. De boeren hadden 
meestal twee of vier maaiers, die daar ook wel ‘mieren’ werden 
genoemd. De maaiers verbleven vaak in meegebrachte tenten, 
die ‘poepetint’ werden genoemd. Ze zetten die in het veld bij de 
plek waar ze moesten werken, zodat ze direct ’s morgens aan de 
slag konden. In de tent maakten ze van gras een slaapplaats en 
van hun plunjezak een hoofdkussen. De maaiers zorgden zelf 
voor het eten. Wel bracht de boerin of de meid hun driemaal per 
dag koffie en soms om eenentwintig uur een pan rijstebrij of 
karnemelkse pap. Een enkele keer nodigde de boer ze uit om op 
de boerderij te komen eten, waar ze als een feestmaal dan spek 
en aardappelen kregen. De hooiers kregen onderdak in een apart 
vertrekje, dat in de grote schuur was afgetimmerd. Ze hadden er 
een tafel en een stoel, een planken bed met hooi gevuld en een 
paardendeken. Dat waren de zogenaamde ‘poepennesten’. De 
kost hadden ze toe en wanneer ze na afloop van het werk weer 
vertrokken, gaf de boer ze nog wel eens een kaas mee voor thuis. 
Ook al omdat hun tijd en gelegenheid zal hebben ontbroken 
deden ze niets aan lichaamshygiëne. Doordat ze in hun 
werkkleding gingen slapen en zich maar om de drie weken 
verschoonden, werd beweerd dat je ze al op een uur afstand kon 
ruiken. 
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Evenals de mensen in de omgeving van Neuenkirchen bij Rheine 
had ook Anton Schlatmann (1774-1857) een boerenbedrijfje. Hij 
hoorde echter dat er een betere boterham viel te verdienen in 
Nederland.  Hij werd linnenkoopman en maakte, later vergezeld 
van zijn twee zonen Zacharias en Bernard, jaarlijks de tocht 
vanuit Neuenkirchen naar het westen. Nadat de beide broers 
zich in de zomer van 1860 in Haarlem hadden gevestigd, kwam 
ook hun zuster Lisette bij hen in de zaak. Bernard bleef vrijgezel, 
maar Zacharias trouwde met Justine Hofstee. Zij was ook 
afkomstig uit een manufacturiersfamilie uit Neuenkirchen. Ze 
bleef met de kinderen in haar geboorteplaats wonen. Hun twee 
zonen Hendrik en Gustav hadden een textielzaak in Haarlem. 
Hun oudste dochter Christine trouwde met Reinhard Dreesman, 
de broer van Anton Dreesman, oprichter van de eerste 
textielzaak Vroom en Dreesman te Amsterdam. Reinhard had 
daar zijn vakopleiding gehad en werd na zijn huwelijk eerste 
directeur van Vroom en Dreesman in Utrecht. De jongste 
dochter van Zacharias Schlatmann werd de echtgenote van 
Rudolf Rosenmöller, die de eerste directeur van Vroom en 
Dreesman te Maastricht werd. 
 
Willem Vroom van Vroom en Dreesman stamt af van Harm 
(Vroom) Berents, vermoedelijk afkomstig uit Ibbenbüren in 
Westfalen. Diens zonen Berent Harms en Jan Harms waren 
boeren te Windeweer en te Hoogezand, na wellicht als 
veenarbeider hier te zijn gekomen. Ook de zoon van Berent 
(Vroom) Harms (overleden 1788) was boer, genaamd Berend 
Vroom. Deze Berend, ook wel Bernardus genoemd, trouwde met 
Gertruid Sinnige, afkomstig uit Laten in Westfalen. Hun jongste 
zoon Bernard Vroom (1809-1896) wilde eerst notaris worden. 
Maar na zijn huwelijk met Catharina Vinke heeft hij de 
manufacturenzaak van zijn grootvader (van moeders kant) 
Hendrik Harms Sinnige, aan het Oosterdiep te Veendam, 
overgenomen. Hij legde zich toe op de handel in manufacturen.  
 
Catharina, de vrouw dus van Bernard Vroom, was een dochter 
van Hendrik Vinke, koopman te Winschoten. Haar grootvader 
Heinrich Vinke (overleden 1816) was eveneens koopman en 
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afkomstig uit Heede in het vroegere Hannover. Caspar, de 
tweede zoon van Bernard en Catharina, begon na een leertijd bij 
de firma Alofs zelf een manufacturenzaak in Groningen. Drie van 
zijn zoons zijn later werkzaam geweest bij Vroom en Dreesman 
te Amsterdam.  De derde zoon was Willem (1850-1925), die na 
een leertijd bij Alofs, zijn vader in de zaak te Veendam ging 
helpen als kramer voor de buitenklanten. Maar in 1881 vertrok 
hij naar Amsterdam, waar hij later met Anton Dreesman het 
concern Vroom en Dreesman oprichtte. Antoon Dreesman, die 
vanaf 1 mei 1887 ging samenwerken met Willem Vroom uit 
Veendam, was afkomstig uit Haselüne, tussen Meppen en 
Cloppenburg. Zijn ouders hadden daar al een winkel in 
manufacturen.  
 
De oudst bekende voorvader van deze familie werd Roleff 
Dreisman genoemd, overleden in 1682. Wellicht heeft Anton, 
evenals zovelen die naar Nederland kwamen, zich in 1870 
onttrokken aan de militaire dienstplicht. In Amsterdam kwam 
hij later in contact met Willem Vroom. De beide firmanten Vroom 
en Dreesman werden ook nog zwagers, want ze trouwden elk met 
een dochter van de Franeker koopman in manufacturen Joseph 
Tombrock uit Munster, en diens vrouw Theresia Theissling uit 
Lengerich bij Lingen. Naderhand verrezen overal in ons land 
filialen van de firma Vroom en Dreesman. Het is opvallend dat 
steeds weer als eerste directeur van een nieuw filiaal 
familieleden werden benoemd, die ook van de kant van hun 
vrouw weer relaties met de textielnijverheid hadden. Ruim 
tachtig jaar na de oprichting is Vroom en Dreesman uitgegroeid 
tot het grootste warenhuisconcern in ons land, met vierenzestig 
vestigingen en tweeëntwintigduizend werknemers. Het is tevens 
een van de grootste concerns ter wereld. 
 
Uit Cloppenburg, in het toenmalige koninkrijk Hannover, was 
afkomstig Anton Sinkel, de oprichter van de bekende Winkel van 
Sinkel in Amsterdam. Met zijn vaste prijzen, waarop niet 
afgedongen kon worden zoals destijds gebruikelijk was, had hij 
groot succes en deed hij goede zaken. Een populair liedje zegt 
ervan: 
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In de Winkel van Sinkel is alles te koop: 
hoeden en petten en damescorsetten, 
doosjes pommade en flesjes orgeade, 
drop om te snoepen en pillen om te poepen. 
 
Behalve zijn zaak in Amsterdam kwamen er later ook winkels in 
Utrecht, Leiden, Den Haag, Rotterdam en Leeuwarden. Deze 
Sinkel was weer verwant aan het geslacht Kerckhoff, waartoe 
ook de moeder van Anton Dreesman behoorde. En zijn vrouw 
Agnes ten Brink was weduwe van de koopman Joseph 
Moormann, ook afkomstig uit Mettingen. 

Winkel van Sinkel is een Nederlandse winkel en is gebouwd 
tussen 1837 en 1839. Hoewel de winkel begon als een 
stoffenzaak in Amsterdam en na uitbreiding het eerste 
warenhuis ontstond, zou het latere winkelgebouw in de stad 
Utrecht de naam echt vestigen. Deze winkel was namelijk nog 
een stuk uitgebreider en breder in assortiment dan de 
oorspronkelijke winkel in Amsterdam. Winkel van Sinkel is een 
algemene term geworden voor winkels waar van alles te koop is. 

Amsterdam 

In de eerste helft van de negentiende eeuw waren er opvallend 
veel Duitse stoffenhandelaren die hun heil in Nederland zochten. 
Handelslieden als Clemens en August Brenninkmeyer (C&A), 
Cloppenburg (P&C) en Kreymborg kwamen vanuit Oldenburg of 
Westfalen naar Nederland, waar zij als eenvoudige marskramers 
begonnen en later gerenommeerde bedrijven vestigden. 

Op 22 april 1822 begon Anton Sinkel, die in 1785 geboren werd 
in het Duitse Cloppenburg een manufactuurzaak op de 
Nieuwendijk 174-176, direct daarna kocht hij de 
tegenoverliggende panden Nieuwendijk 175-177. Op 174 een 

grote stoffenzaak, op 176 een mannen-atelier, op 175 een 
afdeling woninginrichting voor particulieren en op 177 een 
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herenpaskamer en een lakenwinkel Sinkel breidde weldra zijn 
zaak uit door het kopen van het pand op het Damrak 63 te 
Amsterdam, waar hij een woninginrichting voor bedrijven en 
grote herenhuizen opende, een pand in de Kalverstraat in 
Amsterdam. In 1826 opende hij een filiaal aan de Nieuwestad te 
Leeuwarden, daarna op de Grote Markt te Rotterdam en al 
spoedig volgde de winkel op de Botermarkt te Leiden. Het filiaal 
te Leeuwarden werd in 1891 gesloten. 

 
 
De Winkel van Sinkel gezien vanaf de Dom 

Utrecht 

Op 1 mei 1824 kocht hij te Utrecht het huis genaamd het houten 
been ook bekend onder de naam Blijdenstein aan de 
Oudegracht. Hij verbouwde het pand tot winkelhuis en gaf het 
in beheer aan Albertus Maseland. Op 15 maart 1834 kocht hij 
de panden van het voormalige Sint-Barbara- en Sint-
Laurensgasthuis en de twee huizen die tussen dit gebouw en zijn 
winkel in stonden (en enkele kelders) aan de Oudegracht. Het 
gasthuisgebouw strekte zich uit van de Oudegracht tot aan de 
Neude. Ook op de Neude had hij al 2 huizen gekocht. Hij was 
van plan na het slopen van dit pand en aangrenzende panden, 
hier een groot warenhuis te laten bouwen. Toen de bouw op zich 
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liet wachten, klaagde men over het gat op de Oudegracht. De 
gemeenteraad maande Sinkel tot spoed of anders het terrein 
zowel aan de grachtzijde als aan de Neude met een muur af te 
zetten. De Oudegracht in Utrecht ging open op 6 mei 1839. 

Ontwerper van het nieuwe pand aan de Oudegracht en van het 
koetshuis aan de Vinkenburgstraat was de Rotterdamse 
stadsarchitect Pieter Adams (1778-1846). Ten behoeve van het 
gebouw van de Winkel van Sinkel in Utrecht had Sinkel 
vermoedelijk in Engeland het idee opgedaan om de voorgevel te 
sieren met zuilen in de vorm van kariatiden (vrouwenbeelden). 
Deze vier zware, gietijzeren beelden waren in Engeland gegoten 
en werden spottend de Britsche hoeren genoemd. Toen de bouw 
eindelijk begon, trok deze voorgevel daarom sterk de aandacht. 
Bij de aanvoer van de beelden, hetgeen per schuit gebeurde, ging 
overigens iets mis. Tijdens het ophijsen van een der beelden op 
9 september 1837 brak het bovenste gedeelte van de stadskraan 
aan de werf af en viel met beeld en al in het water. De stadskraan 
was hierdoor zo beschadigd dat besloten werd hem af te breken. 
Tot op de dag van vandaag is op de werf voor de Winkel van 
Sinkel nog aangegeven waar deze kraan heeft gestaan. Van deze 
gebeurtenis is toen zoals gebruikelijk in die tijd een spotvers 
gemaakt om het verhaal door te kunnen vertellen: 

Had reeds het Instrument 
Van ouds genaamd de kraan 
Ten dienste dezer stad 
Twee eeuwen lang bestaan 
Maar moest, schoon sterk genoeg 
Om half Schiedam te ligten 
Voor een gegoten beeld 
In deze dagen zwichten 
O, kinderen van de kraan 
Wat werk hebt gij begonnen 
Zie nu, een Britsche hoer 
Heeft kraantje overwonnen. 
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Hoe het beeld uiteindelijk weer uit het water is gekomen vertelt 
het verhaal helaas niet. Behalve de vier kariatiden zijn op de 
gevel trouwens nog vier gietijzeren figuren geplaatst als 
symbolen voor de koophandel, de voorzichtigheid, de zeevaart en 
de hoop. Op 6 mei 1839 werd de Winkel van Sinkel geopend. 
Hoewel het in de eerste plaats een manufacturenzaak was 
zonder zelfbediening, wordt de winkel wel gezien als het eerste 
warenhuis van Nederland en er was dan ook van alles te koop. 
Sinkel heeft als reclame-uiting toen het welbekende versje 
bedacht: 

In de Winkel van Sinkel 
Is alles te koop. 
Daar kan men krijgen: 
Mandjes met vijgen, 
Doosjes pommade, 
Flesjes orgeade, 
Hoeden en petten 
En damescorsetten 
Drop om te snoepen 
En pillen om te poepen. 

Na het overlijden van Sinkel in Amsterdam op 22 januari 1848 
nam een medewerker, Anton Povel, de zaak over. De firma Sinkel 
hield in 1912 op te bestaan, nadat het pand in 1898 was 
opgekocht door Vlaer en Kol. Deze laatste firma ging in 1977 op 
in de Amrobank. 

Tegenwoordig staat het pand bekend als "Cultureel Culinair 
Warenhuis". Naast een functie als grand café-restaurant kan er 
in de weekenden gedanst worden tijdens de clubavonden en is 
er elke tweede zondag van de maand een tangomatinee en de 
overige zondagen een salsafeest. Ook vinden er regelmatig 
culturele activiteiten plaats, bijvoorbeeld tijdens de Culturele 
Zondagen. 
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Het pand van Sinkel op Nieuwendijk 174-176 in Amsterdam is 
tegenwoordig heel toepasselijk in gebruik als vestiging van de 
HEMA. Op diverse plaatsen in Nederland kan men de benaming 
Winkel van Sinkel nog tegenkomen. In Hoogkarspel bijvoorbeeld 
is het de naam van een tweedehandswinkel. 

In Amsterdam en andere steden verrezen nog meer stoffenzaken 
van Westfalers, onder andere die van Peek en Cloppenburg. De 
zoon van Anton Dreesman, Willem, trouwde met Anna Peek en 
de dochter Cisca trouwde met Anton Peek. Anna en Anton waren 
kinderen van Johannes Theodor Peek, directeur van Peek en 
Cloppenburg in Den Haag. Verder kwamen er zaken van Henri 
Hollenkamp en van Anton Kreijmborg, welke laatste uit Lohne 
kwam. En al waren ze eigenlijk concurrenten, toch gingen de 
heren na winkelsluiting vaak met elkaar een biertje drinken in 
het koffiehuis in de Kalverstraat te Amsterdam. Ook het 
voorgeslacht van Reinier Muller, de oprichter van de NV 
Tricotagefabriek te Groningen, stamt uit Westfalen, uit Schapen 
in Lingen. Daar woonde omstreeks 1700 de boer Berent Muller. 
Een van zijn zonen, Bert Muller of Mulder, werd textielkoopman 
en trouwde in 1741 te Groningen met Aaltje Juurlinck. Bert 
Muller was de overgrootvader van Reinier Muller, die weer een 
grote leverancier van Vroom en Dreesman werd. Diens neef 
Rudolf Muller trouwde met Trees, de oudste dochter van Willem 
Vroom. Hij werd de eerste directeur van Vroom en Dreesman te 
Deventer. Zonder twijfel zijn er tussen de kiepkerels en hun 
nazaten nog wel meer van dergelijke onderlinge relaties gegroeid. 
Van verstrekkende betekenis is het besluit van de 
commissarissen en directies van Peek en Cloppenburg 
Nederland BV en van Lampe Nederland NV in 1969, waarbij een 
volledige fusie tussen de beide vennootschappen tot stand 
kwam. Hierdoor kreeg het nieuwe concern de beschikking over 
eenenveertig vestigingen in de kledingdetailsector in Nederland, 
waarmee het beschouwd kon worden als een van de grootste 
ondernemingen op het gebied van dames- en herenkleding. 
 
Verscheidene textiellui uit Werlte en omgeving (Hümmeling) 
kwamen naar Winschoten, Uithuizen en UIthuizermeden, 
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Warffum en Usquert. Winschoten was de hoofdstad van het 
Oldambt. Ze woonden immers niet zo ver van de grens en 
konden gemakkelijk passeren om hier handel te drijven. De 
meesten van hen waren van huis uit met de handel in wollen 
stoffen en linnen bekend. Zo had Lubert Dröge in 1534 al een 
textielwinkeltje in Lahn, vijf kilometer van Werlte. Het was een 
bazaar waar van alles te koop was. In het jaar 1790 bestond er 
in Winschoten een textielwinkel van zijn nakomelingen, Abel, 
Geert, Jan en Dirk Dröge. In 1833 voegde de firma een 
groothandel in manufacturen aan haar winkel toe. En in 1868 
werd door twee zonen van Dirk Dröge, Gerhard en Nicolaas, de 
firma D. Dröge en Zonen opgericht. Na een paar jaar kwamen 
ook hun broers Theodor en Hermann in de zaak. Hoewel ze in 
Winschoten hun zaken hadden, bleven ze met hun gezinnen 
wonen in hun geboorteplaats Werlte in de streek Hümmling in 
de deelstaat Nedersaksen. Hiervan vertelt Reinhard W. Dröge 
(geboren 1879 te Werlte) in een paar brieven van 1961, 1966 en 
1967 aan Ludolf W. Röben het volgende: 
 
In mei 1892 zijn mijn vader (Theodor) en moeder uit Werlte naar 
Winschoten verhuisd. Dat hebben in die tijd meer families 
gedaan, dat lag aan de Landrat. Hij liet kiezen of delen: Duits of 
Nederlands. De grootste textielzaken in Winschoten, Groningen, 
Uithuizen en Assen komen alle uit Werlte of omstreken. Ik kan er 
wel zo’n 25 noemen: alle met de naam Dröge, Flint, Janssen 
(Assen), Hanekamp, Röben, Tholen (Amsterdam), Perk en Untiet 
(Kampen), Grote (Rottum), Brinkman, Grol, Cramer, Koopman, 
Holtman, Hömmen, Cloppenburg, Lembeck, Büter, etc. Peek zat 
naast mijn vader in de klas in Schapen bij Rheine. De grotere 
zaken in Holland zoals C & A, Lampe, Kühlmann, Schweigmann, 
Voss en zo komen uit Mettingen bij Rheine. De Kiepenkerls komen 
meer uit Sauerland, hoofdstad Arnsberg. In ieder geval komen de 
meeste textiellui uit Werlte of omgeving en Mettingen, op de grens 
van Hannover-Westfalen, vlak bij ’t zogenaamde Eemsland, waar 
bijna alles katholiek is. 
 
Mijn moeder Elise Dröge-Dopjans, geboren in Lahn, was de enige 
dochter van mijn grootvader Reinhard Dopjans, die getrouwd was 
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met Theckla Röben uit Wehm, 2 kilometer van Werlte. 
Waarschijnlijk zijn in 1811 al Röbens vanuit Werlte naar 
Uithuizen vertrokken. Daar ik mijn jeugd ongeveer 15 jaar voor de 
Fa. D. Dröge Zonen gereisd heb, grossiers in textiel etc. en 
hoofdzakelijk de provincie Groningen bereisde, had ik een grote 
klandizie in Groningen, Uithuizen, Appingedam, Delfzijl en verder 
alle voorname dorpen in de provincie. Pekela’s, Kanaalstreek, Ter 
Apel, etc. Uithuizen was voor mij de beste plaats van ’t Hogeland. 
Daar had ik prachtige klanten aan Fa. Hanekamp en Flint, 
Bernard Röben, Lulof Röben en meerdere grote afnemers althans 
van mij. Jan was de oudste zoon van Bernard Röben en kreeg een 
zaak tegenover zijn vader, beiden in de Schoolstraat. De derde 
zoon kreeg later een zaak in Dedemsvaart, Lulof in Koevorden en 
Bernard, zeer bekend, kreeg grotere zaken, o.a. in Zwolle en 
Deventer. 
 
Hömmen, de stoffenexpert, moet in Wirdum zijn begonnen. Ook 
Flint opende zaken in Wirdum, in Uithuizen en Loppersum, later 
ook in Zwolle. Het waren twee broers, ondernemende jongelui 
van ongeveer achttien jaar, die in 1868 naar Groningen kwamen. 
Waren ze oorspronkelijk misschien uit de graafschap Flint in 
Engeland afkomstig? 
 
Aparte figuren onder de seizoenarbeiders waren de 
zuurkoolsnijders. Tegen de herfst, eind september, trokken ze 
vooral vanuit Zuid-Duitsland en uit Voalberg in Oostenrijk bij 
duizenden naar alle richtingen. Het was een heel oude vinding 
om door verzuring plantaardig voedsel langer houdbaar te 
maken. De Germanen kenden zuurkool al als volksvoedsel. In 
latere tijden werd het veel meegenomen op schepen die lange 
reizen maakten. Wegens het vitamine C gehalte was het 
uitstekend voedsel tegen scheurbuik. Ook als winterkost, 
wanneer het land geen opbrengst meer heeft, is het steeds in 
trek gebleven. En Sauerkraut is ook nu nog een van de 
lievelingsgerechten van onze oosterburen. Ook naar Nederland 
kwamen de zuurkoolsnijders met hun ransel en koolschaaf op 
de rug om er de kool te snijden en in te maken. Ze hadden hun 
vaste klanten, speciaal in de steden, waar ze elk jaar weer 
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zorgden voor de wintervoorraad zuurkool. Ze bedienden daar 
verschillende families en bleven zo’n dag of acht om daarna weer 
verder te trekken. Van Maurik noemt nog de oude Greunenbach, 
ook een zuurkoolsnijder, die altijd logeerde in een van de betere 
logementen. Evenals de andere reizende handwerkslieden, zoals 
de handelaren of klokkenmakers, stonden ze dus in hoger 
aanzien dan de hannekemaaiers. 
 
Ik zie die man nog voor me – een lange, magere vent, met een 
grijze ringbaard, een blauwe kuitendekker met glimmende 
knopen aan en een witgeschuurde houten koolschaaf – zo’n grote 
plank, meneer – achter op z’n rug. Een zakje met zijn linnen sloof 
en gereedschap onder z’n arm, een grote gele strohoed op. 
 
De scharenslijpers, die lange tijd groepsgewijs door Overijssel, 
Groningen en Drenthe trokken, stamden voor het grootste deel 
af van Wolters en diens zuster, die in het midden van de 
achttiende eeuw vanuit Westfalen hierheen kwamen. Wolters is 
later in Drenthe getrouwd, net als zijn zuster, die een Hendriks 
als man kreeg. Beide echtparen kregen veel kinderen, zodat 
tussen 1850 en 1880 de familie al bestond uit honderdvijftig 
personen. Het was een vrij volkje, dat zich weinig stoorde aan de 
wettelijke voorschriften. Slechts zelden werd er een normaal 
burgerlijk huwelijk gesloten. Ze trouwden eenvoudig ‘onder de 
eikebomen’, waarbij een van de groep dan een toespraak hield. 
Spottend werd die het ‘scharenslijpersformulier’ genoemd. Er 
waren twee neven, Machiel Wolters en Machiel Hendriks, die veel 
met elkaar optrokken. Hoewel ze wat het geloof betreft van 
verschillende richting waren, zwierven de twee Machiels 
gezamenlijk met hun hoogpotige slijperskruiwagens en gevolgd 
door hun vrouwen en kinderen door Overijssel, Drenthe, 
Groningen en een deel van Friesland. Wanneer ze met z’n allen 
over de wegen trokken, was het een lange optocht. De kleinste 
kinderen, in een blauwe zak gepakt, zaten voor op de wagen en 
het allerjongste kind, ook in zo’n blauwe zak, hing op moeders 
rug. De grotere kinderen droegen het beddengoed en allerlei 
huishoudelijke spullen mee. Op een grasveld of het dorpsplein 
hield de groep rust. De mannen, gekleed in een duffelse jas en 
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manchester broek en vest, een brede pet met leren klep op, 
haalden bij de huizen slijpwerk op. De vrouwen gingen daarna 
met hun mandjes koopwaar op stap. Vaak ruilden ze hun 
negotie voor etenswaren of oude kleren. Ook de kinderen 
droegen al bij in de inkomsten, want zij liepen als liedjeszangers 
langs de huizen en bedelden zo wat bij elkaar. Tegen de avond 
konden ze meestal in een boerenschuur terecht om daar de 
nacht door te brengen in het stro. Vaak ook hadden ze hun vaste 
adressen, waar de gezinshoofden bij de boeren op bezoek gingen 
om over de toestand in andere dorpen, de reis of allerlei andere 
zaken te praten.  
 
De scharenslijpers waren namelijk ook de overbrengers van 
nieuwtjes, boodschappen en familiegroeten, waarvoor ze weer 
een beloning ontvingen in de vorm van spek, ham of metworsten. 
Brieven schrijven was niet het werk van iedereen en de post was 
nog maar net in opkomst. Daarbij kwam dat men algemeen de 
scharenslijper een betrouwbare bode achtte. Mechiel 
Scherenslieper was bij de Drentse jongelui bekend als 
bemiddelaar om afspraakjes voor bepaalde feestdagen over te 
brengen. De jongens gingen niet lukraak op avontuur uit. Vaak 
was hun komst al door Mechiel aangekondigd. Later trokken de 
scharenslijpersfamilies in woonwagens de provincies door. In 
het najaar waren ze in Groningen, waar ze meer verdienden bij 
het aardappelrooien, turfgraven of ander werk. In de winter 
bleven ze meestal in de veenstreken, waar aardappelen en 
brandstof voldoende te krijgen was. 
 
Het grootste deel van de Hollandtrekkers ging over de landwegen 
naar het westen. Ze ‘reiteten auf Schusters Rappen’, dat wil 
zeggen te voet en kozen steevast dezelfde route. De mannen uit 
Hannover trokken over Vechta, Lohne, Dinklage door Zuid-
Oldenburg naar Lingen. Over de Eems bij Lingen trokken in de 
bloeitijd van de arbeiderstrek ongeveer vijfentwintigduizend 
Hollandgangers. Ook in latere tijden ging de stoet trekkende 
arbeiders, waarbij zich onderweg de Eemslanders aansloten, 
over de oude Romeinse straatweg door het Boertanger moeras, 
om bij Coevorden Nederland binnen te komen. Daar verdeelde 
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de stoet zich naar de verschillende werkgebieden. Het zware pak 
werd alleen in het begin van de tocht gedragen. In Lingen werd 
voor de verdere reis zoveel over gepakt in een lichte witte zak, als 
men dacht nodig te hebben om de plaats van bestemming te 
bereiken. Het grote pak zelf werd naar Nederland vervoerd per 
boot of door voerlieden met hun wagens. Nog in 1820 en 
volgende jaren reden er vijftig van die wagens alleen voor de 
bagage van de arbeiders uit Diepholz en Vechta naar Lingen. 
Sommige vrachtrijders vervoerden de pakken naar Bremen, 
vanwaar het verder in schepen naar Nederland ging. Degenen 
die te voet naar Groningen reisden om daarna per schip verder 
te gaan, namen pas daar hun bagage in ontvangst, zodat ze het 
op hun verdere reis bij zich hadden. De hannekemaaiers uit de 
noordelijke streken, van Bremen-Verden of Hoya-Diepholz en 
Oldenburg, met later ook de Oost-Friezen, kwamen over Leer 
naar Groningen. Per beurtschip konden ze dan verder door de 
kanalen naar Friesland komen of zelfs rechtsreeks naar 
Amsterdam. Vandaaruit zochten de grasmaaiers, onderverdeeld 
in kleinere groepen, de boeren op.  
 
De schippers van het Groninger ‘Grote Schippersgilde’ rekenden 
voor een groep van dertig tot vijftig hannekemaaiers totaal 
vijfentwintig gulden, waartoe ze dan een speciaal schip inzetten. 
Waren er meer dan vijftig klanten, dan werd de prijs verlaagd tot 
tien stuivers per man. Maar wanneer er minder dan dertig 
waren, konden ze kiezen tussen een apart schip voor totaal 
vijfentwintig gulden ofwel als gewone passagiers met de 
lijndienst meereizen. De kleinere schippers waren verplicht om 
de hannekemaaiers te vervoeren wanneer hun schip geen lading 
had en ze dus stil voor de wal lagen. De grotere schippers echter 
waren vrij om het wel of niet te doen, behalve wanneer het ging 
om een groep van tachtig of meer. In de achttiende eeuw werd 
de vrachtprijs verhoogd, terwijl bovendien voor de meegebrachte 
zakken met proviand en kleding iets moest worden betaald.  
 
De overtocht over de Zuiderzee ging met de beurtschippers. Voor 
de hannekemaaiers was in 1846 zelfs een speciale derde klasse 
ingesteld op de stoomboot ‘De Stad Zwolle’. De 
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stoombootonderneming had voor een retourtje Zwolle-
Amsterdam de prijs vastgesteld op vijfenzeventig cent. In het 
boek van Justus van Maurik wordt over dit transport over de 
Zuiderzee het volgende verteld: 
 
Als ze aan de Nieuwe Stadsherberg uit de Zwolse boot of aan de 
Kampersteiger op ’t Water, uit de beurtman werden gehesen, 
sloeg d’r reëel een vettige walm van d’r lui af en om je hart. Ze 
zaten soms met dertig, veertig op mekaar gepakt in zo’n tjalk en 
beneden in ’t ruim huisden de varkens, die hier voor de markt 
werden aangebracht. Nou, asjeblieft. ‘k Hoef u niks meer te 
vertellen, he? Op een middag kwam op ’t Water bij de Ouwebrug 
de Kamper beurtman aan met een lading grasmaaiers, die uit d’r 
negerij kwamen om in Noord-Holland, ’t Gooi of Zuid-Holland te 
gaan maaien. Ze zagen er uit als de geletterde dood, want ze 
hadden bijna dertig uur in ’t schip gezeten en vliegend weer 
gehad. Zo’n schip kon d’r lang over doen als ’t tegenwind was, of 
als ‘r ’n beetje veel zee stond 
 
Met de stoomboot was men echter binnen acht uur op de plaats 
van bestemming. En in 1852 kwam er zelfs een tweede ijzeren 
stoomboot in de vaart, waarvan Hazelhoff’s almanak vermeldt: 
 
Door de indiensttreding der twee ruime en bijzonder goed 
ingerigte ijzeren Stoomschepen, de Stad Zwolle en de Stad 
Amsterdam, zal gedurende dit jaar de vaart van Zwolle en van 
Amsterdam dagelijks plaatshebben, uitgezonderd de woensdag. 
Prijzen der plaatsen van Zwolle, Hasselt en Zwartsluis naar 
Amsterdam of omgekeerd zijn: 
 
-  Paviljoen          f 5,50 
-  Eerste Kajuit    f 4,00 
-  Tweede Kajuit  f 2,50 
 
Voor minvermogende, ter beoordeling van het Bestuur of Agenten 
f 0,75. 
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Het schijnt dat de hannekemaaiers tot deze laatste categorie 
werden gerekend. Maar toen er op meer trajecten spoorwegen 
werden aangelegd, maakten de Nederlandtrekkers al gauw 
gebruik van deze mogelijkheid. En omdat hun bagagepakken 
kleiner waren dan vroeger, namen ze die voortaan meteen maar 
mee op reis. Ten eerste duurde de tocht niet meer zo lang, 
waardoor ook de periode van afwezigheid veel korter was 
geworden. En verder namen ze ook geen linnen meer mee, omdat 
daarvoor speciale doekverkopers of fijndoekspoepen waren 
gekomen 
 
Vaak zorgden speciale ‘Hollandbodes’ voor het contact met de 
familie thuis. Meestal waren dat vrijwilligers, die in de meeste 
gemeenten wel te vinden waren. Ze brachten brieven en pakjes 
aan hun streekgenoten, die ze altijd wel ergens in Nederland 
wisten op te sporen. Gewoonlijk was het wel bekend, naar welke 
plaatsen de hannekemaaiers van plan waren te gaan werken. 
Vooral van hen die al vaker weggeweest waren en het vorige jaar 
afspraken met bepaalde boeren hadden gemaakt. Gemiddeld om 
de zes weken ging er zo’n bode naar Nederland. Wel bestond er 
al lang een officiële postdienst tussen de grote steden. Daarvoor 
reed tweemaal per week ook voor reizigers een diligence, kortweg 
de postkoets genoemd. Zo’n speciale contactman was ook 
gebruikelijk bij de tichelwerkers uit Lippe-Detmold. Elke zomer 
kwam d ‘tichelbode’ hierheen om de geldzaken te regelen met de 
‘tichelheer’ en om meteen weer afspraken te maken over het 
aantal arbeiders voor het volgende jaar. Hij reisde van de ene 
steenfabriek naar de andere en bracht aan zijn landgenoten 
brieven, groeten en dorpsnieuwtjes over. De nieuwe tijd bracht 
daarin verandering. In het vervolg werd het schriftelijk contact 
met thuis hoofdzakelijk door de Staatsposterijen verzorgd. 
 
Omstreeks 1840 namen enige predikanten het initiatief om de 
naar Nederland vertrokken streekgenoten godsdienstige 
bijstand te verlenen. Dominee Lehnhartz uit Badbergen in het 
Tecklenburgerland was de eerste, die zich hiervoor inzette. 
Gedurende een paar weken bezocht hij zijn gemeenteleden. En 
in 1851 werden de deelnemers aan de kerkendag in Elbersfeld 
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door de Nederlandse dominee Van Rhijn opmerkzaam gemaakt 
op de noodzaak van geestelijke verzorging van de in ons land 
werkende Duitsers. Zo’n reizende dominee moet eens bijna door 
gasverstikking zijn omgekomen. Hij logeerde ergens in 
Groningen in een logement, waar op de kamer een gaslamp 
brandde. In het gehucht waar hij vandaan kwam, had de 
dominee nooit anders gezien dan olielampen en kaarsen. Toen 
men hem de volgende ochtend wakker maakte, bleek hij buiten 
bewustzijn. Toen de logementhouder hem na veel moeite had 
bijgebracht en naar de oorzaak informeerde, antwoordde de 
dominee zwakjes: ‘Ich kan joa bie lichte nicht schloafen und 
doarum hev ich dat vlammeken oetpoest bevor ich ze bett ging’. 
Vanaf  1860 begon ook de Duitse overheid zich te bemoeien met 
de zielszorg voor de hannekemaiers. Tot dusver was alleen het 
economische voordeel van de Hollandgang en de daarmee 
gepaard gaande geldtoevoer van belang geweest. Een en ander 
werd officieel geregeld en het ministerie in Hannover 
ondersteunde het zelfs met subsidies. De toestanden in de 
venen, waar de Duitse turfgravers werkten, werden door de zorg 
van de ‘Wander predigers’ aanmerkelijk verbeterd. Omstreeks 
1860 werd voor de turfarbeiders in Stadskanaal een ziekenkas 
ingesteld en niet lang daarna ook een ziekenhuis. Het lukte de 
reisdominee zelfs om de veenboeren voor deze onderneming te 
interesseren. Die hielden een inzameling onder elkaar en 
zorgden op die manier voor de benodigde inventaris, de bedden 
en kledingstukken. Uit de ziekenkas werden liggeld, verpleging 
en medische behandeling betaald. Zelfs het ziekentransport 
naar huis en eventuele begrafeniskosten kwamen voor rekening 
van de ziekenkas. Daaraan moest iedere arbeider, die er lid van 
was, een halve gulden als contributie betalen. De reizende 
dominee zat zelf ook in het bestuur. Menige turfgraver heeft van 
de instelling steun gehad. Het werd een groot succes en daarom 
gelukte het de dominee in 1866 naar hetzelfde voorbeeld in 
Dedemsvaart een dergelijke ziektekostenverzekering in het leven 
te roepen. Sinds 1867 werden vooral in de dorpen, waar groepen 
trekkende arbeiders vandaan waren gekomen, reispredikanten 
aangewezen om de dorpsgenoten op te zoeken. Ze zorgden niet 
alleen voor de ambtsbediening en verkondiging van Gods woord, 
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maar stonden ook met raad en daad hun mensen terzijde en 
verzorgden de briefwisseling met de familie. 
 
De grasmaaiers, die na Pinksteren in groepen naar Nederland 
waren gekomen, gingen weer terug wanneer het werk was 
gedaan, dus als de hooioogst was afgelopen. Dit was meestal op 
dezelfde tijd. De walvisvaarders konden pas naar huis, wanneer 
de schepen uit Groenland in de haven waren teruggekeerd. Dat 
was uiteraard sterk afhankelijk van weer en wind. Ze kwamen 
na de grasoogst of pas tegen de herfst met de gespaarde daalders 
weer thuis bij vrouw en kinderen, of bij de ouders. Ze konden de 
huur weer betalen en met elkaar de winter doorkomen, om het 
volgende voorjaar opnieuw erop uit te trekken. Al in het jaar 
1684 komt in de klucht van Asselijn zo’n terugkerende 
hannekemaaier voor, die in zijn eigen taal vertelt: 
 
We hebben elk wol ein half stieg doalder verdiend 
mit ettlicke kampen gras toe sniden. 
Moar dat moetten wi bis up de harfst verwoaren, 
um spek end wursten to kaupen, 
sonst wollen wi toe winter gebrek liden. 
Ond dan kummen wi ankummend summer wedder, 
ond seen wat unser lieber Herr uns dan wedder geft; 
noe wollen wi wedderum vort, 
mi verlangt noa min vrouw. 
zi is bijnoa blinds un kan luttik horen. 
Wi wollen ’t oavend uver Meppel oft uver Swol, 
wedderum noar huus voren. 
 
Men wilde natuurlijk wel graag terug met het oog op de stand 
van zaken thuis. Want daar lag ook werk te wachten. Als het niet 
op eigen erf was, dan wel bij de boer met wie ze een 
arbeidsovereenkomst hadden. In elk geval waren de knechten 
verplicht tijdig terug te komen voor de oogst. Maar ook de meiers 
en de keuterboeren moesten zien hun oogst binnen te krijgen. 
Gewoonlijk gingen de meeste hannekemaaiers in die tijd mee 
terug. Een deel van  het verdiende geld gebruikten ze om er vlas 
voor te kopen bij de grote boeren of landheren. Het was voor hen 
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ondoenlijk zelf een behoorlijke oppervlakte vlas te bebouwen. 
Want omdat het over het algemeen onvruchtbare grond was, 
konden ze het met hun schamel bezit aan vee nooit voldoende 
bemesten. Het akkertje dat ze zelf hadden was dan ook meer 
bestemd als aanvulling voor de behoeften van het eigen gezin. 
 
Het dorp verkeerde in een feestelijke stemming, wanneer de 
mannen, zoons en verloofden in de familiekring waren 
teruggekeerd. Wanneer men wist dat de groepen in aantocht 
waren, liep het gehele dorp uit. En op dezelfde plaats waar een 
paar maanden tevoren de vrouwen en meisjes een laatste 
afscheidsgroet hadden meegegeven aan de vertrekkenden, 
werden de thuiskomers nu blij en vrolijk binnengehaald. ’s 
Avonds  kwamen de mannen bij elkaar in de dorpsherberg. Daar 
vertelden de Hollandtrekkers onder het genot van een glas bier 
van hun ervaringen in het vreemde land. De toehoorders 
luisterden met grote ogen naar de verhalen, die in de overmoed 
van de vertellers soms tot de meest fantastische belevenissen 
uitgroeiden. Er heerste ook weer vrolijkheid in de familiekring, 
want de zorg om afbetaling van schulden en belasting was 
voorbij. Men zag de toekomst weer lichter in en menige jongeman 
maakte samen met zijn geliefde plannen om te trouwen. In al 
hun vreugde werd wel eens vergeten, dat in sommige huizen 
werd getreurd om een man en vader, die in het verre land een 
laatste rustplaats had gevonden. Daar vloeiden de tranen over 
de wangen en werden de ogen rood gehuild om iemand, die nooit 
zou terugkeren. 
 
In het ‘Malle Kostersboekje Olipodrigo’ wordt verteld, dat de 
koster van Bedum – begin 1800 – van oorsprong een veling uit 
het Munsterland was. Vroeger zou hij met de kiep met linnen en 
bombazijn, met kousen en katoen hebben gelopen. In Bedum 
kwam in 1835 ook vaak een jonge Duitse koopman, Knels 
genaamd. Drie- of viermaal per week ging hij met zijn blauw 
geverfde ‘Oabram’ op de rug door de kleiwegen. Hij had van alles 
in zijn kiep, zo’n zestig tot tachtig pond handelswaar,  waaronder 
koffiebonen, cichorei, tabak, bruine suiker, klontjes en zo meer. 
Bij velen was hij een goede bekende en wanneer hij te laat was, 
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werd  er al naar Knels uitgekeken. Na 1900 kwamen de kiepkerl 
niet zoveel meer.  Op het Groningse Hogeland was er nog de 
Goeie Johannes, een brede, dikke en sterke kerel, die een 
enorme kiep meetorste. Haast zo groot als een tafelblad en dan 
niet van hout, maar gevlochten van Spaans riet. Er zat geen 
deksel op, alleen maar een zeildoek. Zijn kiep zat vol met 
steengoed: kopjes en schotels, bakjes en borden. Met die vracht 
van wellicht zeventig kilo verscheen hij aan de deur van de 
boerderijen in de omtrek. Het zal zeker geen kleinigheid zijn 
geweest daarmee al die langweggetjes af te lopen. 
 
Al hadden de hannekemaaiers en andere velings het tijdens hun 
arbeidsverblijf in ons land nu niet zo florissant, toch schijnen ze 
over het algemeen wel tevreden en goedmoedig te zijn geweest. 
Reeds de dichter Asselijn schreef in 1684, dat de moffen in het 
zingen bijzonder bedreven waren. Ook in de volgende eeuwen 
bleek dat ze graag zongen en het is wel zeker, dat heel wat Friese 
en Groningse liedjes aan het volksrepertoire van onze 
oosterburen zijn ontleend. Een van de broers Halbertsma vertelt 
over het zingen van de  hannekemaaiers in Friesland, dat de 
‘Munsterlju’ zoveel en zulke mooie volksliedjes kenden. Daar 
staken de eigen mensen maar povertjes bij af. Een van de leden 
van het ‘Boalserter Nut’ zei daarover tegen zijn vriend Gabe:  
 
Sjoch, ik bin nin poep, mar eare dy ’t eare takomt, de Dútskers 
hawwe der jit in hantsje fan. Har wizen binne tsjep, en har 
wurden nog foller moaijer; dér is krekt dat fine snaerke yn rekke, 
dat ús oan ‘e hertier komt. 
 
Gabe vertelt dan, dat hij vaak heeft meegezongen met de 
‘hantsjemieren’ die ze ’s zomers op de boerderij kregen. Een vorig 
jaar was er onder de groep nieuwelingen uit Paderborn een, die 
er nogal wat van kon. Wanneer je maar ver genoeg van de man 
bleef, zodat je hem niet kon ruiken en hem dan hoorde zingen, 
zou geen mens gedacht hebben dat het een poep was. Zo mooi 
zong die kerel. Hij had een klank in zijn stem dat het een lust 
was. Hij kende de mooiste nieuwe liedjes allemaal en heeft er 
zoveel van vertaald, dat Gabe er bijna alles van begreep. Ook 
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Tack schrijft dat er bij de Nederlandtrekkers altijd wel een paar 
waren, die een muziekinstrument meenamen naar het vreemde 
land. Dat was bijvoorbeeld de schalmei, die veel overeenkomst 
had met een klarinet en gemakkelijk bij de bagage ingepakt kon 
worden. Onderweg liepen ze erop te blazen en gaven ze zo een 
beetje moed aan de anderen van de groep. Ook ’s avonds, als het 
werk was gedaan, speelden ze volksliedjes uit hun land, terwijl 
de anderen erbij zongen.  
 
Een aparte verschijning waren de blaaspoepen. Tot het begin 
van de twintigste eeuw kwamen deze muzikanten met hun 
blaasinstrumenten de grens over. Ze trokken van dorp tot dorp, 
speelden op de straten en haalden geld op bij de huizen. Jelte 
Dijkstra (Niklaas Griep) zei erover: 
 
’t Was vrouger n feest as n blospoepe kwam, 
de stroade luip vol, ook al was e haalf lam. 
 
Ze hadden van die grote toeters waarop ze hun ‘poepoepoepoe’ 
bliezen. Vooral de jongens stonden met de neus vooraan, 
wanneer zo’n groep Duitse straatmuzikanten van tijd tot tijd in 
het dorp verscheen om goede fanfaremuziek te laten klinken. 
Soms met z’n drieën, maar ook een enkele keer met een compleet 
orkest van een man of twaalf, stonden ze in een kring te spelen. 
De blaaspoepen hadden groene kostuums aan en een zwierig 
hoedje met een pauwenveer op het hoofd. Ze droegen laarzen 
met dikke zes- of achtkantige kopspijkers, op korte afstand 
naast elkaar in de zool geslagen. Als ze met hun rode hoofden en 
bolle wangen in hun instrumenten stonden te blazen, liep het 
speeksel uit de ventielkleppen. 
 
Behalve uit economische noodzaak kwamen veel Duitsers om 
politieke redenen naar onze woeste heidevelden en moerassen. 
In de tijd van de Pruisische machtsontwikkeling – koning 
Frederik Willem 11, 1717-1740 – doken al veel Westfaalse 
dienstplichtigen onder in de Nederlandse veenstreken. Ook 
tijdens de Franse bezetting van Munsterland hebben veel jonge 
Duitsers zich verstopt in het grote veen in de omgeving van 
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Slochteren, een uitstekend onderduikgebied. Samen met hun 
voor het seizoen hier gekomen landgenoten gingen ze turfgraven 
en werken bij de boeren. Naar men zegt, zijn verschillende van 
hen getrouwd met meisjes uit de omliggende dorpen. Weer 
anderen zochten hun toevlucht in de verlaten veenstreken van 
Oost-Groningen, waar ze zich veilig voelden. Ze hielden zich in 
leven door het verkopen van zelf gemaakte bezems, boenders en 
manden van gevlochten takken. Met de Frans-Duitse oorlog van 
1870 verlieten opnieuw talrijke dienstplichtigen uit  Westfalen of 
Hannover hun land. Geert Teis Pzn. schrijft over die uittocht 
schrijft hij het volgende: 
 
De oorlog was gekomen. Op Klooster (Ter Apel) waren al 
verscheidenen uit Hannover (Westfalen) aangekomen. Ze wilden 
de Pruisen niet helpen tegen de Fransen, want men had immers 
hun koning weggejaagd en het land ingepikt. Dan liever de grens 
over! Men kon ze elk ogenblik ook in Stadskanaal verwachten. 
Sommigen hadden ze al zien lopen op Boerendiep bij het 
tichelwerk: van die echte poepen met spijkers onder de schoenen 
en groene petten. In ’t café van Klok werd er druk over gepraat. 
Daar gaat de deur open … drie grote kerels met groene zakken op 
de trek … goon dag ook! Goei dag! Klinkt het antwoord. Wist mie 
’n schnaps doon? Mie ook? Oen mie ook? 
Na een poosje komen de andere gasten met de velings aan de 
praat, dank zij aangeboden sigaren en de schnaps. En dan blijkt, 
dat Jan Berend, Michel Johan en Hinnerik het vooral op Bismarck 
hebben voorzien. 
Waarschijnlijk waren het in hoofdzaak de Rooms-katholieke 
Hannoverianen, de eieren voor hun geld kozen en naar Nederland 
vluchten. Velen van hen hebben vooral in de Veenkoloniën een 
definitieve woonplaats gevonden. 
 
In Westerwolde (Groningen) waren er, maar vooral op het 
hoogland en in Oldambt – de graanschuur van Nederland – veel 
hannekemaaiers bij de boeren in dienst. Dit blijkt uit het 
volgende verhaal van Hofstee over rellen in het Oldambt. Tijdens 
de regering van koning Willem 1 daalden de graanprijzen, 
waardoor veel Groninger graanboeren zich benadeeld voelden. 
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En toen in 1830 ook nog een begin werd gemaakt met de heffing 
van grondbelasting, liep de maat over. De boeren protesteerden 
en besloten de verhoogde belasting niet te betalen. Uit alle 
hoeken kwam verzet. Om uitbreiding te voorkomen, stuurde de 
regering in juni 1814 een bataljon infanterie naar het Oldambt. 
Er volgden inbeslagnemingen bij verschillende boeren en in 
januari 1835 zou een aantal koeien van een zekere Hovinga in 
Winschoten gerechtelijk worden verkocht. De Oldambtster 
boeren hadden afgesproken de verkoop te verhinderen en 
trokken massaal naar Winschoten. Bovendien hadden ze 
zeshonderd dagloners uit Hannover laten komen, gewapend met 
stokken, zeisen en gedeeltelijk zelfs met geweren. Dat bracht een 
grote schrik teweeg. De schutterij en de infanterie konden niets 
bereiken. De verkoop werd eenvoudig door de boeren belet, die 
schouder aan schouder stonden en van geen wijken wisten. 
Hovinga zag kans om tijdens de verwarring weer met zijn vee 
naar huis te gaan. Pas nadat de regering nog enkele bataljons 
infanterie naar het Oldambt had gestuurd, waren de boeren wel 
genoodzaakt te betalen. En Hovinga werd gearresteerd wegens 
het opruien van de mensen uit Hannover. Hij werd een tijd 
gevangen gezet. 
 
De periode van 1837 tot 1877 betekende voor de boeren een tijd 
van bloei. Omstreeks de helft van de negentiende eeuw waren er 
zelfs enige jaren van zeer overvloedige oogsten. Maar door het 
wegvallen van de arbeidsplaatsen in de stapelhandel en de 
grondstoffenbewerking was er in de steden een grote 
werkloosheid ontstaan. De arbeidersbevolking was nauwelijks in 
staat om zich van de eerste levensbehoeften te voorzien. De 
prijzen van graan en vlees waren zo schrikbarend hoog, dat 
sommigen van honger en ellende omkwamen. Ook de 
landarbeiders verzwakten, zodat de boeren voor het zwaarste 
werk in de oogsttijd vaak alleen nog de hannekemaaiers geschikt 
vonden. Ditzelfde was het geval in de veenderijen en in de 
steenfabrieken. In de steden werd het voor de arbeidersgezinnen, 
vooral in de winter, een hopeloze situatie. Noodgedwongen 
trokken velen toen maar naar de veenstreken om met 
kanalengraven of turfsteken nog wat te verdienen. Na de Frans-
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Duitse oorlog van 1870/1871 was er wel enige toename in het 
handelsverkeer, maar spoedig volgde er een achteruitgang in de 
Nederlandse landbouw. Eerst bracht de mechanisering een 
vermindering in de behoefte aan arbeidskrachten. Daarna kreeg 
de boerenstand slag op slag te incasseren door de invoer van 
massa’s goedkoop Amerikaans graan, door de noodgedwongen 
overschakeling op melkveehouderij, waardoor de boterprijzen 
weer daalden en verder door de achteruitgang van de 
kaasexport. De boeren zagen in dat ze zich moesten verenigen, 
waartoe de eerste coöperaties op landbouwgebied werden 
opgericht. Ook omdat de regering een en ander stimuleerde door 
hogere eisen te stellen aan de producten, ging men het meer en 
meer zoeken in een goede kwaliteit. Er werden proefstations 
ingesteld om de nodige voorlichting te geven en door studie en 
proefnemingen de akker- en weide bouw op een hoger niveau te 
brengen. Door de ongunstige berichten uit Amerika nam de 
landverhuizing die in de periode vanaf achteruitgang was 
ontstaan, sterk af. Onze overtollige landbouwwerkkrachten 
trokken toen juist meer en meer naar het land van de 
hannekemaaiers! Vooral in Oost-Friesland konden ze terecht als 
melker. Bron: De wereld van stad en ommelanden; Anneke Koers 
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Kiepkerls 
 
 
 
De vorige eeuwen trokken in ons land veel Duitse kooplieden 
rond. Vooral in de dorpen en langs de afgelegen boerderijen op 
het platteland brachten ze hun koopwaar aan de man. De 
marskramer droeg zijn koopwaar gewoonlijk mee in een grote 
korf of mand, die aan een paar riemen over de schouders op zijn 
rug hing. De rugkorf of kiep was meestal ruim gevlochten van 
wilgentakken, zodat alles wat erin zat gemakkelijk bekeken kon 
worden. En naar aanleiding van die kiep werd de koopman, ook 
wel omloper genoemd, kiepkerel genoemd. In Munster, de 
hoofdstad van Westfalen, staat op een pleintje een levensgroot 
stenen beeld van de Kiepenkerl. Hoog op een sokkel staat hij 
daar met zijn kiep vol spullen. Er hangen zelfs nog een paar 
kippen onderaan. Een pet met een klep als een afdakje boven de 
ogen, een hangpijp in de mond en een stevige stok in de hand. 
Die stok werd ook gebruikt om onder de kiep te zetten, wanneer 
de kiepkerl onderweg eens bleef staan om uit te rusten. Want in 
zijn stevige, vierkante schoenen of laarzen met dik ijzerbeslag in 
de zool moest hij behoorlijke afstanden afleggen. Het viel niet 
mee om met die hoog opgeladen kiep te lopen wanneer er veel 
wind stond. Maar niet alleen uit Munster kwamen de kiepkerls. 
Er waren ook Oostfriezen bij van vlak over de grens. En verder 
kwamen ze uit Papenburg, Cloppenburg, Oldenburg of uit 
Meppen, Lingen en Bentheim. De kiepkerls uit de graafschap 
Bentheim waren gespecialiseerd in de verkoop van textiel, door 
hen is het graafschaplinnen bekend geworden. Eigenlijk waren 
dat de manufacturiers of pakkendragers, die met een groot pak 
op de rug stad en land afliepen om lappen stof, doeken, band en 
garen te verkopen. Sommigen van hen verbonden aan hun 
draagbare textielzaak soms een galanteriehandeltje. Het houten 
kastje dat ze meezeulden van huis tot huis was dan gevuld met 
huishoudelijke artikelen. Daar bovenop zat het pak met de 
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ellewaren. Uit een publicatie in de Groninger Courant van 
‘dingsdag 13 January 1829’ blijkt dat het niet altijd was 
toegestaan om zonder vergunning te venten: 
 
B. en W. der Stad Groningen brengen ter kennis van: De inlandse 
en vreemde kramers, kooplieden en Omloopers, dat zijlieden, voor 
zoo verre zij bereids voornemens zijn hun beroep met den 
aanvang van het jaar 1829 uit te oefenen, zullen gehouden 
wezen, om zich, van den 5 January 1829 tot den 17 
daaraanvolgende, ter verkrijging van hun gezegeld Patentblad 
over dat jaar, aan te melden ten kantore van de Zetters, op het 
Raadhuis dezer Stad, en wel des namiddags van twee tot vijf 
uren; zullende na den 17 January aanstaande geene dergelijke 
aanvragen meer worden aangenomen. 
 
De kiepkerls hadden letterlijk heel wat in hun mars. De inhoud 
van de kiep bestond vaak uit de meest uiteenlopende zaken. Ook 
de kiepen zelf verschilden onderling nogal van vorm en werden 
al naar de aard van de handelswaar of uitvoering kiepkast, 
kiepkorf, peperkast of ook wel Abram genoemd. In Groningen 
wordt iemand die lui is of langzaam loopt nog wel gezegd: Hai 
het Oabram op de rug? Het is niet onmogelijk dat als resultaat 
van de handel overzee peper aanvankelijk het hoofdartikel was 
van sommige kooplui. Later zullen ze hun negotie hebben 
uitgebreid, waardoor de peperkast ook dweilen, veters, knopen, 
pijpen, poetsgoed, schoteldoeken en zo meer bevatte. Het rijmpje 
dat de koopman bij de klanten voordroeg: 
 
Potlood of swaart kriet 
Wik wel geern kwiet. 
Nootmuskoaten 
Zunder goaten. 
Peper en noagelgroes 
Nog genog in hoes 
Knail, gemoalen of hail, 
Inkt dat nait stinkt. 
Kovvie of tee, nee… 
Sokkeloa is veul lekkerder. 
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Een geschrift uit 1715, genaamd ‘Vermaekelijke Tytkorter’, 
noemt ook al de kiep van een marskramer, die te koop aanbiedt: 
 
‘almanakken, swavelstokken, kristallen brillen, kussentjes die 
na muscus ruiken, knevelborstels, tandpoeder, flesjes eau de la 
reine, doosjes snuiftabak, postpapier en lak, Engelse knijfjes, 
akers in een jongmans bef, potlode stokjes, memorieboekjes, 
fray ivoiren tanden voor een tandeloose Maegd, sakjes met 
parfum, mousjes doosjes, flesjes jasmijnolie’.  
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Voorbeelden van de manier waarop de kiepkerls de aandacht 
van het publek trokken, zijn de volgende advertenties in de 
Groninger Courant 1829: 
 
De Gebroeders AUGUSTE maken het Geerde Publiek bekend, dat 
zij eene groote partij LAPPEN LAKEN voorhanden hebben, welke 
zij tot de minst mogelijke Prijzen uitverkoopen, alsmede 
BRABANDSCHE KIELEN ENZ. blijven nog tien dagen uitgepakt bij 
J. Sleutelaar, Horlogiemaker aan de Vischmarkt. 

 
Ook de naam ‘Munsterman’, een gastarbeider uit Munster, de 
hoofdstad van het Munsterland en Westfalen, werd veel 
gebruikt. Eigenlijk was deze naam meer de aanduiding voor de 
‘kiepkerl’, de koopman met de grote gevlochten mand – de kiep 
–  met negotie op de rug. De naam ‘mof’ is een gangbare 
uitdrukking voor Duitsers in het algemeen. De naam ‘mof’ werd 
in de Tweede Wereldoorlog veel gebruikt. Volgens een 
Middelnederlands woordenboek (Verwijs en Verdam) was ‘mof’ al 
in de middeleeuwen een bekend scheldwoord. Ook Cats, de 
dichter-staatsman uit de Gouden Eeuw, heeft het woord als 
zodanig gebruikt. Men denkt dat het woord afgeleid kan zijn van 
‘muf’. Het woord heeft meerdere betekenissen: damesmof, muffe 
lucht en mopperpot of nors mens. Een ‘Muffe’ is een mof, een 
verbindingsstuk. Een ‘Muffelschaf’ is een moeflon. Een 
damesmof is een warme polsbedekking of bedekking voor beide 
handen, gewoonlijk van bont. Evengoed kan het zijn dat er 
verband bestaat met het Engelse woord ‘mow’ voor maaien. Het 
is bekend dat de moffen uit de bezettingstijd 1940/1945 ons volk 
vaak ‘dumme Holländer’ noemden. Maar eigenaardig is dat ze 
ons vroeger ook wel ‘Holländer-Muf’ noemden. ‘Muffrika’ was de 
naam van de Duitsers voor de strook land langs onze grens, het 
zogenaamde Nedersticht van Munster, met de steden Meppen en 
Lingen. De Nederlanders bedoelden met ‘Moffrika’ echter geheel 
Duitsland, waarbij tevens een zekere minachting ten opzichte 
van de zich vaak superieur voelende Duitser tot uitdrukking 
komt. Dit komt eveneens tot uitdrukking in een liedjes uit 1823: 
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De Nijsverteller 
 
Drij velings oet het Moffenland 
-  men nuimt ze mijsstieds poepen - 
elk met ’n glassien in de hand, 
dij zatten drok te zoepen, 
en pochten op ihr Vaters Haus, 
en op ’t viel besser Leben 
bij heur te lande, en dat ihr Wein 
kwam van viel zeuter Reben. 
 
Körtom, hier deugde ’t alles niks; 
ik kon ’t nijt langer heuren 
en ‘k zee: “Jij loeders! Is ’t zo fiks 
bij jou, hou kon ’t dan beuren, 
dat jij zo geern hier wonen wilt, 
en komt bij ganse hopen? 
Wel ropt jou hier; loopt na jou land 
en laat je daar opknopen!   
 
 
In de gebieden Hümmling en Eemsland ontwikkelde de 
huisindustrie van gebreide wollen goederen zich op grote schaal. 
Er was een overproductie, waarvoor het aangrenzende 
Nederland een goed afzetgebied was. Vooral in het noorden werd 
veel wollen kleding gedragen en men stelde daar aan de kwaliteit 
hoge eisen. De Westfalers brachten op een eenvoudige en weinig 
kostbare manier hun waren aan de man. Een groot aantal van 
hen trok als marskramer ons land binnen met een flinke 
voorraad kousen, mutsen en andere kledingstukken. Ze 
zwermden uit over het platteland om daar in de dorpen hun 
koopwaar uit te venten. De echte Westfaalse kousen waren 
gemaakt van grove, grauwe wol met een paarse draad erdoor. Ze 
waren bijzonder sterk en ook elastisch. Daarvan komt het 
gezegde dat betrekking heeft op iemand die niet al te secuur is. 
 
Hij heeft een geweten als een veelse hoos: 
’t kan engen en wijden. 
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Die kousenkooplui uit Westfalen werden op grond van hun 
koopwaar en hun herkomst ‘hozevelings’ genoemd. Overal was 
de hozeveling een gezien persoon, waarvan graag werd gekocht. 
Hij had niet alleen goede waar, maar kon ook goedkoop leveren. 
Het was de doorn in de ogen van de kooplieden uit Groningen, 
want op grond van een gildebesluit was het de Groninger 
wolkammers uitdrukkelijk verboden met hun waren langs de 
huizen te venten. Zij konden hun producten niet anders kwijt 
dan via de winkelier. Die kochten ook de wol in de provincie op 
en verrekenden de koopsom dan weer met de winkelwaren. 
Omstreeks 1750 drong men er bij de Staten van Stad en Lande 
op aan om maatregelen te nemen voor het weren van de 
buitenlandse concurrentie. Men ging zover, dat verzocht werd de 
invoer van gebreide goederen volledig te verbieden. 
 
De kousenbreierij was vroeger een belangrijk onderdeel van de 
nijverheid in Groningen. Er werd zelfs geëxporteerd naar 
Amerika. Maar na 1794 – de Franse tijd – zijn de breierijen in 
Groningen in verval geraakt. Uiteraard ging niet alle wol naar de 
industrie. Vooral op de grotere boerderijen, waar in de winter 
met zijn lange avonden weinig vertier was, werd voor eigen 
behoefte gesponnen en gebreid. Veel boeren gaven daaraan de 
voorkeur boven kleding uit de winkel, want, zo zei men: Wie zijn 
eigen lijfgoed spint, weet wat hij draagt. De meeste mensen 
moesten hun kleding kopen in de winkels of bij de koopman. 
Diverse keren is geprobeerd, door het heffen van invoerrechten, 
de Westfaalse kooplieden te dwingen hogere prijzen voor hun 
waren te vragen. Maar het was moeilijk daar controle op te 
houden. Op allerlei manieren probeerden de marskramers aan 
de betaling van invoerrecht te ontkomen en dat lukte hun ook 
vaak. Ze ontdoken de belasting door steeds opnieuw dezelfde 
cedul (invoervergunning), die hun bij de eerste keer na betaling 
was verstrekt, te gebruiken. Zelfs speelden ze het klaar om die 
betaalbrief via eerder terugkerenden in handen te spelen van 
hun landgenoten. Opnieuw verzochten de handelaren uit 
Groningen de Staten om aan de fraude van de Westfalers paal 
en perk te stellen. Maar telkens bleek dat de wet op grote schaal 
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werd ontdoken, tot schade van de Groninger wolkammers, 
spinners en breiers. 
 
 

 
 
 
De Westfaalse reizende kooplieden, de hozevelings, hebben in 
zekere zin de aanzet gegeven tot het ontstaan van de machinale 
breierijen in Groningen, de zogenaamde tricotagefabrieken. Die 
kooplieden, die aanvankelijk in handgebreide wollen goederen 
handelden, maakten kennis met de machinale brei-industrie, 
die zich ook in Westfalen begon te ontwikkelen. In 1861 was de 
kettingbreimachine uitgevonden en al snel daarna werd deze ook 
in Duitsland gemaakt, verbeterd en vervolmaakt. Men ging daar 
ook de hulpmachines maken, waardoor de industrie zich al snel 
enorm uitbreidde. Omdat ze in Groningen een grote afzet van 
wollen goederen hadden, kwamen enkele Westfaalse handelaren 
op het idee om de wol ook in Nederland machinaal te verwerken. 
Daarmee konden ze de belasting op de invoer van gebreide 
goederen grotendeel ontlopen. In 1881 werd te Wildervank de 
machinale breierij gevestigd van Anton Schmidt, die eerst als 
kiepkerel zijn waren hier aan de man had gebracht. Het klein 
begonnen bedrijf groeide uit tot de NV Tricotagefabriek A. 
Schmidt en Zoon. In Stad Groningen kwamen ook verscheidene 
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machinale breierijen, onder andere die van Reinier Muller, die 
tot de bezettingstijd 1940/1945 bestond. Het bedrijf was het 
toeleveringsbedrijf van Vroom en Dreesman. De tricotage-
industrie kwam eind achttienhonderd eigenlijk in de plaats van 
de inmiddels in verval geraakte kousenbreierijen. Zij groeide 
voornamelijk in Stad en in de veenkoloniën uit tot een van de 
belangrijkste grootindustrieën in de provincie. In 1830 werd voor 
alle vreemdelingen de aanmeldingsplicht ingevoerd. In 
hoofdzaak was dit een gevolg van de opstand in het zuiden van 
Nederland, waarvan het gevolg het ontstaan van België was. Ook 
de seizoenarbeider uit Hannover en andere Nederlandtrekkers 
vielen onder deze maatregel. Ze konden een verblijfskaart krijgen 
die twee weken geldig was, maar door een aantekening op de 
achterkant verlengd kon worden. Natuurlijk schaften toen alle 
Nederlandtrekkers zich een pas aan, om niet het gevaar te lopen 
het land uitgezet te worden. Maar in 1858 werd de maatregel 
ingetrokken en konden de Westfalers zonder pas ons land 
binnenkomen. Velen van hen bleven hier omdat ze meer vrijheid 
hadden of omdat hun vaderlandsliefde niet zo groot was dat ze 
zich onderwierpen aan de algemene dienstplicht. Ook door 
toedoen van Bismarck moeten toen veel kooplieden definitief 
naar Nederland zijn gekomen. Toen de oorlog 1870/1871 door 
Pruisen was gewonnen, moest Frankrijk tien miljoen 
goudfranken als oorlogsschatting betalen. Nu was Bismarck er 
sterk tegen dat de rooms-katholieken in Westfalen zich politiek 
zouden heroriënteren. Evenals zijn latere ambtgenoot Hitler 
wilde hij slechts één politieke partij in het land en werkte hij 
daarom de rooms-katholieken in alle opzichten tegen. Velen, die 
zakenbelangen in Nederland hadden, kregen toestemming om te 
emigreren met medeneming van hun kapitaal. Want Bismarck 
had immers genoeg overgehouden aan de oorlog en had hun geld 
niet nodig. Over het algemeen ondervonden de immigranten uit 
de Nederduitse gebieden weinig moeilijkheden wanneer ze zich 
hier wilden vestigen. De Nederlandse autoriteiten waren in dit 
opzicht vrij soepel. Ook de bevolking nam de buitenlanders 
gemakkelijk in de gemeenschap van het dorp of de streek op. Het 
is een vaststaand feit, dat talrijke nu in Nederland voorkomende 
familienamen verband houden met de hannekemaaierstijd. Veel 
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en veel meer dan we misschien zouden denken. En menigeen, 
die gaat zoeken in een familieregister, zal tot de ontdekking 
komen dat de geschiedenis van zijn geslacht teruggaat naar de 
tijd van de Nederlandtrek. Herhaaldelijk komen we nog de 
namen tegen van die Westfaalse gastarbeiders, handwerkslieden 
en kooplui, die zich indertijd in ons land hebben gevestigd. Het 
is opmerkelijk hoeveel in ons land voorkomende achternamen 
verband houden met dorpen en steden in de aangrenzende 
Duitse provincies, bijvoorbeeld Anholt, Batenburg, Bentheim, 
Van Ditmarsch, Van Dulmen, Dussel, Van Essen, Van Lingen. 
Ook veel in de buurt van Muntendam voorkomende namen 
herinneren aan de Westfaalse immigranten. Namen als 
Rohrbach (boas Willempje), wiens lijfspreuk was: ‘Immer lustig’. 
Schwolfermann, die een manufacturenzaak had terwijl zijn 
vrouw een goedlopende snoepwinkel dreef.  Brinkman, Theiken, 
Oldhof, Olliges. Mijn tante Alie Kremer (kramer: reizend 
koopman), wiens voorouders zich vestigden in Uithuizermeden. 
Ook oude grafstenen vertellen dat degene die in ons land was 
begraven, werd geboren in een van de Nederduitse streken. Maar 
de nakomelingen zullen het licht hebben gezien op Nederlandse 
bodem, die zo hun vaderland werd.  
 
’t Vette swientje 
 
Ien oorlogstied mog d’r gain swientje mest worren. Movven keken 
doar schaarp op tou. Allain ofvaal moggen ze hemmen, moar 
doar mest ie gain swien van. 
Jaantje heur swientje was bragelvet worren. 
‘Gain zuvere kovvie,’ zee konterleur. ‘Dij het vast swienmeel had. 
Beken ’t moar Moeke.’ 
‘Nee,’ zee Jaantje, ‘schier ofvaal.’ 
‘Moak ie mie nait wies,’ zee vent. ‘Zeg ’t nou moar gauw. Aans 
mo’k joe aangeven bie Duutsers.’ 
‘Beloof ie mie den, da’j ’t nait wieder vertellen?’ vroug Jaantje. 
‘Dat dou ‘k,’ zee kerel. 
‘Nou den, as ’t toch onner ons baaiden blift,’ flusterde Jaantje, 
‘ik heb hom aan borst had.’ Bron: De wereld van stad en 
ommelanden; Anneke Koers 
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Hongaarse vluchtelingen 
 

 

De Hongaarse Opstand was een massale volksopstand die 
duurde van 23 oktober tot 10 november 1956. De opstand 
ontstond spontaan en was gericht tegen het stalinistische 
bewind in de Volksrepubliek Hongarije. 
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De opstand begon als een vreedzame betoging van enkele 
duizenden studenten van de Technische universiteit van 
Boedapest, die hun solidariteit wilden betonen met de inwoners 
van het Poolse Poznań, waar een bloedige opstand in juni was 
neergeslagen. Aanvankelijk werden (voorzichtige) leuzen 
geroepen over steun aan de Poolse betogers maar naarmate de 
sfeer grimmiger werd werden directe anti-Sovjetleuzen geroepen 
zoals "Russen naar Rusland" en "Imre Nagy aan de macht". 
Ondertussen hadden tienduizenden inwoners van Boedapest 
zich spontaan aangesloten bij de studenten, die richting het 
parlement liepen. 

Vlaggen met het staatswapen werden neergehaald en het 
embleem van de volksrepubliek werd eruit geknipt. De gehate 
rode sterren op officiële gebouwen werden neergehaald. 

Op het centrale Heldenplein in Boedapest werd het standbeeld 
van Stalin omvergehaald. Partijleider Ernő Gerő hield op de radio 
een toespraak die de vlam in de pan deed slaan, en van de 
betoging een revolutie maakte. Gerő noemde de betogers 
volksvijanden die er enkel op uit waren om de "macht van de 
arbeidersklasse te ondergraven" en "de banden tussen onze 
partij en de roemrijke Sovjet-Unie te verbreken". 

Kort daarop werd er voor het eerst geschoten in Boedapest. Het 
leger begon aan de opstandelingen wapens uit te delen. Betogers 
koelden hun woede op kazernes waar leden van de gehate ÁVH 
(Államvédelmi Hatóság, de geheime politie) waren gelegerd. Door 
gevechten met de opstandelingen werden de aanwezige 
Sovjettroepen gedwongen zich tot buiten Boedapest terug te 
trekken. 

De regering riep de Sovjet-Unie te hulp. Op 24 oktober vielen 
betogers echter het parlement binnen en dit dwong de regering 
af te treden. Ernő Gerő en András Hegedűs, op dat moment 
premier, vluchtten naar de Sovjet-Unie. Imre Nagy werd de 
nieuwe premier. De opstand leek eind oktober, begin november 
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zelfs te slagen: de nieuwe regering trad uit het Warschaupact en 
kondigde een neutrale status aan om de Sovjet-Unie geen 
gezichtsverlies te bezorgen en niet het gevoel te geven dat ze 
bedreigd zou worden. Intussen werden ook de gevangenissen 
bestormd en gevangenen, onder wie kardinaal József 
Mindszenty bevrijd. Van 28 oktober tot 4 november werd er ook 
niet gevochten. 

De leiding van de Sovjet-Unie kon echter een neutraal en een 
potentieel op het Westen gericht vijandig land aan de Sovjetgrens 
niet gebruiken. Als eerste maatregel werd op 3 november een 
Hongaarse delegatie onder leiding van minister van Defensie Pál 
Maléter, die kwam onderhandelen, gearresteerd. Een dag later, 
op 4 november 1956, vielen troepen van het Warschaupact het 
land binnen, en sloegen de opstand, die 13 dagen geduurd had, 
neer. De licht bewapende opstandelingen konden niet op tegen 
de Sovjets die maar liefst 17 zwaarbewapende divisies inzetten. 
Boedapest werd omsingeld en de tanks reden de straten binnen. 
Hongaren trachtten ze met molotovcocktails tegen te houden, 
terwijl de radio steeds indringender het Westen om hulp vroeg. 
Bij de gevechten kwamen naar schatting vijfentwintighonderd 
Hongaarse burgers om het leven. Het aantal doden aan de zijde 
van de Sovjet-Unie wordt geschat op bijna achthonderd. 

Op internationaal niveau waren de reacties op de inval van de 
Sovjet-Unie heftig, maar uiteindelijk weinig doortastend. Er 
waren wereldwijd protesten in hoofdsteden. De Amerikaanse 
president Dwight Eisenhower durfde zich niet in het conflict te 
mengen uit angst voor een escalatie van het conflict dat zou 
kunnen leiden tot een oorlog tussen de Sovjet-Unie en de 
Verenigde Staten. Hongarije behoorde immers onbetwist tot de 
officieus door de Verenigde Staten erkende invloedssfeer van de 
Sovjet-Unie, en grensde bovendien aan dit land. Men vermoedde 
dat de Sovjet-Unie daarom militaire assistentie aan de opstand 
niet zou accepteren, en wellicht hard zou terugslaan. 
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Een andere belemmerende factor was de inval in Egypte en 
bezetting van het Suezkanaal door Israël, Groot-Brittannië en 
Frankrijk. Deels werd de aandacht van het Hongaarse conflict 
afgeleid, deels ontnam het de betrokken naties het morele gezag 
om de Sovjet-inval in felle bewoordingen te veroordelen, en 
eventueel actie te ondernemen. 

Tijdens de opstand maakte Radio Free Europe (RFE) de 
Hongaarse bevolking op om zich te verzetten. RFE was een door 
het Westen ondersteund radiostation dat zich richtte op de 
bevolking van de satellietstaten van de Sovjet-Unie. Achteraf 
kreeg het station de kritiek dat zij de indruk hadden gegeven dat 
de NAVO of de Verenigde Naties Hongarije te hulp zouden 
komen, en dat daarom de opstandelingen bleven doorvechten. 

Nederland besloot in reactie op de inval de Olympische Spelen 
in Melbourne te boycotten. Ook Spanje en Zwitserland kozen 
hiervoor. 

De opstand kostte duizenden het leven en meer dan 200.000 
Hongaren werden gedwongen om Hongarije te verlaten. Premier 
Nagy vluchtte naar de Joegoslavische ambassade. Toen hij deze 
wilde verlaten werd hij echter gevangengenomen. Na een proces 
werd hij in juni 1958 geëxecuteerd. Kardinaal József Mindszenty 
vluchtte naar de Amerikaanse ambassade. Hij zou daar vijftien 
jaar verblijven. In Hongarije zelf werden ruim dertienduizend 
mensen gevangengezet. Daarvan zijn er naar schatting 350 
geëxecuteerd. 

De nieuwe regering was een repressief communistisch regime 
onder leiding van János Kádár. Later werd dit iets verlicht 
("Goulash-communisme"), maar de Hongaren zouden altijd een 
wrok tegen hem blijven houden. In 1989 moest hij dan ook het 
veld ruimen. 

In december 1991 bood de Sovjet-Unie officieel haar excuses aan 
voor de inval. Dit deed zij in de preambule van het verdrag dat 
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leidde tot de ontmanteling van de Sovjet-Unie. De Russische 
president Boris Jeltsin zou de excuses herhalen in een toespraak 
voor het Hongaarse parlement eind 1992. Bron: Wikipedia, de 
vrije encyclopedie. 

 

Sovjet-tanks maakten op 4 november 1956 een bloedig einde 
aan de Hongaarse opstand. Tienduizenden Hongaren vluchtten 
naar het buitenland. Nederland opende zijn grenzen - voor een 
zeer select aantal vluchtelingen. Helpen wilden we wel, maar de 
schatkist bleef dicht. 

Otto Gyula Tánczos uit Hongarije was vierentwintig jaar toen hij 
op 25 november 1956 via Oostenrijk naar Nederland vluchtte. 
Hij was lid van de Nemzetór, een gewapende politiemacht die was 
ingesteld onder het kortdurende hervormingsgezinde regime van 
Imre Nagy (23 oktober - 4 november 1956). Geïnspireerd door de 
anti-Stalin-rede van Russische partijleider Nikita Chroesjtsjov 
had Nagy een democratische regering opgezet die een van 
Moskou onafhankelijke politieke koers wilde gaan volgen. Toen 
János Kádár begin november, met steun van Moskou, de macht 
greep en de hervormingen terugdraaide, vreesden vele voor hun 
vrijheid vechtende Hongaren de represailles van het nieuwe 
orthodox-communistische regime en vluchtten naar het Westen. 
Zo ook Gyula Tánczos.  
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In het Oostenrijkse vluchtelingenkamp Kaisersteinbruch kwam 
hij al snel in aanraking met de Nederlandse delegatie. 'Het kostte 

me bijzonder weinig moeite om naar Nederland te komen,' vertelt 
de nu 74-jarige Tánczos. 'Er kwam een Nederlandse 

afgevaardigde het kamp binnen die riep: "Wie wil er naar 
Nederland?" Van doorslaggevend belang was dat ik in Nederland 

een beurs kon krijgen om mijn opleiding af te maken. Een 
bijkomend voordeel was dat mijn zus in Enschede woonde. Zij 

was in 1947 als begeleidster van een van de Hongaarse 
kindertransporten, een initiatief van het Rode Kruis om kinderen 

uit arme Oost-Europese landen gedurende een halfjaar in ons 
land te laten aansterken, naar Nederland gekomen en was nooit 

meer teruggekeerd.'  

De reactie van de Nederlandse bevolking op de Sovjet-invasie in 
Hongarije was volgens De Telegraaf 'ongewoon heftig'. Men was 

geschokt, verontwaardigd en vooral woedend. Ook de regering 
en de pers veroordeelden in krachtige bewoordingen het 

neerslaan van de Hongaarse Opstand door Sovjet-tanks. De nog 
verse herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog kwamen 

daardoor in Nederland in alle hevigheid bovendrijven. De 
verontwaardiging, woede en verdriet voor de Hongaarse 

slachtoffers vermengden zich met het oorlogstrauma van 
Nederland. 'Herinnert u zich nog de oorlogsdagen?' sprak 

dominee Tuski op zondag 4 november 1956 op de radio. 
'Herinnert u zich nog de concentratiekampen?' 

Op zondag 4 en maandag 5 november ontstonden overal in ons 
land protestbijeenkomsten. Op de Dam in Amsterdam, Het Plein 

in Den Haag, de Jaarbeurshallen in Utrecht en het Rotterdamse 
Ahoy' stroomden duizenden mensen samen. Felle toespraken 

werden afgewisseld door oproepen om de voor hun vrijheid 
vechtende Hongaren te steunen. Ook ontstonden er rellen, die 
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zich richtten op de Communistische Partij Nederland (CPN) en 
de Russische vertegenwoordiging in ons land. 

Bij vestigingen van het met de CPN verbonden dagblad De 
Waarheid, communistische boekhandels en filialen van de 

Eenheids Vakcentrale (EVC) werden door omstanders met 
stenen de ruiten ingegooid. In Amsterdam had een politiekordon 

er grote moeite mee het CPN-hoofdkwartier in het Felix Meritis-
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gebouw aan de Keizersgracht tegen een woedende menigte te 
beschermen. 'Moordenaars!' schreeuwden withete omstanders, 

die het gebouw tevens via de achterkant trachtten binnen te 
dringen. In Den Haag moest de politie rake klappen uitdelen en 

zelfs enkele schoten in de lucht lossen om de menigte op veilige 
afstand van de Russische ambassade te houden. Ook andere 

grote steden kenden dit soort anticommunistische opstootjes.  
 

De 80-jarige Miklós Tóth, in 1957 een van de oprichters van de 
Hongaarse Federatie Nederland, kan zich de gewelddadigheden 

tegen communistische instellingen nog goed herinneren. 'De 
Nederlanders voelden zich bedrogen,' legt hij uit. 'Tijdens de 

Tweede Wereldoorlog vochten Nederlandse communisten mee 
aan de goede kant. Nu schaarden ze zich echter achter de vijand, 

die zich niet minder bloeddorstig toonde dan de nazi's. Dat was 
voor veel Nederlanders een grote schok.'   

Verzuilde steun  

Tánczos kwam met het vierde en laatste transport, midden 

december 1956, naar ons land. De Nederlandse Spoorwegen 
stuurden speciale treinen naar Oostenrijk om de vluchtelingen 

op te halen. Die treinreis staat Tánczos nog altijd helder voor 
ogen. 'Op 13 december vertrok ik met de trein naar Nederland. 

Daar aangekomen maakte ik voor het eerst kennis met de 
Hollandse keuken: tomatensoep, aardappelen, spinazie en een 

gehaktbal. Op dat moment realiseerde ik me pas echt dat mijn 
leven drastisch zou gaan veranderen.'   

Vooral de ontvangst in Venlo maakte op hem een diepe indruk. 

'Er stonden honderden mensen op het station. Een fanfare 
speelde het Hongaarse volkslied en we kregen chocolade en 

sigaretten toegestopt. Uitstappen mochten we niet. Vervolgens 
gingen we verder naar het station Utrecht, waar wederom 
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honderden mensen langs de kant van de weg richting de 
Jaarbeurshallen stonden te juichen. We waren verbaasd en 

ontroerd vanwege de hartelijke ontvangst. Dit hadden we nooit 
verwacht.'  

De opvang van de vluchtelingen in Nederland was erg goed 

geregeld. Een oorzaak daarvan was dat de hulp via het 
bestaande Nederlandse zuilenstelsel en door in Nederland 

wonende Hongaren werd georganiseerd. De overgrote 
meerderheid van de Hongaren was óf protestants, óf katholiek. 

Zij kregen hulp van respectievelijk het protestantse Admiraal de 
Ruyterfonds, onder leiding van de in Nederland wonende 

Hongaarse dominee Tuski, en het katholieke Mensen in Nood. 
Een tweede reden was dat de opvang geïnitieerd en gefinancierd 

werd door mensen uit het voormalige Nederlandse verzet. Zo was 
de protestbijeenkomst op de Dam op maandagavond 5 november 

mede georganiseerd door de Nationale Federatie Raad Voormalig 
Verzet en de Expogé, een vereniging van voormalig politiek 

gevangenen.  

Verzetstrijders uit de Tweede Wereldoorlog, die de ondergrondse 
in Nederland hadden gefinancierd, staken op dinsdag 6 

november opnieuw de koppen bij elkaar. Daartoe aangezet door 
Gijs van Hall, Evert Kupers en anderen afkomstig uit het verzet 
richtten zij het Nationaal Comité Hulpverlening Hongaarse Volk 

op, in de volksmond ook wel 'Comité-Kupers' genoemd. Dit 
Comité wist in de eerste tien dagen al zeven à acht miljoen 

gulden bijeen te brengen voor de opvang van de Hongaarse 
vluchtelingen in ons land. Volgens Tóth 'moeten er haast geen 

Nederlanders zijn geweest die destijds niet hebben gegeven voor 
de Hongaarse slachtoffers'. 

De Jaarbeurshallen in Utrecht vormden de toegangspoort tot 

Nederland. Hier werden alle Hongaarse vluchtelingen in eerste 
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instantie opgevangen, verzorgd en van een slaapplaats voorzien. 
Ook vond hier registratie en verdere administratieve afhandeling 

plaats. Van daaruit werden de nieuwkomers naar 
bungalowparken, leegstaande kazernes of particuliere huizen 

vervoerd.  
 

De Hongaarse vluchtelingen hebben zich van begin af aan ook 
mogen verheugen in een buitengewone interesse van de 

koninklijke familie. Met name koningin Juliana en prinses 
Wilhelmina toonden zich zeer begaan met de opvang en het lot 

van Hongaarse nieuwkomers in ons land. Dat uitte zich onder 
meer in regelmatige financiële giften, het ter beschikking stellen 

van paleizen voor tijdelijk onderdak en bovenal in het afleggen 
van persoonlijke bezoeken aan de Hongaarse vluchtelingen.  

Tijdens de aankomst van de eerste groep vluchtelingen op 

donderdag 15 november 1956 hield Juliana een radiotoespraak 
waarin zij hen in het Hongaars welkom heette. Een dag na het 

tweede transport, op maandag 19 november, bracht koningin 
Juliana een bezoek aan de Jaarbeurshallen. De emoties liepen 

aan beide kanten hoog op toen de 31-jarige verzetsstrijder Janos 
M. de koningin een rood-wit-groene Hongaarse verzetsvlag met 

zwarte rouwrand overhandigde, die hij had meegevoerd in zijn 
strijd tegen de Russen. De vlag werd dezelfde dag nog 

meegenomen door Juliana, maar op 22 december, tijdens een 
ceremoniële plechtigheid, van de Nieuwe Kerk in Amsterdam 

naar het Paleis op de Dam overgebracht. De vlag maakt nu deel 
uit van het koninklijke huisarchief te Den Haag. Het is daarmee 

de enige Hongaarse strijdvlag ter wereld die op zo'n bijzondere 
plaats in het buitenland wordt bewaard.  

Ook Tánczos heeft goede herinneren aan zijn eerste ontmoeting 
met het koninklijk huis. Tijdens het bezoek van koningin 

Juliana en de prinsessen Beatrix, Margriet en Irene aan het 



89 

 

opvangcentrum Juliana en de prinsessen Beatrix, Margriet en 
Irene aan het opvangcentrum voor studenten 'Heerenwegen' in 

Zeist maakte hij deel uit van een koor dat speciaal voor het hoge 
bezoek het Hongaarse volkslied zong. 'We moesten na onze 

voordracht snel door naar de NCRV-studio vanwege een 
optreden in een radioprogramma. Toen onze auto niet wilde 

starten, boden prinses Irene en Margriet spontaan hun 
koninklijke Cadillac met AA-kenteken en chauffeur aan.' 

Tánczos en zijn medereizigers waren met stomheid geslagen. Nog 
maar net in Nederland, stonden twee prinsessen hun auto voor 

hen af! Onderweg legde een verkeersagent, die dacht met de 
koninklijke familie van doen te hebben, nog even het verkeer 

voor hen stil. Bron: www.isgeschiedenis. 

Een ‘angstpsychose’ – de woorden van Corrie Berghuis in haar 
werk Geheel ontdaan van onbaatzuchtigheid. Het Nederlandse 
toelatingsbeleid voor vluchtelingen en displaced persons van 
1945 tot 1956 – beheerste vaak het denken van de overheid: 
bevinden zich onder de vluchtelingen communisten? De angst 
voor communistische spionnen en agenten zat er bij de 
ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie goed in. 
Nederland stond daarom niet te juichen bij de komst van 
vluchtelingen uit landen achter het IJzeren Gordijn. Berghuis: 
“Een communistische agententheorie vierde hoogtij.” Deze 
angstvalligheid achter de schermen werd met name duidelijk 
met de komst van Hongaarse vluchtelingen na het Sovjet-
Russische neerslaan van de Hongaarse Opstand op 4 november 
1956. 

In Nederland werd met afschuw gereageerd op het neerslaan van 
de opstand. ‘Door een even verraderlijke als laffe aanval op het 
nauwelijks bevrijde Hongaarse volk hebben Boelganin en 
Chroesjtsjov de ganse beschaafde wereld het bewijs geleverd dat 
het hele proces der destalinisatie slechts een uitvloeisel is van 
gebrek aan vertrouwen in eigen kracht. Een vrij Hongarije was 
voor de Russen onduldbaar. Daarom werd zondagmorgen vroeg 
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een monsterlijk machtsapparaat in werking gesteld om de 
Hongaarse vrijheid in bloed te smoren’, berichtte het Utrechts 
Nieuwsblad op 5 november. 

Bijna tweehonderdduizend Hongaren vluchtten de grens over uit 
angst voor de tanks van de Sovjet-Unie. Zij werden voornamelijk 
in Oostenrijk, maar ook in Joegoslavië opgevangen in 
vluchtelingenkampen, waarna hen in andere landen zoals 
Nederland asiel werd verleend. In totaal kregen bijna 
drieduizend Hongaren toestemming om zich permanent in 
Nederland te vestigen. Aan ruim vijftienhonderd vluchtelingen 
werd tijdelijk opvang geboden op hun doorreis naar Canada. 

In hoeverre organiseerde de Nederlandse regering de opvang van 
de Hongaarse vluchtelingen na het Sovjet-Russische neerslaan 
van de Hongaarse Opstand in 1956, en in welke mate speelde 
daarbij de angst voor het communisme een rol? Dit artikel tracht 
een duidelijk beeld te schetsen van de houding van Den Haag 
ten opzichte van de Hongaarse vluchtelingen. Was Nederland 
bang dat er onder de Hongaarse vluchtelingen communistische 
elementen aanwezig waren? In hoeverre werden de vluchtelingen 
‘gescreend’ op communistische activiteiten/sympathieën en 
lidmaatschap van de Hongaarse veiligheidsdienst A.V.H.? En 
werd er ook na vestiging in Nederland toezicht gehouden op de 
vluchtelingen? 

Jenö Dzsingisz Gabor was een van de vele vluchtelingen uit 
Hongarije. Hij was 16 jaar toen hij met zijn moeder, zus en diens 
twee dochters vanuit de Hongaarse grensstad Sopron de vlucht 
naar Oostenrijk maakte. De communistische partij was Gabors 
familie niet gunstig gezind, omdat zijn vader een intellectueel 
was. “Deze families werden weggedrukt door de samenleving en 
raakten in een soort isolement. Wij wisten wie de andere 
lotgenoten waren, en dat waren er veel.” Gabors vader bleef na 
hun vlucht in Hongarije achter om te strijden in de oppositie. 
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Op 26 oktober 1956 arriveerden de eerste gevluchte Hongaren 
in Oostenrijk. Tot 4 november werd de Hongaars-Oostenrijkse 
grens nauwelijks bewaakt, waardoor vluchtelingen zonder 
problemen Oostenrijk konden bereiken. Na het neerslaan van de 
opstand vluchtten tienduizenden Hongaren de grens over. Op 15 
november hadden 15.000 Hongaren hun toevlucht gezocht in 
Oostenrijk. Op 20 november waren dat er ongeveer 50.000. Half 
december stond dit aantal op 130.000 en op 27 juni 1957 was 
dit aantal opgelopen tot 174.277. Zij werden opgevangen in 
Oostenrijkse opvangkampen om van daaruit naar een nieuwe 
bestemming te reizen. In Joegoslavië werden in totaal 19.800 
vluchtelingen opgevangen. Om verdere vluchtpogingen vanuit 
Hongarije te voorkomen, werd in de zomer van 1957 de 
Hongaars-Oostenrijkse grens hermetisch afgesloten. 

In Traiskirchen, een plaatsje in de buurt van Wenen, werden 
ongeveer vijfduizend vluchtelingen ondergebracht. Ook Gabor en 
zijn familie werden in dit vluchtelingenkamp opgevangen. Lang 
heeft de familie Gabor daar niet gezeten. Al snel werd hen 
onderdak geboden bij de familie van de vertegenwoordiger van 
de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde 
Naties in Oostenrijk – V.A.M. Beermann -, waarna ze met een 
van de eerste treintransporten naar Nederland vertrokken. “Een 
docente van vroeger – die in dezelfde maatschappelijke en 
onderdrukte positie als mijn vader verkeerde – vertelde iedere les 
een kwartier heel enthousiast over Nederland omdat zij daar 
verschillende keren was geweest; daarom wilde ik naar 
Nederland. Mijn moeder sloot zich daarbij aan omdat zij het 
beste wenste voor haar zoon en zijn toekomst.” 

“Terwijl de novemberregen zwiept over Utrechts duistere straten, 
straalt de Julianahal van talloze kanten. Het is woensdagavond: 
de avond dat de eerste trein met gevluchte Hongaren wordt 
verwacht. Ergens tussen Venlo en Utrecht moet die trein nu 
rijden, met de honderden mensen, voor wie in deze hal een 
nieuwe wereld moet beginnen”,  berichtte het Utrechts 
Nieuwsblad op 15 november. Begin november stelde de 
ministerraad vast dat Nederland om humanitaire redenen 
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Hongaarse vluchtelingen zou opnemen. Op 14 november kwam 
de eerste groep van zeshonderdzeventig vluchtelingen in 
Nederland aan. Met de vijf treintransporten kwamen 
tweeduizend achthonderdnegenenveertig personen voor 
permanent verblijf naar Nederland – 
tweeduizendhonderdnegenenveertig mannen en zevenhonderd 
vrouwen. Hierbij waren driehonderdveertien gezinnen; in totaal 
negenhonderdeenentwintig personen.  

De hulp voor de vluchtelingen uit Hongarije kan in drie fasen 
worden verdeeld. De eerste fase betrof de hulp die 
vanaf  Hongarije en Oostenrijk gedurende het transport per trein 
naar Nederland tot en met het verblijf in de Koninklijke 
Jaarbeurshallen in Utrecht werd verleend. Tijdens de eerste 
tijdelijke opvang in de gebouwen van de Jaarbeurs was het 
Nederlandse Rode Kruis verantwoordelijk voor de organisatie. 
Hier vond de registratie door gemeenteambtenaren – volgens 
aanwijzingen van de Inspectie van de Bevolkingsregisters – en 
verzorging van de vluchtelingen onder leiding van het Rode Kruis 
plaats, in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse 
Zaken, het ministerie van Justitie en de Nederlandse Federatie 
voor Vluchtelingen. Vervolgens werden de vluchtelingen 
overgebracht naar tijdelijke verblijfsplekken – zoals 
recreatieoorden – door het land; dit behelsde de tweede fase van 
de hulp.  

De derde fase van de hulpverlening betrof de definitieve 
huisvesting van gezinnen in een eigen woning en van vrijgezellen 
in kosthuizen. Deze fase betrof tevens de hulp die geboden werd 
bij de integratie in de Nederlandse samenleving. Onder de bijna 
drieduizend Hongaarse vluchtelingen bevonden zich onder meer 
160 studenten. De zorg hiervoor werd toevertrouwd aan het 
Universitair Asyl Fonds, een instelling die zich sinds 1948 
inzette voor gevluchte studenten, zodat zij aan verschillende 
universiteiten in Nederland hun studie konden voortzetten. 
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De vestiging verliep volgens Jenö Dzsingisz Gabor allemaal erg 
vlot. In Nederland aangekomen ging Gabor al binnen enkele 
weken naar school bij de Jezuïeten in Nijmegen. Al snel kregen 
de Hongaarse vluchteling en zijn familie een huis aangeboden. 
“De eerste paar dagen dacht ik nog dat we terug zouden keren 
naar Hongarije.” Maar vanaf de executie van Imre Nagy in 1958, 
de held van de revolutie, wilde Gabor niets meer met zijn 
geboorteland te maken hebben. “En dat gevoel heb ik tot 1989 
gehouden.” Jenö Dzsingisz Gabor verging het in de Nederlandse 
samenleving zeker niet slecht. Na zijn studie Internationaal 
Bestuursrecht en Economie in Tilburg kwam hij terecht in de 
scheepvaartsector onder het ministerie van Economische Zaken. 
Van 1983 tot 1990 was hij burgemeester van het Twentse dorp 
Haaksbergen. In de jaren negentig werkte hij als staatssecretaris 
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij voor het CDA in het 
kabinet Lubbers, waarna hij als lid van de landbouwraad enkele 
jaren bij de ambassade in Boedapest gevestigd was. Zijn vader 
bleef al die tijd in Hongarije. “En dat terwijl hij door de toenmalig 
minister-president Luns op mijn huwelijk toestemming kreeg om 
met de speciale status van welkome vluchteling naar Nederland 
te komen.”  Zijn vader sloeg dit aanbod echter af; hij gunde de 
Hongaarse regering zijn vertrek niet. Gabors vader maakte de val 
van het communisme in zijn land in 1989 niet meer mee; hij 
stierf in 1982. 

Toezicht op de Hongaren in Nederland 

Nederland stelde zich gedurende de Koude Oorlog van begin af 
aan wantrouwend op tegenover Oost-Europa en het 
communisme. In hoeverre lette Den Haag als gevolg daarvan 
extra goed op bij de komst van de vluchtelingen uit Hongarije? 
Schrijver Menno Bos denkt dat de Nederlandse regering geen 
enkele aandacht besteedde aan de achtergrond van de 
Hongaarse vluchtelingen. In zijn artikel ‘Zuinige opvang: 
Hongaarse vluchtelingen in Nederland’ in het Historisch 
Nieuwsblad zegt hij: ‘Opvallend is het dat de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst (B.V.D.) geen enkele belangstelling toonde voor 
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eventuele communistische sympathieën onder de nieuwkomers.’ 
Maar schijn bedriegt. Achter de schermen hield de Nederlandse 
overheid wel degelijk een oogje in het zeil, zelfs nadat het in 
Oostenrijk aanwezige selectieteam enkel Hongaren had 
toegelaten die na 4 november waren gevlucht. Duco Hellema zegt 
hierover: ‘De Nederlandse gezant in Boedapest, F.W. Craandijk, 
waarschuwde Den Haag dat vooral in de eerste stroom 
vluchtelingen tot 4 november, ‘ongure elementen’ als 
communisten en A.V.H.-agenten aanwezig waren. Er moest goed 
worden opgelet. Craandijk zelf verstrekte daarom alleen visa aan 
Hongaren met een paspoort, en alleen dan ‘als zij bij ons gunstig 
bekend zijn of in Nederland relaties hebben die zich over hen 
kunnen ontfermen. Zij die met mijn hulp de reis ondernemen 
zijn in alle geval politiek betrouwbaar en worden niet armlastig’, 
verzekerde de gezant Den Haag.’  

De A.V.H. (Allamvedelmi Hatosag) was als Hongaarse 
Staatsveiligheidsdienst het voornaamste Hongaarse 
inlichtingen- en veiligheidsorgaan. Het was sinds mei 1950 
verantwoordelijk voor de beveiligingsmaatregelen ten aanzien 
van militairen en militaire instanties in Hongarije. Het 
staatscontroleapparaat A.E.K. (Allami Ellenorzo Kozpont) 
oefende haar invloed uit op het economische leven in Hongarije 
en werkte nauw samen met de A.V.H. Het Nederlandse 
selectieteam zag er op toe dat er geen communisten, A.V.H.-
agenten, criminelen en zigeuners werden geselecteerd om naar 
Nederland te komen. Het selectieteam bracht op 19 november 
verslag uit aan de afdeling Vreemdelingenzaken van het 
ministerie van Justitie. De veiligheidsdienst stelde dat politiek 
ongewenste elementen uit de kampen waren verwijderd; 
nochtans achtte de delegatie het beter te selecteren uit 
vluchtelingen die kortgeleden de grens waren gepasseerd. Als 
uitgangspunt hiervoor werd 4 november 1956 aangehouden, de 
dag van het neerslaan van de opstand. Toch werden de 
vluchtelingen na aankomst in Nederland uitgebreid ‘gescreend’, 
waarbij Justitie in de eerste plaats zeer verdacht was op A.V.H.-
agenten onder hen. Opvallend genoeg werd er minder aandacht 
geschonken aan eventuele communistische partijleden. 
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Al voordat de vluchtelingen naar Nederland kwamen werd vanuit 
de politiek gevreesd dat er zich onder de vluchtelingen ‘dubieuze 
figuren’ zouden bevinden en dat daarbij een ‘criminele en 
politieke screening’ uit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk 
werd geacht voordat de vluchtelingen zouden uitzwermen. In de 
recreatieoorden waar de Hongaarse vluchtelingen na aankomst 
in de Jaarbeurshallen werden opgevangen waren 
rijksrechercheurs gestationeerd. Bij aankomst in Nederland 
werden de Hongaarse vluchtelingen aan een door de B.V.D. 
verstrekte vragenlijst onderworpen – in zowel het Nederlands als 
in het Hongaars – waarin zij onder meer hun geboortegegevens, 
beroepen, familierelaties, politieke oriëntering, datum en 
redenen van hun vlucht dienden in te vullen. Daarbij is vooral 
vraag vijftien essentieel voor dit onderzoek: ‘Welke personen van 
A.V.H., Communist. Organisatie kent U en wie onder hen zijn 
ook uit Hongarije gevlucht, waar deze het laatst gezien en welke 
in Nederland gezien?’ Aan de hand van deze ingevulde lijsten 
vonden verhoren plaats met behulp van tolken. Het werd zeer 
belangrijk geacht om vast te stellen welke vluchtelingen de 
verhoorde kende en wie men daarvan in Nederland had gezien. 
Bij het screenen van de Hongaren in de opvangkampen van de 
procureur-generaal in Arnhem werden lijsten opgesteld met de 
namen van diegenen, die volgens de vluchtelingen notoire 
communisten of leden van de A.V.H. waren. Van deze personen 
werd echter niemand aangetroffen in de kampen in het 
opvangkamp in Arnhem.  

De politiek vreesde dat er zich ‘dubieuze figuren’ onder de 
vluchtelingen zouden bevinden. De door de procureur-generaal 
voor de screening aangewezen ambtenaren – rijksrechercheurs 
– hadden te allen tijde toegang tot de verblijfplaatsen van de 
vluchtelingen. Overplaatsingen van vluchtelingen naar andere 
kampen dienden terstond aan de in het kamp aanwezige 
politieambtenaar te worden medegedeeld. De vluchtelingen 
mochten zich niet buiten het kamp vestigen zonder toestemming 
van de desbetreffende procureur-generaal. Daarnaast mochten 
de vluchtelingen zich niet buiten de gemeente begeven waarin 
hun verblijfplaats was gelegen. Indien zij zich niet aan deze 
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regels hielden werden zij bij de politie bekend gemaakt en werd 
een onderzoek ingesteld. Als zou blijken dat zij ‘ongewenste 
activiteiten’ bedreven, werden bijzondere maatregelen van 
vreemdelingentoezicht toegepast. Voor deze moeilijke en 
onbetrouwbare gevallen zouden speciale verblijfplaatsen worden 
ingericht. Eventueel zouden zij naar een afzonderlijk kamp 
worden overgebracht. Dit was ook van toepassing op 
vluchtelingen wiens screening tot een ongunstig resultaat had 
geleid. De politie diende meer dan gewoonlijk aandacht te 
besteden aan het gedrag en de denkbeelden van de 
vreemdelingen, vooral hun politieke overtuigingen, omdat er 
weinig bekend was over hun verleden. De B.V.D. centraliseerde 
alle inlichtingen betreffende de vluchtelingen op politiek gebied. 
In de praktijk werkte de screening niet altijd even soepel. Veel 
Hongaren werden door de veelvuldige overplaatsingen niet 
gescreend, terwijl anderen onvindbaar waren. Een ander 
probleem was de verhuizing van vluchtelingen naar andere 
gemeenten zonder vermelding van een nieuw adres. Voor de 
politie was het een zeer tijdrovende zaak om deze mensen op te 
sporen.  

Dat de plaatselijke toezichthouders verdacht waren op bepaalde 
‘ongure elementen’ blijkt wel uit een rapport van de 
rijksrecherche in Leeuwarden in het kader van het verhoor van 
Hongaarse vluchtelingen in Kortehemmen in december 1956. 
Daarin schepten de verklaringen van een bepaalde Hongaar ‘op 
zijn zachtst gezegd bevreemding’. De betreffende Hongaar 
noemde veel namen van officieren van de A.V.H. ‘Wij menen 
daarin reden te zien om gereserveerdheid tegenover deze 
verklaringen in acht te mogen nemen.’ 

Ook de rijksrecherche in Breda stelde persoonslijsten op waarin 
onderscheid werd gemaakt tussen politiek betrouwbaar en niet 
betrouwbaar. Slechts een enkeling behoorde tot de laatste groep. 
In het opvangkamp ‘Bosch en Ven’ in Oisterwijk was 
voorzichtigheid geboden bij een Hongaar die laarzen droeg van 
de A.V.H. Hij had aangegeven mijnwerker te zijn geweest, maar 
volgens de plaatselijke inspecteur-rijksrechercheur J.A. Vissen 
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wezen zijn handen daar niet op. Overige kampbewoners zouden 
hem mijden. Ook met de Hongaarse vluchtelinge met wie de 
verdachte een verhouding had, was voorzichtigheid geboden. 

Bij de rijksrecherche in Amsterdam gingen er geruchten de 
ronde dat er zich onder de vluchtelingen daar twee leden van de 
Hongaarse staatspolitie bevonden. Van deze twee verdachten 
waren de namen niet bekend, maar wel hun 
registratienummers. Er werd een onderzoek ingesteld naar de 
identiteit van deze Hongaren. Een van de registratienummers 
bleek een één jaar oude baby te zijn. De geruchten waren 
derhalve niet erg betrouwbaar. Toch werd er door rechercheur 
J.D. van Wijk contact opgenomen met de geestelijke verzorger 
van het Rooms-Katholieke deel van de vluchtelingen, de 
Hongaarse pater Rocho Radanyi. Die meende dat er ongetwijfeld 
‘politiek verkeerde elementen’ onder de vluchtelingen waren, 
maar hij wist hier vooralsnog niets specifiekers over te melden. 
Hij zegde echter toe om de rijksrecherche te informeren zodra 
hem hierover iets ter ore zou komen.  

In Eerbeek maakten de inspecteur-rijksrechercheur E. 
Schilderman en rijksrechercheur A.L. van Campen notitie van 
een vluchteling die verklaarde dat hij in Utrecht door een 
onbekende Hongaar was gevraagd om in Nederland bij de 
Communistische Partij te gaan. En het verhoor van in Zeist 
verblijvende Hongaarse vluchtelingen wekte achterdocht omdat 
slechts weinigen de namen noemden van A.V.H.-agenten of 
communistische functionarissen. Het was volgens de 
plaatselijke rapporteur desondanks niet onaannemelijk dat zij 
bekend waren met dit soort functionarissen. Door het hele land 
werd in ieder geval voorzichtigheid in acht genomen bij het 
stuiten op verdachte omstandigheden en personen. 

In januari 1957 waren alle namen van de Hongaarse 
vluchtelingen in kaart gebracht. Dagelijks kwamen van de 
procureurs-generaal de screeningsrapporten binnen; deze 



98 

 

werden zo spoedig mogelijk bij de dossiers gevoegd. Slechts een 
klein gedeelte van deze rapporten was tot dan toe gecontroleerd.  

Eind januari 1957 bepaalde het hoofd van de afdeling 
Vreemdelingenzaken en Grensbewaking dat men een begin zou 
maken met het nalezen van de rapporten van de in november en 
december aangekomen Hongaarse vluchtelingen. Bij de controle 
diende in het bijzonder rekening te worden gehouden met 
gegevens die de betrouwbaarheid van de vreemdeling (en 
eventueel die van diens echtgenote) in twijfel zouden trekken. 
Hierbij moest gekeken worden of de vluchteling was gevlucht na 
de Sovjet-Russische aanval op Boedapest op 4 november. Ook 
diende van elke naam die de vreemdeling had genoemd – hetzij 
als familielid of bekende, ‘hetzij als zijnerzijds gesignaleerde 
onbetrouwbare vreemdeling’ – een documentatiestuk te worden 
geschreven.  

De Hongaarse vluchtelingen werden consequent in de 
gaten gehouden 

In de daarop volgende periode werden de Hongaarse 
vluchtelingen consequent in de gaten gehouden. Een 
codetelegram van Luns op 3 april 1957 laat zien dat men nog 
steeds verdacht was op leden van de Hongaarse geheime 
staatspolitie onder de vluchtelingen: ‘Naar mijn mening moet 
ernstig rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat E. 
een A.V.O.-agent – latere A.V.H. – is, zodat bij contact met hem 
grote voorzichtigheid in acht ware te nemen.’  

Ook werden verscheidene vluchtelingen tot eind 1957 door de 
plaatselijke politie opnieuw verhoord. Het archief van de 
procureur-generaal in Amsterdam bevat bijvoorbeeld tientallen 
uitgebreide notulen van nadere verhoren met daarin onder meer 
grondige informatie over de levensloop van de betrokkene en 
diens vlucht uit Hongarije. Daarbij diende de verhoorder tevens 
zijn indruk over de vluchteling op papier te zetten. Dit 
resulteerde in enkele opvallende citaten van de rapporteur: ‘geen 
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snugger type, doch ziet er netjes en verzorgd uit’, ‘eenvoudige 
jongen, die veel meegemaakt heeft’ en ‘maakt een nette en 
intelligente indruk. Spreekt vrijuit.’ Ook werden werkgevers bij 
wie Hongaarse vluchtelingen in dienst waren, benaderd om 
informatie te verstrekken. Een rapport van een verhoor in maart 
1956 vertelt het volgende: ‘Harmath heeft gedurende ruim vier 
maanden dat hij in ons land verblijft, blijk gegeven van een goede 
instelling. Zijn maatschappelijk gedrag geeft – blijkens verkregen 
inlichtingen – geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen en 
ook bij zijn werkgever NV Werkspoor alhier, bleek hij goed zijn 
best te doen.’  

In een brief aan de Nederlandse Federatie voor 
Vluchtelingenhulp in mei 1958 werd echter, namens de minister 
van Justitie door het hoofd van de Hoofdafdeling 
Vreemdelingenzaken en Grensbewaking, nog wel gevraagd naar 
de verblijfplaats van een aantal Hongaarse vluchtelingen van wie 
de verblijfplaats niet bekend was bij het desbetreffende 
ministerie. Er bevindt zich meer correspondentie van dit kaliber 
in het archief. Een ander opvallend gegeven is dat het archief 
van de procureurgeneraal in Amsterdam tientallen, zo niet 
honderden verhuisberichten bevat van voornamelijk 
vluchtelingen die zich gedurende het jaar 1957 elders in 
Nederland huisvestten. Deze informatie – inclusief naam en 
geboortedatum van de vluchteling en het oorspronkelijke en 
nieuwe adres – werd door het ministerie van Justitie opgeslagen. 
Er was dus kort na de ontvangst van de vluchtelingen wel 
degelijk sprake van een ‘angstpsychose’ voor communistische 
elementen onder de Hongaarse vluchtelingen. Vanaf het moment 
dat bekend werd dat er vluchtelingen naar Nederland kwamen 
was Den Haag vooral verdacht op A.V.H.-agenten onder hen. 
Deze argwaan zwakte af na 1957. Bron: Historisch Tijdschrift 
Aanzet. 
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4 november 1956 

De emotionele reacties in Nederland op de gebeurtenissen in 
Hongarije en de harde veroordeling van het Russisch ingrijpen 
door de pers lieten ook de regering-Drees niet onberoerd. Op 5 
november, onmiddellijk na de bloedige interventie, beloofde de 
minister-president duizend Hongaarse vluchtelingen permanent 
in ons land op te nemen. Na buurland Zwitserland was 
Nederland het tweede land dat Oostenrijk, dat met een 
toenemende stroom hulpbehoevenden te maken kreeg, en de 
Hongaarse vluchtelingen te hulp schoot.  

De snelheid en ogenschijnlijke edelmoedigheid waarmee Drees 
hulp aanbood stond in schril contrast met de daaropvolgende 
pogingen van de staatsman om het aantal vluchtelingen tot een 
minimum te beperken. De stapsgewijze verhoging van het 
quotum van duizend naar uiteindelijk een kleine 2500, in 
november en december 1956, werd door hem slechts met grote 
tegenzin geaccepteerd. Bovendien wentelde Drees de kosten voor 
opvang van de Hongaarse vluchtelingen grotendeels af op 
particuliere hulporganisaties. Duco Hellema, die menig artikel 
schreef over dit onderwerp, noemde Drees 'een zuinige 
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boekhouder'. De premier wilde zich blijkbaar hulpvaardig tonen, 
maar het mocht niet te veel kosten.  

Humanitaire overwegingen om Hongaarse vluchtelingen in ons 
land op te nemen werden ingehaald door economische motieven 
van de regering-Drees. Selectieteams, bestaande uit ambtenaren 
van de ministeries van Justitie, Maatschappelijk Werk en 
Sociale Zaken, werden naar Oostenrijkse vluchtelingenkampen 
gestuurd om die vluchtelingen eruit te pikken aan wie de 
Nederlandse arbeidsmarkt op dat moment het meest behoefte 
had. Alleenstaande, geschoolde mannen, die in de metaal- of 
textielindustrie konden werken, hadden daarbij de absolute 
voorkeur. Wegens het grote gebrek aan mijnwerkers in 
Nederland kregen de Limburgse Staatsmijnen toestemming om 
zelf een selectieteam te sturen. Uiteindelijk mislukte deze 
wervingsactie: de helft van het aantal 'mijnwerkers' dat zich 
opgaf, bleek nog nooit een mijn vanbinnen te hebben gezien; 
daarnaast hadden landen als Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk al grote groepen mijnwerkers onder de Hongaarse 
vluchtelingen 'weggekaapt'. Er was hier in feite een grote 
concurrentieslag aan de gang.  

Een andere taak van het overheidsselectieteam bestond eruit te 
voorkomen dat criminelen, communisten, leden van de 
Hongaarse geheime politie, zigeuners en zelfs nozems toegang 
tot Nederland kregen. Op enkele uitzonderingen na is het team 
daar waarschijnlijk wel in geslaagd.  

Tánczos verklaart niets van enige vorm van screening te hebben 
gemerkt. Afgezien van primaire gegevens als naam, 
geboortedatum en woonplaats zijn hem in het Oostenrijkse 
vluchtelingenkamp geen diepgaande vragen gesteld. In 
Nederland aangekomen werd hij echter wel aan de tand gevoeld 
door iemand van de BVD. De Hongaarse vluchteling vermoedt 
dat hij met name ondervraagd is omdat hij reserveofficier was in 
het Hongaarse leger. 'Dat was echter niet zo bijzonder,' meent 
Tánczos. 'Ongeveer iedere student was dat.' In een boek moest 
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hij uitzoeken welk wapen hij had gehanteerd. Opvallend is het 
dat de BVD geen enkele belangstelling toonde voor eventuele 
communistische sympathieën onder de nieuwkomers. 'Daar is 
mij nooit iets over gevraagd,' zegt Tánczos.  

Er kwam opvallend weinig kritiek uit de beide Kamers op de 
allesbehalve humanitaire selectiemethode van het kabinet-
Drees. Alleen in de Eerste Kamer werd door de ARP en de PvdA 
geprotesteerd tegen de selectie van mijnwerkers. Binnen de 
regering werd alleen tegengas gegeven door de minister van 
Maatschappelijk Werk Marga Klompé en het ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Zij uitten hun onvrede over het beleid dat 
economische belangen zwaarder liet wegen dan humanitaire 
overwegingen. Drees verdedigde dit beleid echter door te wijzen 
op het woningtekort en de zwakke Nederlandse economie.  

Om Nederlands internationale imago als hulpverstrekkend land 
wat op te poetsen beloofde Drees boven op de eerder toegezegde 
vijfentwintighonderd vluchtelingen begin 1957 nog eens 2000 
Hongaren op te nemen. Hij verbond daaraan als voorwaarde dat 
dezen binnen een halfjaar zouden doorstromen naar Canada, 
zodat Nederland niet met nog eens tweeduizend vluchtelingen in 
zijn maag zou blijven zitten. De tijdelijke gasten kwamen 
inderdaad naar Nederland, maar werden gehuisvest in afgelegen 
kampen, zodat het risico dat zij liever in Nederland zouden 
blijven, werd beperkt. Uiteindelijk reisden veruit de meesten, op 
een enkele uitzondering na, door naar Canada.  

Schrijnend is het geval van de gevluchte Hongaarse 
weeskinderen die in het Joegoslavische kamp Bela Crkva waren 
opgevangen. Drees wenste niet aan de verzoeken voor opvang 
van deze veertien tot zeventienjarige kinderen, die geen ouders 
of directe familie meer hadden, tegemoet te komen. Pas na grote 
internationale druk besloot de premier uiteindelijk een schamele 
veertig van de dertienhonderd kinderen op te nemen. 
Opmerkelijk was dat er een kinderpsychiater werd meegestuurd. 
Hoewel het niet helemaal duidelijk is met welk doel deze 
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zieltjesknijper met het selectieteam mee afreisde naar 
Joegoslavië, is het zeer waarschijnlijk dat hij de geschiktste 
kinderen voor Nederland eruit diende te filteren.  

In de jaren na 1956 is het overgrote deel van de gevluchte 
Hongaren probleemloos geïntegreerd. Ze werden succesvolle 
Nederlandse staatsburgers. Veel van de nieuwkomers trouwden 
met Nederlandse vrouwen en een relatief groot aantal kwam 
terecht in belangrijke functies in het bedrijfsleven en bij 
wetenschappelijke of medische instellingen. Volgens Tóth zijn de 
Hongaren 'in alle geledingen van de maatschappij succesvol te 
noemen'.  
 
Daarbij was de steun die ze kregen van reeds in Nederland 
verblijvende landgenoten zeker niet onbelangrijk. Een 
zelfgeschreven integratieboekje, uitgegeven door het Hongaars 
studentendispuut Mikes Kelemen Kör, en een taalcursus 
maakten de nieuwkomers wegwijs in ons land. Aad Kosto, 
staatsecretaris van Justitie, in het bijzonder belast met 
asielzaken in het kabinet-Lubbers III, drukte het tijdens een 
Hongaarse bijeenkomst als volgt uit: 'We hebben nooit gedonder 
gehad met jullie.'  Bron: Villa Historica.  

Op 23 oktober 1956 brak in Hongarije een opstand uit tegen de 
communistische regering. Toen die door Russische tanks werd 
onderdrukt, vloog ook in Nederland de vlam in de pan. 
Nederlandse communisten kregen het zwaar te verduren. 

Communistenjacht in Nederland 

Hongarije was in 1956 een communistisch land en stond onder 
invloed van de Sovjet-Unie. Onenigheid over de politieke 
toekomst van het land leidde op 23 oktober tot een gewapende 
opstand tegen de communistische regering. Die riep de Sovjet-
Unie te hulp, waarna  Russische tanks vanaf 4 november de 
opstand de kop indrukten. In Nederland leidde dit tot heftige 
emoties. Al sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 
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was er in de wereld een 'Koude Oorlog' aan de gang tussen 
communistische en kapitalistische landen. Echt oorlog was het 
niet, maar iedereen hield zijn hart vast als de belangrijkste 
landen met atoomwapens, de Sovjet-Unie en de Verenigde 
Staten, hun spierballen lieten zien.  

Nederlandse communisten waren tot dan toe buiten schot 
gebleven. In Nederland waren communisten niet altijd geliefd, 
maar wel gerespecteerd vanwege hun rol in het verzet in de 
Tweede Wereldoorlog. Dat sloeg om toen er tanks in Hongarije 
door de straten rolden. Ineens werden de communisten gehaat 
vanwege hun steun aan de Russen.  Bij communisten thuis 
werden de ruiten ingegooid. Sommige communisten werden in 
elkaar geschopt en bij het hoofdkantoor van de communistische 
partij, de CPN, was drie dagen lang een belegering gaande van 
woedende jongeren. Vanaf dat moment konden de communisten 
geen goed meer doen. De Koude Oorlog was nu ook in Nederland 
echt begonnen. Bron: Innl.nl/id  
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De Indische Nederlanders 
 
 
 
 
De alom geprezen integratie van de Indische Nederlanders heeft 
als nadeel dat er weinig over dit fenomeen bekend is en het lijkt 
of het succes toevalt aan het ,,toen nog" zo tolerante Nederlandse 
volk eerder dan aan de Indische Nederlander zelf. Zelden hoor je 
dat met het kennis nemen van de Indisch Nederlandse 
levenswijze, de Nederlandse samenleving beter is geworden. Het 
heeft geholpen over de zelf opgelegde somberheid van het 
calvinisme en het collectieve schuldgevoel dat de Tweede 
Wereldoorlog naliet, heen te springen. Missie en zending gaven 
het beeld van kinderlijke culturen, deels nog levend in het 
stenen tijdperk, doch dat wij kennis genomen hadden van 
grootheden als de Islam en het Boeddhisme en kennis hadden 
van de Chinese levensaard en uit steden met miljoenen inwoners 
kwamen, dat konden de mensen hier veelal niet begrijpen.  De 
reden van hun komst herinnerde vooral aan het pijnlijke verlies 
van het profitabele wingewest en markeert het falen van de 
diplomatie en daardoor op grotere afstand komen van de 
economische en handelshervormingen in Azië.  
 
De Indische Nederlanders hebben Indonesië moeten verlaten 
omdat Nederlanders niet meer welkom waren in Indonesië. Ook 
zij die er al woonden met soms een familiegeschiedenis van 
eeuwen in Indië, waren daar niet meer gewenst. Wel kon uit deze 
groep elk individu er voor kiezen Nederlander te blijven of zich 
tot Indonesiër te laten naturaliseren, waartoe een groot aantal is 
overgegaan.    Er zaten dus geen militairen bij hoewel velen van 
hen wel, zij het jaren terug, tijdens de tweede wereldoorlog door 
het KNIL als miliciens zijn opgeroepen en de oorlog in 
krijgsgevangenschap hebben doorgebracht. De vrouwen en 
kinderen en de mannelijke burgers kwamen in kampen terecht 
waarvan het uiteindelijke doel was om genocide op deze 
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bevolkingsgroep te plegen. Dus de Indische Nederlanders, 
evenals zij die na 1948 nog in Indonesië woonden, zijn door de 
bank genomen allen civilisten.  De Indische Nederlanders gaven 
leiding op plantages, zij waren handelaren, technici en gaven 
onderwijs. Zij deden charitatief werk in weeshuizen of binnen 
zending en missie. Zij hielden de openbare werken in stand, 
zoals de spoorwegen, de posterijen, het elektriciteitsnet en de 
waterleiding, de archieven en het rechtssysteem. Ook de winning 
en het vervoer van minerale grondstoffen waar het eilandenrijk 
zo ruimhartig mee bedeeld is en waarmee met de winst hieruit 
Nederland zijn wederopbouw bekostigde, zetten wij voort. Dit 
was heel belangrijk want Nederland had zijn Marshallhulp 
gebruikt om de politionele acties te bekostigen.  
 
De volledige logistiek van hetgeen zo'n honderdtwintig miljoen 
mensen produceerden alsmede het onderhoud van de 
installaties en het materieel die over het algemeen van 
Nederlands fabricaat waren, werden door de Indische 
Nederlanders uitgevoerd. Dit in een archipel net zo groot als 
Europa van Ierland tot Moskou en van de Noordkaap tot aan 
Zuid-Italië. Dit deden zij in een steeds vijandiger wordende 
omgeving. Hoog geschoold, vaak Nederlands, Engels of Duits 
sprekend naast een opvallend slecht Maleis waarvoor de 
standaard, het officiële Bahasa Indonesia, nog maar korte tijd 
daarvoor ontwikkeld was. Ook gingen zij niet op in de massa 
omdat hun Europese achtergrond goed te herkennen bleef. 
Steeds verder werd deze groep op zichzelf teruggedrongen en 
ontwikkelde een eigen levensstijl gebaseerd op 
improvisatietalent, pioniersgeest, aanpassingsvermogen en de 
drang kennis te nemen van alle geneugten die het leven te bieden 
heeft. Hierdoor namen deze flexibele mensen gemakkelijk 
invloeden tot zich. Niet behoudend en modernistisch, zo 
integreerden zij de moderne levensstijl die overwaaide over de 
Pacific. Hawaiiaanse muziek, hun aangeboren handigheid en 
pioniersgeest omarmden het ,,do it yourself" op natuurlijke 
wijze, evenals de wegwerp-consumptiemaatschappij. Voedsel en 
sigaretten uit blik van over de hele wereld, alle soorten sterke 
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drank, coca cola en sinaasappeltjesdrank met koolzuur en 
gekoeld fruit uit de frigidaire, pick-ups en de jive. 
 

 
Door het vermogen problemen op afstand te houden en zolang 
te kunnen wachten tot alle onderdelen die voor de oplossing 
nodig waren ook pasten, heeft geleid tot het begrip ‘indolent’ dat 
een erg negatieve lading  meekreeg. Zich niet dusdanig met het 
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probleem te identificeren zodat elk handelen goed leek, ook als 
niet te overzien is tot welke escalatie het kan leiden waarbij je 
mogelijkerwijze zelf een veer zou moeten laten, was het gevolg.  
Ik ben geneigd het positieve element te benadrukken door de 
oorzaak voor deze eigenschap te zoeken in een van de sterkst 
ontwikkelde overlevingstechnieken van de Indische 
Nederlander, het sterk ontwikkelde gevoel van eigenwaarde. 
Indolent is het niet-handelen met behoud of omwille van het 
behoud van de eigenwaarde. Dit besef geeft de Indische 
Nederlander de mogelijkheid over de jaren desnoods een leven 
lang te werken aan zijn/haar doel van zelfverwerkelijking.  Om 
dit te bereiken zal geen barrière te hoog zijn en geen ravijn te 
diep om uiteindelijk tevreden terug te kijken op een heerlijk 
leven. 
 
Toen deze groep Nederland bereikte, werden hun talenten eerst 
helemaal niet herkend omdat uiterlijkheden heel erg bij de 
beoordeling van de doorsnee Nederlander meespelen. Al te vaak 
werd niets begrepen van dit zwartje. Ook was Nederland nog 
geheel in de ban van de eigen vraagstelling ,,wie is goed en wie 
is fout" en dan betrof dit vooral het gedrag in de oorlog waardoor 
individuen dan wel hele groepen verguisd werden. De verzuiling 
vierde hoogtij evenals de armoede. De achterstand was enorm. 
Men waste zich nog in tobbes en het toilet was soms nog een ton. 
Er was een groot tekort aan alles. Men at nog één maal per week 
vlees en de banaan was nog onbekend. De houtje-touwtje-jas 
was te modern en de drollenvanger (pofbroek) normaal en in 
sommige situaties verplicht onder een rok te dragen, 
eenvormigheid en grauwheid naast achterdocht jegens elkaar de 
regel. En daar kwamen de van het leven genietende 
wereldgeoriënteerde overzeese landgenoten, gebruind, soepel en 
lenig, los in de heupen en vooral opzienbarend snel. Ze spraken 
met een hoorbaar accent maar zij spraken het Nederlands; ze 
leven als God in Frankrijk maar waar doen ze het van. Ze hadden 
kennis genomen van allerlei exquise weefsels en hadden vouwen 
in de broekspijpen en ze repareerden hun fietsen in de 
woonkamer bij de kachel. Uiteindelijk is de Nederlandse cultuur 
doortrokken geraakt van het door de Indo als eerste hier te lande 
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geëtaleerde wereldburgerschap. De grootste schrijvers hebben 
een Indische achtergrond, op het toneel, in het cabaret, op het 
gebied van de journalistiek, de rock and roll, radio en televisie, 
overal openbaarde zich het Indische voorland, de basis voor het 
richtinggevend pragmatisme in het zich ontzuilende Nederland 
dat zonder de Indische common sense wellicht zou zijn vervallen 
tot barbarisme.  Zij reflecteerden hoe ook in de rest van de wereld 
de botsing tussen het modernisme en het alledaagse zware leven 
een onvermijdelijke horde was, die genomen moest worden om 
uiteindelijk mee te kunnen in de vaart der volkeren.  
 
Niet alleen het passief ondergaan van hetgeen aangeboden werd, 
was voldoende voor de overlevingskunstenaar. Je bent per slot 
van rekening wat je eet en ondanks het improvisatietalent om 
van het toen gangbare voedselaanbod iets Indisch te produceren 
zouden ze het niet hebben volgehouden zonder het particuliere 
initiatief van de Warung Keliling. Het busje van Jack van 
Kerkvoorden vol met Indische ingrediënten en de nieuwtjes die 
hij te vertellen had over andere Indische conglomeraten in de 
provincie. Informatie over wie er waar was komen wonen enz., 
enz.. Ook bij particulieren thuis stonden de zakken rijst in de 
gang en lagen de pakken kroepoek onder de bank waar je even 
wat kon kopen als je het nodig had. De weekenden werden 
doorgebracht met bandjes in de huiskamer, Indische 
gezelligheid, Amerikaans systeem. Iedereen nam wat mee want 
Indische monden staan nooit stil. Gezelligheid maar wel 
teruggetrokken op jezelf want zondags heerste in Nederland nog 
een soort godsdienstoorlog waarbij de ene buurman de andere 
niet groette, allen stijf in het pak dat bedoeld was om eventueel 
in begraven te worden. Zo gauw het weer het toeliet werd er 
gevliegerd met de vechtvliegers. ’s Avonds even met elkaar 
communiceren over de intercom aangesloten over de koperen 
waterleidingbuizen terwijl de vooruitstrevende Tukker trots naar 
het kastje luisterde van de centrale radio met een knop met drie 
standen, daar stond bij de Indische Nederlander het 
geïntegreerde radio-pick-upmeubel met echte bassen en mooie 
bestikte stof voor de speakers en het hypnotiserende groene 
kattenoog dat de poort was terug naar andere horizonten. Zoals 
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de patrijspoort eens zeemijl na zeemijl hun wereld verduisterde 
en verkoelde en hun de weemoed bracht die ons nimmer meer 
zou verlaten. Bron: Peter van Haagen. 
 
 

 
 
Zestig jaar geleden droeg Nederland de soevereiniteit van 
Nederlands-Indië over aan Indonesië. De meeste Indo’s besloten 
dat er geen plaats meer voor hen was in het onafhankelijke 
Indonesië en vertrokken naar Nederland. Hoe is het ze sindsdien 
vergaan in ons land? En is de Indische cultuur aan het 
uitsterven? 
 
“Je bent Indisch? O, je bedoelt Indonesisch!” De meeste Indo’s 
zal deze opmerking bekend voorkomen. Indo’s, mensen van 
gemengd Nederlands-Indonesische komaf, vormen een van de 
grootste etnische minderheidsgroepen van ons land. Tussen 
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1945 en 1965 kwamen circa 200.000 Indo’s naar Nederland, 
omdat er geen plaats meer voor hen was in het postkoloniale 
Indonesië.   
 
Toch blijken veel autochtone Nederlanders weinig te weten over 
Indo’s. „De gemiddelde Nederlander blijkt vaak niet op het idee 
te komen dat iemand Indisch is. En als ze horen dat dat het geval 
is, zeggen ze vaak: ’O, Indonesisch’. Ze weten vaak niet wat het 
verschil is tussen Indisch en Indonesisch”, vertelt dr. Marlene de 
Vries, die voor het Instituut voor Migratie- en Etnische Studies 
van de Universiteit van Amsterdam onderzoek deed naar jongere 
generatie Indo’s in Nederland. Niet voor niets verzucht een 
Indische vrouw in De Vries’ boek ’Indisch is een gevoel’: „Het lijkt 
wel of we niet bestaan.”  
 
Ook in het huidige debat over de multiculturele samenleving 
worden Indo’s zelden genoemd, zoals ook grootschalig onderzoek 
naar de integratie van deze groep ontbreekt. Dat een dergelijk 
onderzoek nooit heeft plaatsgevonden, heeft ermee te maken dat 
de Indische integratie redelijk probleemloos is verlopen. Niet 
zelden wordt er gesproken van een geruisloze assimilatie. „Je 
hoort weinig over Indo’s omdat er nauwelijks problemen zijn 
geweest”, meent Roy Melger. De Indische socioloog deed met 
financiële steun van de stichting Het Gebaar onderzoek naar de 
sociaaleconomische positie van de generatie Indo’s die op jonge 
leeftijd naar Nederland kwam. „Alles liep zoals het lopen moest. 
Dus er was geen reden om geld te steken in onderzoek naar 
oorzaken van eventuele problemen. Er waren geen 
onderwijsachterstanden. En beroepsmatig en cultureel waren ze 
onopvallend. Ze bouwden geen moskeeën, maar gingen op in de 
Nederlandse kerken.”  
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Met hun onderzoeken proberen De Vries en Melger de lacune in 
de kennis over Indo’s enigszins op te vullen, al moesten beide 
onderzoekers zich bij gebrek aan geld tevreden stellen met 
relatief kleinschalige onderzoeken. Terwijl De Vries zich vooral 
richtte op de Indische identiteit, keek Melger naar de sociale 
mobiliteit van Indo’s die op jonge leeftijd naar Nederland 
kwamen. „Mijn onderzoek is voortgekomen uit een gevoel van oer 
nieuwsgierigheid: hoe is het de Indo’s vergaan nadat ze naar 
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Nederland zijn gekomen? legt Melger uit. „Hebben ze 
doorgestudeerd, zijn ze snel aan de bak gekomen en zijn ze goed 
geïntegreerd in de Nederlandse samenleving?”   
 
In zijn boek ’Vijftig jaar in het land van aankomst’ concludeert 
de gepensioneerde socioloog dat de oudere generatie zich stevig 
heeft geworteld in de Nederlandse samenleving. „Ze doen in alle 
geledingen van de samenleving goed mee. Ongeveer 80 procent 
van de mensen die ik heb ondervraagd stemt bij verkiezingen, 
42 procent is lid van een sportvereniging en 41 procent heeft zich 
aangesloten bij een kerkgenootschap.” Van doorstuderen in 
Nederland was daarentegen slechts in een enkel geval sprake. 
„Ze zijn in Nederland eigenlijk meteen aan het werk gegaan en 
hebben dus weinig vervolgstudies gedaan.”  

Wajang is een leenwoord in het Nederlands uit het Javaans. In 
het Javaans betekent wayang letterlijk "schaduw" of "schim". De 
afgeleide betekenis van dit woord is een bepaalde vorm van 
poppenspel, waarin gebruik wordt gemaakt van schaduw- of 
lichteffecten. 

Hoewel wajang meestal refereert aan het schimmenspel met 
behulp van leren poppen (wayang kulit), wordt het woord 
daarnaast ook gebruikt voor opvoeringen met driedimensionale 
poppen (wayang golèk), met platte houten poppen (wayang 
gedhog) en zelfs voor een toneelstuk met zwijgende acteurs-
dansers (Wayang Wong). Voorwaarde bij dit laatste is wel dat het 
stuk gebaseerd moet zijn op de Indonesische heldendichten 
Ramayana en Mahabharata. 

Sinds 2003 staat Wajang Kulit vermeld op de Lijst van 
Meesterwerken van het Orale en Immateriële Erfgoed van de 
Mensheid. Een bekend Javaans wajangspeler is Slamet 
Gundono. 

Het Javaanse schimmenspel is al heel oud. Het oudste bewijs 
van het wajangspel staat op een Midden-Javaanse inscriptie die 
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dateert van het jaar 840, daarin wordt het woord ringgit 
genoemd, wat een synoniem is van het woord wayang. Het 
woord wayang zelf werd voor het eerst genoemd in een inscriptie 
uit 907. Op deze inscriptie wordt namelijk een wajangspeler 
genoemd samen met een danser en een komiek. 

In de literatuur krijgen wij de eerste vermelding over het 
schimmenspel in het Oud-Javaanse gedicht kakawin 
Arjunawiwaha dat gedateerd is tussen 1028 en 1035. Wij lezen 
in Zang V.9 het volgende:  

Hanânonton ringgit manangis asekel mûd.a hid.epan, huwus 
wruh towin yan walulang inukir molah angucap, haturning 
wwang tresnêng wisaya malahâ tar wihikana, ri tatwanyân 
mâyâ sahana-hananing bhâwa siluman. 

Bij het wajangspel zijn er toeschouwers die wenen; ze worden 
verdrietig en raken van streek. Ook al weten ze best dat het 
gesneden leer is dat beweegt en praat. Zo is het ook met iemand 
die gehecht is aan de zintuiglijke waarnemingen. Hij beseft niet 
dat ze er in wezen niet zijn, dat alle dingen illusie zijn. 

Hoewel de meeste oudere Indo’s relatief makkelijk een baan 
vonden, bleek uit het onderzoek van De Vries dat het Indische 
erfgoed, waarbij bescheidenheid en beleefdheid naar 
leidinggevenden een grote rol speelt, wel een remmende factor 
was tijdens de professionele carrière. Zo constateert de Indische 
Irene Urich (69), die op jonge leeftijd naar Nederland kwam, dat 
haar gebrek aan assertiviteit haar loopbaan wel degelijk heeft 
gehinderd. „Ik heb alles gepikt wat ze met me deden. Steeds 
dacht ik: ’Als ze me langer kennen gaan ze me wel honoreren’. 
Maar dat gebeurde nooit. Nu zie ik dat ik dat anders had moeten 
aanpakken en dat ik door mijn opstelling bijvoorbeeld geen goed 
pensioen heb opgebouwd.”  
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Volgens dr. De Vries speelde de invloed van de koloniale erfenis 
dan ook een belangrijke rol bij de sociale mobiliteit van de Indo’s, 
ook bij de generatie die in Nederland werd geboren of op jonge 
leeftijd naar ons land kwam. „De invloed van ideeën en 
gedragingen die samenhingen met de koloniale verhoudingen, 
bleek tot mijn verrassing vaak heel groot te zijn. Ze zagen hoe 
hun ouders zich nederig opstelden jegens autochtone 
Nederlanders en dat hebben ze zich onbewust eigen gemaakt. Ze 
groeiden op met het idee dat Nederlanders intelligenter waren, 
dat je het als Indo nooit ver zal schoppen en dat een Nederlander 
hoger op de maatschappelijke ladder komt.”  
 
Ook Irene Urich herinnert zich dat ze moest vechten tegen het 
idee dat Nederlanders per definitie succesvoller zijn. „Mijn 
ouders droegen uit dat blank beter was. Mijn moeder had het 
ook steeds over mijn blanke buurmeisje: ’Zij doet dit en dat’. Dan 
zei ik wel eens: ’Waarom neem je haar niet als dochter?’ En het 
feit dat ik in Indonesië een Indonesisch vriendje had, werd niet 
geaccepteerd.”  
 
Voor de jongere generatie blijkt de koloniale erfenis echter 
nauwelijks meer een rol te spelen. Dat heeft er volgens dr. De 
Vries mee te maken dat ze een ander startpunt hadden dan de 
oudere Indo’s. „Om te beginnen hebben ze meestal maar één 
Indische ouder. Daardoor zien ze er lang niet allemaal Indisch 
uit en zijn ze van jongs af aan met autochtoon Nederlandse 
familieleden opgegroeid. Tevens werden ze groot in een andere 
tijd. Ze zaten op school met Turkse, Marokkaanse of Surinaamse 
kinderen en waren niet de enige kinderen die ’anders’ waren. Ze 
groeiden op in een Nederland dat gewend was geraakt aan 
mensen met een andere huidskleur, gewoonten of godsdienst.”   
 
Door hun gunstige startpositie blijken de jongeren het goed te 
doen in hun beroepsleven. Melger: „De jongere generatie heeft 
uitzonderlijk vaak doorgestudeerd. Terwijl de oudere Indo’s 
beroepsmatig veelal op het middenniveau zijn blijven hangen, 
heeft de jonge garde wel leidinggevende posities bereikt.” Naast 
het ontbreken van de koloniale erfenis als belemmerende factor, 



117 

 

signaleert hij nog andere oorzaken voor het hoge scholings- en 
beroepsniveau van de jongeren. „Die is mede te danken aan het 
feit dat ze qua studiemogelijkheden in een gespreid bedje 
kwamen. Bovendien ligt het ambitieniveau bij Indo’s hoger dan 
bij autochtone Nederlanders. Indo’s hebben altijd geprobeerd 
zich zo goed mogelijk aan te passen, maar wilden tegelijkertijd 
zo goed mogelijk presteren. Dat idee zat helemaal vooraan in hun 
bewustzijn. Ze hebben dus flink de zweep over hun kinderen 
gelegd.”  
 
Veel jongere Indo’s zijn zo geassimileerd dat hun (deels) Indische 
komaf lang niet altijd meer een rol speelt in hun leven. De Vries: 
„Voor de jongere generatie is het een eigen keuze of ze iets met 
de Indische achtergrond wil doen. Sommigen vinden het een raar 
idee om zichzelf als Indisch te bestempelen.” Zo noemt de 
Indische Dunja Landegent (30) het enige Indische in haar leven 
het Indische eten. „Verder doe ik weinig met mijn Indische 
komaf, zeker na het overlijden van mijn opa en oma die nog 
meest Indisch waren. Het is zelfs zo erg, dat ik niet weet wat ik 
als de Indische cultuur zou moeten benoemen of wat de tradities 
zijn.” Toch zijn er ook Indische jongeren die zich wel verdiepen 
in hun afkomst. De Vries: „Sommige jongeren zijn er erg mee 
bezig. Vooral op sites van Indische jongeren vind je degenen die 
zich vrij fanatiek met hun Indische achtergrond bezighouden. 
Soms gaan ze zelfs Indonesische woorden gebruiken, terwijl ik 
zeker weet dat hun ouders dat niet deden. Door die sites kun je 
indruk krijgen dat de Indische identiteit bij de jongeren erg leeft, 
maar het gaat om een naar verhouding kleine groep.”  Hoewel de 
rol die de Indische roots in hun leven speelt verschilt, noemen 
oudere en jongere Indo’s wel vaak dezelfde elementen die de 
Indische cultuur vormen. De eetcultuur wordt vaak genoemd en 
ook het gevoel dat het er in Indische families gezelliger en minder 
opgeprikt aan toe gaat dan bij autochtoon Nederlandse families. 
Tevens vinden veel Indo’s dat hun omgangsvormen nog steeds 
verschillen van de Nederlandse etiquette. De Vries: „In Indische 
ogen kan de assertiviteit van autochtone Nederlanders 
doorschieten in botheid. De veelgeprezen ’eerlijkheid’ en ’alles 
moeten kunnen zeggen’ ideologie staan op gespannen voet met 
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de Indische neiging iemands gevoelens te ontzien. Op zich 
hebben de meeste jongere Indo’s waardering voor de 
’Nederlandse’ neiging om gevoelens en gedachten uit te spreken 
– iets wat in Indische kring minder gebruikelijk is. Maar soms, 
zo vinden ze, gaan ’de Hollanders’ daarin te ver.”  
 
Ook het meedragen van een andere geschiedenis dan 
autochtone Nederlanders zagen veel deelnemers van het 
onderzoek van De Vries als onderdeel van hun identiteit. „De 
generatie Indo’s die in Nederlands-Indië is geboren en 
opgegroeid, is haar land uitgezet. De Indo’s zijn vaak 
familieleden, kennissen en bezittingen kwijtgeraakt. Tijdens de 
Bersiap zijn Nederlanders, inclusief Indo’s, en ook Chinezen 
door Indonesiërs opgejaagd en soms letterlijk in mootjes gehakt. 
Vanzelfsprekend blijft zoiets in je familie na-echoën.”   
 
Voor Irene Urich geldt dat haar ervaringen in Nederlands-Indië 
gedurende de Tweede Wereldoorlog pas jaren later weer een rol 
gingen spelen. „Tijdens mijn huwelijk heb ik mijn Indische 
identiteit weggemoffeld. Wat ik in de oorlog en de gevaarlijke 
momenten daarna heb meegemaakt, heb ik zelfs aan mijn 
Nederlandse man nooit verteld. Rond mijn veertigste raakte ik in 
een identiteitscrisis en werd ik opeens geconfronteerd met de 
vraag: ’Wie ben ik eigenlijk?’ Ik ben me ervan bewust dat de 
ervaringen, vooral uit mijn kinderjaren, me gevormd hebben. 
Mijn leven was opgebouwd uit angstconfrontaties en 
bedreigingen tijdens de oorlog met Japan en de vrijheidsstrijd 
daarna.” 
 
Door die andere geschiedenis voelen sommige Indo’s zich minder 
vanzelfsprekend Nederlander dan autochtone Nederlanders. „Ik 
ben niet echt een Nederlander, maar ook geen allochtoon”, 
meent Irene Urich. „Ik zit er ergens tussenin. Mijn gevoel is 
Oosters en mijn verstand Westers. Ik denk en praat vanuit het 
Westerse standpunt, maar voel me een wereldburger. Of ik nu 
in China ben of in Amerika, ik voel me overal thuis en kan me 
heel goed inleven in andere volken.”   
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Koffiepluk in Indonesië 

Hoewel de Indische cultuur voor sommige Indo’s nog 
springlevend is, constateert De Vries in haar boek toch dat de 
invloed van de Indisch-culturele erfenis voor alle generaties aan 
kracht en invloed inboet. „Ik denk dat de Indische cultuur aan 
het verwateren is, alleen al door het feit dat een groot deel van 
de jongere generatie maar één Indische ouder heeft. En er is geen 
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voeding vanuit het herkomstland zoals bij Turken of 
Marokkanen. Het ziet ernaar uit dat de Indische afkomst in de 
toekomst meer een soort voetnoot in iemands levensverhaal zal 
zijn dan een substantieel onderdeel ervan”, meent De Vries. 
Dunja Landegent betreurt het uitsterven van de Indische 
cultuur. „Het is jammer dat onze cultuur verdwijnt, want het is 
toch een stukje van je identiteit. Ik heb het mijn ouders wel 
verweten dat ze me geen Indonesisch hebben geleerd. Ik was 
eens aan het werk in een winkel toen een Nederlandse man op 
me af kwam en Indonesisch begon te spreken. Maar ik kon niks 
terugzeggen. Dat vond ik wel erg: hij wel en ik niet!” Maar Roy 
Melger ziet het verwateren van de Indische cultuur als een 
onvermijdelijkheid, die geen reden tot verdriet is. „Ja, ik ben 
ervan overtuigd dat we een uitstervend ras zijn. En nee, dat is 
niet erg. Want voor alle migrantengroepen geldt dat ze op de 
lange termijn alleen nog in eigen kring iets aan de eigen identiteit 
doen.” Bron: Saskia Bosch, Trouw.nl 
 
Op 17 augustus 1945 riepen Soekarno en Hatta in Nederlands-
Indië de republiek Indonesia uit, terwijl het toen officieel nog een 

kolonie was. Dat leidde tot koortsachtig politiek overleg en een 
aantal bloedige militaire acties. Op 27 december 1949 werd 

Indonesië officieel onafhankelijk. Er volgde een lang proces van 
losmaking, tot eind jaren zestig. In die kwarteeuw verlieten meer 

dan 300.000 Nederlanders de voormalige kolonie om zich in 
Nederland te vestigen. Het ging om Nederlanders van uitsluitend 

Europese afkomst én om Nederlanders van gemengd Europees-
Aziatische afkomst - in de koloniale tijd Indo’s geheten. Zij 

behoorden tot verschillende categorieën, met uiteenlopende 
achtergronden. De eerste categorie repatrieerde naar het 

vaderland, dus keerde letterlijk terug na een lang verblijf in de 
kolonie. De tweede categorie werd als Nederlander in de kolonie 

geboren, maar had nooit eerder in het vaderland overzee 
gewoond. De derde categorie was Indonesisch staatsburger 

geworden, warga negara, maar kreeg daar later spijt van. Deze 
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zogeheten spijtoptanten namen alsnog de boot – of het vliegtuig 
– naar het Westen. In de loop van de naoorlogse jaren is de term 

‘Indische Nederlander’ ingeburgerd geraakt voor alle migranten 
die na de oorlog van Indië, dan wel Indonesië naar Nederland 

zijn gekomen. 

Indische Nederlanders kwamen er vaak pas in Nederland achter 
hoe Indisch ze eigenlijk waren. In ieder geval hadden ze andere 

voorkeuren - zeker op het gebied van voedsel, muziek en mode - 
en hielden ze er andere manieren van omgang op na dan menig 

‘Hollander’ om hen heen. Zij voelden zich dan ook sterk op elkaar 
aangewezen, wat al in een vroeg stadium tot de oprichting van 

belangenorganisaties leidde. Na de capitulatie van de Japanners 
kwam uit eigen gelederen de NIBEG voort, de Nederlands-

Indische Bond van Ex-krijgsgevangenen en -Geïnterneerden. 
Deze particuliere organisatie heeft een belangrijke rol gespeeld 

bij de opvang van Indische landgenoten. De NIBEG bemiddelde 
tevens bij het vinden van woonruimte en vertegenwoordigde de 

Indische groep bij onderhandelingen met de overheid. Andere 
belangrijke pleitbezorgers van het eerste uur waren het Centraal 

Bureau voor de Verzorging van Oorlogsslachtoffers (tot 1949), de 
Stichting Nederland Helpt Indië en bovenal de Stichting Pelita. 

De laatste organisatie zet zich al vijfenzestig jaar in voor de 
Indische groep. Op het vlak van materiële en geestelijke steun, 

maar ook op dat van maatschappelijke zorg. Om de uitvoering 
van haar beleid te structureren richtte de overheid zelf begin 

jaren vijftig een Centraal Comité op, het CCKP, dat bestond uit 
een bundeling van de initiatieven van Kerkelijke en Particuliere 

organisaties. Al snel ontpopte dit comité zich als een krachtig 
pleitbezorger voor de belangen van repatrianten. Die taak bleef 

zij vervullen tot er eind jaren zestig een eind kwam aan het 
officiële overheidsbeleid voor repatrianten. 
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Wajongpop  

In de eerste periode, dus tot aan de onafhankelijkheid van 
Indonesië, vertrokken ruim honderdduizend mensen uit Indië. 
Zij kwamen naar Nederland om te recupereren, d.w.z. bij te 

komen van de ontberingen tijdens de Japanse bezetting. De 
overheid beschouwde hen als oorlogsslachtoffers en ontwikkelde 

een speciaal opvangprogramma. Iedereen ging ervan uit dat zij 
slechts tijdelijk in Nederland zouden blijven. De samenleving 

kampte met een tekort aan woningen, werk, levensmiddelen en 
goederen. Maar Indische evacués werden niet aan hun lot 

overgelaten. Zij kregen zelfs een verhoogd rantsoen 
voedingsmiddelen, extra brandstof en voor drie maanden een 

gegarandeerde uitkering. Ook verleende het Rode Kruis op grote 
schaal hulp en zorgde het comité Nederland Helpt Indië er bij 
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aankomst voor dat iedereen een pakket met dekens, 
beddengoed, toiletartikelen en andere eerste levensbehoeften 

kreeg. Vele Nederlanders hebben in die eerste periode hun huis 
spontaan opengesteld voor Indische vluchtelingen zonder 

opvangadres. Door de onzekere toestand in de kolonie en de 
naderende onafhankelijkheid van Indonesië kozen de evacués al 

snel eieren voor hun geld. Niet meer dan 30.000 mensen zijn na 
de officiële herstelperiode teruggekeerd naar de Oost, om in een 

latere fase trouwens opnieuw naar Nederland te vertrekken.  

Terugkerende landgenoten (1950-1968) 

In de twintig jaar na de onafhankelijkheid van Indonesië 
vertrokken ruim 200.000 Nederlanders uit de Oost. Zij werden 

gezien als landgenoten die zich weer in het vaderland vestigden. 
Dat verklaart het officiële gebruik van de term ‘repatriant’. Het 

ging inderdaad om Nederlanders, maar ongeveer twee derde van 
hen kwam ter wereld in Indië. Zij hadden zich ginds tot een 

aparte loot aan de Nederlandse stam ontwikkeld en voelden zich 
niet perse migrant. Intussen verschilde hun leefstijl, mentaliteit, 

culturele oriëntatie en sociale omgangsvormen aanzienlijk van 
die in het naoorlogse vaderland. Indische Nederlanders hadden 

bovendien een andere oorlog meegemaakt, gevolgd door vier 
lange jaren van revolutie. Het anderszijn gold nog sterker voor 

de 30.000 personen die Indonesisch staatsburger waren 
geworden, de warga negara. Hun positie verslechterde 

aanzienlijk door de schermutselingen over het bezit van Nieuw-
Guinea. Indonesië vond historische rechten te kunnen doen 

gelden op dit laatste overzeese gebiedsdeel van Nederland. Mede 
door internationale druk van de VS vond in 1962 metterdaad 

een overdracht plaats. De verhoudingen waren toen echter al 
zozeer verstoord, dat weinigen met een Nederlands verleden nog 

een toekomst voor zichzelf zagen weggelegd in de archipel. De 
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dekolonisatie verliep dus in fasen, vandaar dat er tot eind jaren 
zestig nog migranten met een koloniale achtergrond naar 

Nederland bleven komen. 

Beleid voor repatrianten  

In 1952 werd het Ministerie van Maatschappelijke Zorg 
opgericht, een unicum in Europa. Het kreeg onder meer als taak 

de overkomst, opvang en integratie van repatrianten te 
verzorgen. Op de burelen werd aanvankelijk getwijfeld over het 

vermogen tot aanpassing van mensen die sterk op Indonesië 
waren georiënteerd. Wie in Nederland niet over familie, werk of 

huisvesting beschikte, viel voor hen in de categorie ‘Oosterse 
Nederlanders’. Maar de overheid kon er uiteindelijk niet omheen, 

dat elke Europese onderdaan van de voormalige kolonie recht 
had op een Nederlandse verblijfstitel. Als politieke vluchtelingen 

konden zij bovendien een beroep doen op allerlei voorzieningen 
in het vaderland overzee. Bij de opvang werd gebruikgemaakt 

van hotels, contractpensions en aparte kampen. De repatrianten 
kregen verder voorrang bij het toekennen van een zelfstandige 

woning. Ook kwam er extra begeleiding bij het vinden van een 
baan, apart onderwijs voor jongeren en een soort vroege 

inburgeringcursussen. Tot eind jaren zestig heeft de overheid 
een landelijk gespreid beleid gevoerd voor de opvang en 

integratie van Indische Nederlanders. Anders dan tegenwoordig 
was ‘assimilatie’ daarbij de norm. Tot welke spanningen dat kon 

leiden, valt te lezen in de verhalen over Tjalie Robinson. 

Een eigen geschiedschrijving  

In de naoorlogse geschiedenis van de Indische gemeenschap 

keren drie thema’s steeds terug: onbegrip, doorgesneden banden 
met het oude Indië, en de oorlog. Onbegrip over het feit dat 

Nederland zich na de onafhankelijkheid van Indonesië zo snel 
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afwendde van zijn koloniale verleden, waardoor er een sluier 
kwam te liggen over de alledaagse geschiedenis van Indische 

landgenoten. Daarmee werden zij ook zelf afgesneden van hun 
herinneringen aan de vooroorlogse tijd, wat hen de 

karakterisering heeft opgeleverd van een heimweegeneratie. Wat 
de Japanse bezetting betreft, de belangstelling daarvoor is in 

Nederland pas laat op gang gekomen. Dat geldt zeker voor de 
gebrekkige financiële compensatie van overheidswege voor de 

geleden oorlogsschade – en niet uitbetaalde salarissen en 
pensioenen. Nadat een gefrustreerde man in augustus 1991, 

tijdens een plechtigheid bij het herdenkingsmonument, een ei 
had gegooid naar premier Ruud Lubbers, werd in allerijl een 

Indisch Platform opgericht. Voor het eerst sinds zijn komst naar 
Nederland had de Indische groep toen een officieel orgaan om 

regelmatig met het kabinet van gedachten te wisselen over haar 
wensen en noden. Daaruit is onder meer Het Indisch Gebaar 

voortgekomen, een individuele uitkering voor het doorstane 
oorlogsleed en de als zakelijk ervaren wijze waarop de 

Nederlandse overheid daarmee zou zijn omgegaan. Ook kwam er 
een reeks historische studies op gang over Indische 

Nederlanders door de eeuwen heen. Al die initiatieven hebben 
geleid tot een zichtbaarder aandeel van het Indische in het 

Nederlandse geschiedverhaal. Bron: vijfeeuwenimmigratie.nl 

 

 

 



126 

 

De groene grens 
 

 

 
Froukje Demant is als promovenda werkzaam bij het Duitsland 
Instituut (Universiteit van Amsterdam). Zij schrijft haar 
proefschrift over de alledaagse relaties tussen de joodse en niet-
joodse bevolking in de Twents-Duitse grensstreek tussen 1925 
en 1955. Onderstaand artikel is een bewerking van een 
hoofdstuk over de alledaagse relaties in de jaren dertig dat in het 
proefschrift zal verschijnen. Ze heeft negen joodse Twentenaren, 
negen niet-joodse Twentenaren, en acht Duits-joodse 
vluchtelingen geïnterviewd. Daarnaast heft ze gebruik gemaakt 
van interviews met vijf joodse Twentenaren en acht Duits-joodse 
vluchtelingen die afkomstig zijn uit het Visual History Archive 
van de USC Shoah Foundation. Ook mocht ze gebruikmaken 
van interviews met joodse en niet-joodse Twentenaren die eerder 
door Frank van Zuijlen (Enschede), Jaap Grootenboer (Borne) en 
Rieky Geritz en Lizelot Karseboom (Haaksbergen) zijn 
afgenomen.   
 
 
De  groene grens bij de Vrijdijk, tussen Denekamp en Nordhorn.  
Geen 'Guten Morgen' maar 'Heil Hitler'.  Twente en nazi-
Duitsland tussen 1933 en 1940  
 
Maar mijn broer, mijn oudste broer, die was een hele goede 
wielrenner. En er was een wielerwedstrijd in Bielefeld en daar 
was mijn broer Gerrit met zijn koppelgenoot. En zij wonnen daar 
superieur die wedstrijd, wat kregen ze om? Een hele grote krans 
met hakenkruizen erop en moesten ze een ererondje maken. En 
wat doe je dan? Gerrit zegt: ‘ik had er helemaal geen benul van. 
Ik deed zo’ (hand opsteken), en toen dachten de mensen dat hij 
Heil Hitler zei. Hij zegt: ‘ik wist niet wat me gebeurde’. En een 
applaus. En hij wilde gewoon zwaaien naar het publiek, maar dat 



127 

 

was net die hand en toen dachten die mensen dat hij ook een nazi 
was.  
 
Dit verhaal vertelde de heer Corrie Schukkink, geboren in 1926 

en opgegroeid in Enschede. Het verhaal laat zien hoe hele 
gewone, alledaagse contacten tussen Twentenaren en Duitsers 

een politieke invulling konden krijgen in de jaren dertig nadat 
Hitler in Duitsland aan de macht was gekomen. In dit artikel 

onderzoek ik in hoeverre bestaande grensoverschrijdende 
contacten tussen Twentenaren en Duitsers in de jaren tussen de 

machtsovername door Hitler en de bezetting van Nederland 
werden beïnvloed door het Duitse nazisme, en in hoeverre 

Twentenaren inzicht hadden in de ontwikkelingen aan de andere 
kant van de grens. Wat wist men in Twente van het toenemende 

antisemitisme aan Duitse zijde, en voelden Twentenaren zich 
bedreigd door de ontwikkelingen aan de andere kant van de 

grens? 

Grensoverschrijdend contact  
 
Van oudsher bestonden veel grensoverschrijdende contacten 
tussen Twente en aangrenzend Duitsland. Er werd handel 
gedreven, samengewerkt in politieke, religieuze en 
vrijetijdsorganisaties, en er werden grensoverschrijdende 
huwelijken gesloten. Twentse arbeiders werkten in Duitse 
textielfabrieken, Duitse dienstmeisjes waren werkzaam in 
Twentse huishoudens, er werd gesmokkeld, en men bezat 
grondstukken aan de andere kant van de grens. Via deze 
contacten kwamen Twentenaren op verschillende manieren in 
aanraking met het nazisme. Zo vertelden de niet-joodse zussen 
Sienie en Trijntje Klaassen uit Hengelo (geboren in 1929 en 
1933) bijvoorbeeld dat hun grootouders in 1936 naar de 
Olympische Spelen in Berlijn waren geweest waar alles al 
‘helemaal van ‘Sieg Heil’ was. Ook gingen hun ouders wel eens 
zwemmen in de Buurserbeek. En toen kwamen ze aan de grens 
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en toen zeiden ze: guten Morgen. En toen werd er gezegd: Es gibt 
hier keinen guten Morgen, es gibt hier nur Heil Hitler.  
 
In de loop van de jaren dertig kwam daar nog een andere vorm 
van contact bij: steeds meer Duitse joden besloten als gevolg van 
het toenemende antisemitisme in hun land de grens over te 
steken om in Nederland of in andere delen van de wereld een 
nieuw bestaan op te bouwen. Voor joden die uit de Duitse 
grensstreek afkomstig waren, was het een logische stap om de 
nabijgelegen grens met Twente over te steken. Velen gebruikten 
Twente slechts als tussenstop voor een verdere vlucht, maar er 
waren ook veel vluchtelingen die besloten hun leven slechts 
enkele tientallen kilometers van hun geboorteplaats opnieuw op 
te bouwen.  
 
Het werd in de loop der jaren wel steeds moeilijker om Nederland 
binnen te komen. Terwijl het in 1933 nog relatief gemakkelijk 
was om de grens over te komen, werden de voorwaarden voor 
toegang in de loop der jaren steeds verder aangescherpt. Maar 
lang niet iedereen kwam via officiële wegen het land binnen: een 
gedeelte kwam, al dan niet met behulp van smokkelaars, over de 
zogenoemde ‘groene grens’. Alle gevluchte joden moesten door de 
lokale joodse gemeenschappen aan onderdak, werk en financiële 
middelen worden geholpen. Via deze opvang door de joodse 
gemeenschap hadden de vluchtelingen in eerste instantie 
waarschijnlijk vooral contact met joodse Twentenaren. Maar 
wanneer de vluchtelingen zich (semi-)definitief in Twente 
vestigden, kwamen ook niet-joodse Twentenaren met hen in 
contact. 
 
Vanaf mei 1934 werden alleen nog Duits-joodse vluchtelingen 
met voldoende middelen van bestaan tijdelijk toegelaten. In mei 
1938 werden de regels verder aangescherpt: het hebben van 
voldoende middelen van bestaan was niet meer genoeg om te 
worden toegelaten; men moest ook in levensgevaar verkeren. In 
de praktijk werd echter geen rekening gehouden met de 
agressieve politiek van de nazi’s richting de joden. Na de 
Reichskristallnacht in november 1938 besloot de Nederlandse 
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regering, mede onder druk van de publieke opinie, zevenduizend 
joodse vluchtelingen toe te laten. In december 1938 werd de 
grens definitief gesloten, met uitzondering van vrouwen en 
kinderen die alleen over de grens kwamen.  
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In Oldenzaal, waar veel vluchtelingen Nederland 
binnenkwamen, was men zeer actief in het opvangen van de 
vluchtelingen. Ook in Enschede was in 1933 een ‘Comité 
Duitsche Vluchtelingen’ opgericht onder leiding van Sig Menko, 
tevens de voorzitter van de Enschedese joodse gemeente. In de 
oproep ter aankondiging van de oprichting van het comité 
schreef Sig Menko aan ‘de joodsche gezinshoofden van 
Enschede’: ‘Van U zal worden gevraagd beschikbaarstelling van 
slaapgelegenheden, met of zonder voeding. Ook belangrijke 
financiëele hulp verwacht ik van U’. Verschillende joodse 
Twentenaren vertelden dan ook dat ze één of meerdere 
vluchtelingen in huis gehad hadden, soms eigen familie, en bijna 
alle joodse geïnterviewden hadden wel een vluchteling in de 
naaste omgeving gekend. Sal van Gelderen uit Enschede 
(geboren in 1928) vertelde bijvoorbeeld dat hij goed bevriend was 
geweest met Max Weyl, een joodse jongen uit Gronau die bij hem 
op de lagere school had gezeten. En veel mensen in Enschede 
herinnerden zich de joodse fotograaf Löhnberg, die met zijn 
familie uit het dertig kilometer verder gelegen Duitse plaatsje 
Schüttorf naar Nederland was gekomen. 
 
De niet-joodse geïnterviewden hadden minder contact met 
Duitse joden, maar toch hadden enkele van hen ook 
herinneringen aan de vluchtelingen. De zussen Klaassen 
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herinnerden zich bijvoorbeeld dat op een gegeven moment Duits-
joodse vluchtelingen naast hen kwamen wonen. Het waren 
Dietrich Zilversmit uit Gildehaus en zijn vrouw Elfriede: ‘en zij 
was een heel knap vrouwtje, ze kwam met haar gewassen haren 
hier bij mijn moeder haar haren drogen bij de kolenkachel, omdat 
zij geen fornuis hadden. Je had nog geen föhn. En Sjouke Wynia 
(1928) uit Denekamp vertelde dat hij een keer een groepje 
haveloze mensen had zien aan komen sjokken onder begeleiding 
van een douanebeambte. Zijn moeder had hem uitgelegd dat dat 
mensen uit Duitsland waren.  
 
Er was nog een vorm van grensoverschrijdend contact dat sterk 
werd beïnvloed door de ontwikkelingen in het Derde Rijk: het 
contact tussen Duitse dienstmeisjes en hun Twentse 
werkgevers. Een groot deel van de geïnterviewde Twentenaren 
had vroeger een of meerdere Duitse dienstmeisjes in huis gehad. 
Al snel na de machtsovername van Hitler begon nazi-Duitsland 
de dienstmeisjes op te roepen naar hun vaderland terug te 
keren. Aan het eind van 1938 werden de meisjes zelfs gedwongen 
om terug te keren, op straffe van verlies van hun Duitse 
staatsburgerschap. Een aantal geïnterviewden herinnerden zich 
het vertrek van ‘hun’ dienstmeisje. De joodse Henk van Gelderen 
(1921) uit Enschede vertelde bijvoorbeeld:  
 
En de dienstmeisjes, daar waren we helemaal dol op. Schatten 
van meiden, onze keukenprinses was Duitse. Die is huilend bij 
ons weggegaan toen ze van Hitler niet meer bij joodse families 
mochten werken. ‘37 of zo. Ze moesten kiezen, of ze verloren hun 
Duits burgerschap, ze moesten allemaal terug im Heimat. Ze had 
20 jaar voor ons gewerkt.  
 
Overigens hing het vertrek van sommige dienstmeisjes niet 
alleen samen met de oproepen van de nazi’s, maar ook met het 
strengere beleid dat vanaf 1936 in Nederland werd gevoerd. Al 
sinds de economische crisis van 1929 groeide in Nederland de 
weerstand tegen de Duitse ‘indringsters’ die banen inpikten en 
met Nederlandse mannen ‘aan de haal gingen’. Vanaf oktober 
1936 moesten werkgevers gaan betalen voor de 
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arbeidsvergunning van hun Duitse huishoudsters, en werd de 
toevoer van Duitse dienstmeisjes ontmoedigd. 
 
De alledaagse contacten tussen Twentenaren en Duitsers 
werden dus behoorlijk beïnvloed door het nazisme in Duitsland. 
Hierdoor kwamen Twentenaren veel te weten over de 
ontwikkelingen in Duitsland en het lot van de joden aan de 
andere kant van de grens. Zo schreef burgemeester mr. G. 
Jansen van Hengelo in 1933 in een bijdrage aan het gedenkboek 
ter ere van het 50-jarig bestaan van de Hengelose synagoge:  
 
Iedere joodsche gemeente maakt een moeilijken tijd door. 
Maatregelen in het buitenland leggen een druk op gansch het 
jodendom. Ook deze vernedering, deze smaad zullen voorbij 
gaan. Eens breekt de dag aan, die het duister van de nacht zal 
omzetten in licht. Moge de joodsche gemeente van Hengelo en 
haar voorganger samenwerkend en strijdend, in een nabije 
toekomst van deze omslag getuige zijn. Een betere wensch voor 
beiden weet ik niet. 
 
Ook vertelde Sjouke Wynia dat de textielarbeiders uit Denekamp 
die in Nordhorn werkten, goed wisten wat er tijdens de 
zogenoemde Kristallnacht in november 1938 was gebeurd: ‘want 
toen die textielarbeiders de volgende ochtend naar Nordhorn 
liepen, zagen ze daar al de rokende puinhopen van de synagoge 
en de huizen die in brand gestoken waren.’  
 
Naast berichten in de krant en op de radio, en naast de 
observaties die men zelf kon doen wanneer men de grens 
overstak, waren er ook nog de verhalen van de joodse 
vluchtelingen. Die lijken wel vooral de joodse Twentenaren te 
hebben bereikt. Slechts één niet-joodse geïnterviewde vertelde 
dat hij met joodse vluchtelingen had gesproken over hun 
ervaringen: Sjouke Wynia vertelde dat de Duits-joodse 
vluchtelingetjes Jülchen en Siegfried Süskind uit zijn klas hem 
hadden verteld dat het bedrijfje van hun vader was afgepakt en 
dat ze hun huis waren uitgezet, ‘maar ja, kinderen, hè. Je gaat 
samen spelen.’ 
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Daarentegen wisten veel joodse Twentenaren zich de verhalen 
van de vluchtelingen nog goed te herinneren. Of het nu ging om 
eigen familie die de grens over was gestoken of om vluchtelingen 
die je tijdelijk in huis had, alle Duitse joden kwamen met 
vreselijke verhalen over wat ze in Duitsland hadden 
meegemaakt. Het intrigerende is nu dat veel Twentse joden op 
een manier reageerden die lijkt op het ‘gewoon gaan spelen’ van 
de niet-joodse Wynia: men betrok de verhalen niet op de eigen 
situatie, of schoof de vertellingen zelfs als ongeloofwaardig ter 
zijde.  Reina Tempelman (1926) uit Enschede vertelde 
bijvoorbeeld over het vluchtelingetje dat zij in huis hadden:  
 
Ergens wist ik wel waarom ze in huis was, maar ook weer niet. 
Je geloofde het allemaal niet. Het was ver van je bed, drong niet 
echt door. Werd ook niet veel over gesproken. Mijn ouders niet en 
zijzelf helemaal niet. 
 
En Henk van Gelderen vertelde:  
 
Toen kwamen de verhalen die je niet wou horen. We hadden 
mensen uit Wenen in huis, eind jaren dertig. Vluchtelingen, na de 
overname van Oostenrijk. Die verhalen werden door ons als 
overdreven gezien, ik en mijn ouders, ‘zo erg kan het niet zijn’. 
Verneinung. En het ene verhaal nog naarder dan het andere, dat 
werd aan tafel verteld. Mijn ouders zeiden: ‘het zal wel.  Die 
mensen hebben wel wat meegemaakt, maar zo erg kan het niet 
geweest zijn. Laat staan dat het hier gebeurt.’   
 
Veel Twentenaren maakten zich zorgen over de ontwikkelingen 
in Duitsland, en zeker joodse Twentenaren waren geschokt toen 
ze over de mishandelingen en verwoestingen tijdens de 
Kristallnacht hoorden. Maar de meeste mensen, zowel de niet-
joden als de joden, waren er van overtuigd dat zoiets nooit in 
Nederland zou kunnen gebeuren. Deze overtuiging was op een 
aantal veronderstellingen gebaseerd. In de eerste plaats hielden 
velen zich vast aan het idee dat Nederland in geval van een grote 
oorlog weer neutraal zou blijven. Ook speelde een groot 
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vertrouwen in de autoriteiten en de Nederlandse democratie 
mee: een dergelijke terreur was in Nederland gewoonweg 
ondenkbaar. Ten derde konden veel mensen niet goed bevatten 
wat de anti joodse politiek van de nazi’s daadwerkelijk behelsde. 
Omdat de vernedering en het geweld zo buiten de bekende, 
normale orde vielen van de beleving van alledag, kwamen de 
verhalen hierover bij veel mensen niet binnen. Dan was er nog 
de geruststellende (maar achterhaalde) gedachte dat in het 
onwaarschijnlijke geval dat Duitsland toch Nederland zou 
aanvallen, men veilig zou zijn achter de waterlinie. In geval van 
dreiging was het dus vooral zaak om op tijd naar het westen te 
vluchten. En tenslotte was er nog iets dat nog het best valt te 
omschrijven als wishful thinking: ‘het zal allemaal wel zo’n vaart 
niet lopen, niet teveel over nadenken, het komt wel goed’. 
 
De joodse Nettie Manasse-De Leeuw (1923) uit Enschede 
antwoordde bijvoorbeeld op mijn vraag of ze wist wat er in 
Duitsland speelde: ‘ja, nou en of. Maar dan zeiden we altijd: dat 
gebeurt hier in Nederland niet.’ Meier Meibergen (1919) uit 
Almelo zei:  
 
‘het was natuurlijk niet bij ons thuis, je vond het verschrikkelijk, 
maar ‘als het maar niet hier komt’. We dachten er verder niet zo 
over na. Het werd natuurlijk steeds erger in de loop van de jaren.  
Er werd niet zoveel over gesproken, niet over geredeneerd.  
 
Ook uit bijvoorbeeld de notulen van de kerkenraad van de joodse 
gemeente in Enschede blijkt dat men nauwelijks over de actuele 
politieke situatie sprak. In de jaren dertig kwamen vooral 
alledaagse kerkelijke problemen aan de orde, en nazi-Duitsland 
of Hitler werden nergens genoemd. De enige keer dat aan de 
situatie in het buurland werd gerefereerd, was in een rede van 
Sig Menko op 13 november 1938 ter gelegenheid van het 
aanvaarden van een aangeboden gebedsrol:  
 
Het is wel zeer schrijnend, dat in dagen dat in een naburig land 
Heilige Wetsrollen worden verscheurd, in het water geworpen, of 
wel tezamen met de synagogen verbrand, dat wij hier tezamen 
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zijn om op plechtige wijze één enkele wetsrol binnen de muren 
van ons kerkgebouw te ontvangen.’  
 
Deze opstelling door niet-joodse en joodse Twentenaren wordt 
ook beschreven door de joodse geïnterviewden die uit Duitsland 
waren gevlucht. Helge Domp (1915), die in 1933 vanuit Münster 
naar Nederland was geëmigreerd, vertelde dat in Nederland 
niemand zich kon voorstellen wat er in Duitsland gebeurde, en 
dat niemand het echt geloofde. Veel mensen vonden zelfs dat het 
eigenlijk de schuld van de vluchtelingen zelf was, omdat ze 
meenden dat de Duitse joden zich meer hadden moeten 
verzetten tegen de nazi’s. Veel vluchtelingen dachten zelf ook dat 
ze in Nederland veilig waren. Zo zei Rosalie Krzesni-Roozendaal 
(1913), die met haar familie vanuit Nordhorn was komen 
vluchten, dat ze geen idee van gevaar had gehad in Nederland. 
 
Toch waren er natuurlijk ook mensen die zich wel degelijk grote 
zorgen maakten en daar consequenties aan verbonden. Zowel de 
joodse Herbert Zwartz (1928) als Bert Woudstra (1932) vertelden 
bijvoorbeeld dat hun ouders eind jaren dertig visa voor het 
buitenland klaar hadden liggen en zelfs wel eens met het hele 
gezin een vluchtpoging hadden ondernomen. Bert Woudstra 
herinnerde zich dat zijn ouders in het voorjaar van 1940 de 
situatie in Nederland niet meer vertrouwden, en dat het gezin 
naar Rotterdam vertrok om van daar de boot naar Engeland te 
nemen:  
 
Ik denk dat we een week à tien dagen in Rotterdam zijn geweest 
om de ontwikkelingen af te wachten. Toen zakten de berichten 
weer af, het zou niet zo ver komen. Toen heeft mijn vader onze 
chauffeur opgebeld om ons op te halen en zijn we weer naar huis 
gegaan. 

Al met al kan vastgesteld worden dat er in Twente, door de 
nabijheid en het regelmatige contact met nazi-Duitsland, veel 

informatie beschikbaar was over de ontwikkelingen aan de 
andere kant van de grens. Maar dit lijkt nauwelijks tot 
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gealarmeerdheid over de mogelijke gevolgen voor Nederland te 
hebben geleid. Ook voor personen die slechts enkele kilometers 

van de grens woonden, kwam de bezetting door Duitsland als 
een grote schok. Alleen Sjouke Wynia vertelde dat men in 

Denekamp merkte dat de grens werd versterkt en ook beter werd 
bewaakt dan voorheen. Bovendien hoorden mensen die over de 

grens werkten van arbeiders uit Nordhorn ‘nu duurt het niet 
lang meer, dan komen we’. Hij beschreef dat daardoor een gevoel 

ontstond dat er nu ook echt iets zou gaan gebeuren. Maar hij 
was de enige van de mensen die ik heb gesproken die zo’n gevoel 

beschreef. 

Dat voor veel Twentenaren de bezetting als net zo’n verrassing 
kwam als voor Nederlanders die verder weg van de grens 

woonden, zegt iets over het vertrouwen dat men stelde in de 
Nederlandse autoriteiten. Men hoopte, ondanks de vaak 

alarmerende verhalen, dat Nederland bestand zou zijn tegen de 
agressie van het buurland. En het geeft inzicht in hoe door veel 

Twentenaren de grens werd beleefd: ondanks de vele van 
oudsher bestaande grensoverschrijdende contacten, het aan 

beide zijden van de grens gesproken Plat, en het besef van veel 
gemeenschappelijkheid in cultuur en gewoontes, werd de grens 

toch als een duidelijke afscheiding ervaren. Aan de andere zijde 
was het blijkbaar mogelijk dat Hitler en consorten de touwtjes 

in handen namen, maar aan de eigen zijde was dat ondenkbaar. 
Het nazisme lijkt dat besef van het bestaan van een afscheiding 

en van verschillen tussen de Duitse en de Twentse zijde alleen 
maar te hebben versterkt. Het nazisme en het ermee gepaard 

gaande antisemitisme werden, met andere woorden, als on-
Nederlands gezien. 
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Polen 

 
Iedere dag registreren zo'n zeventig Polen zich in Nederland. 
Sommigen blijven hooguit een paar jaar, anderen doen hun 
uiterste best te integreren. 'De basis van alles is: de taal leren en 
hard werken.' Maar wie zijn die Polen? 

De Polen zijn een West-Slavisch volk. De meesten van hen 
hebben het Pools als moedertaal. Het volk leeft vooral in het land 
Polen, waar ze 98,7% van de bevolking uitmaken. Daarnaast 
leven Poolse minderheden in Letland (2,5%), Litouwen (6,74%), 
Slowakije (0,1%), Tsjechië (0,5%), Oekraïne (0,45%), Hongarije 
(3,8%) en Wit-Rusland (4%). Polen heeft 38.383.809 (2013) 
inwoners. In de laatste 200 jaar zijn vele Polen naar het 
buitenland vertrokken. In de Verenigde Staten leven ruim 10 
miljoen mensen van Poolse afkomst, maar ook Brazilië (2 
miljoen) heeft een grote groep Poolse immigranten. Voor 
Duitsland is het moeilijker aan te geven hoe groot de groep is, 
omdat grote delen van het huidige Polen tot 1945 Duits waren 
en veel Polen een Duits paspoort hebben. 

Er is een periode van ruim 120 jaar geweest (1795 – 1918) dat 
Polen geheel op de kaart ontbrak. Wie maalde er in Europa om? 
Toen het na 1918 weer op eigen kracht aan een nieuw 
staatkundig bestaan begon waren het politieke en economische 
crises die een bedreiging voor zijn voortbestaan vormden. En 
toen Polen in 1939 door Duitsland en de Sovjet Unie onder de 
voet werd gelopen, kon de opofferingsvolle strijd van het Poolse 
volk aan vele fronten, niet voorkomen dat Polen de Tweede 
Wereldoorlog feitelijk heeft verloren. Het streven naar herstel 
verloopt moeizaam. Het verdient niettemin onze aandacht en 
soms ook lof. De turbulente geschiedenis van het land bevat 
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elementen die onze westerse gemeenschap tot voorbeeld kunnen 
strekken. Er was en is Poolse moed en gevoel van eigenwaarde 
vanaf de vroegste eeuwen tot aan ‘Solidarnosc’. Er was en is 
Poolse geestkracht en Poolse artisticiteit: Madame Curie, 
Copernicus, Chopin, een hele reeks Nobelprijswinnaars voor 
literatuur. Er is ook Poolse traditie, Poolse trots. Het is zeer de 
moeite waard met dit land en volk nader kennis te maken. 

 

Omstreeks 1580 ontvingen de Joden een grote mate van 
zelfbestuur in het Koninkrijk Polen. De Raad van de Vier Landen 
had gezag over alle aspecten van het Joodse leven aldaar. Deze 
bestond tot ca. 1770. 

De opstand van de Kozakken onder Chmielnitzki was gericht 
tegen de Poolse adel, maar maakte ook slachtoffers onder de 
Joden. Deze waren de hevigste pogroms tot dan toe in de 
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geschiedenis. Veel Joden zochten hun toevlucht bij de valse 
messiasen, Sabbatai Zwi en Jacob Frank. De aanhangers van 
Frank keerden zich tegen de Talmoed en sloten zich aan bij de 
Rooms Katholieke Kerk. 

Het chassidisme verzette zich ook tegen de overmatige aandacht 
voor de Talmoed, maar bleven binnen het Jodendom. Het 
chassidisme werd gesticht door de Ba'al Sjem Tov. Hij verlegde 
de aandacht van Talmoed studie naar vroomheid en naar het 
gebed. Veel eenvoudige Joden sloten zich erbij aan. De leerlingen 
van de Ba'al Sjem Tov en hun zonen stichtten verschillende 
dynastieën. Eén van de dynastieën was de Lubavitcher 
Chassidiem. Deze legde meer nadruk op intellectualisme dan de 
andere dynastieën. De Chassidiem werden fel bestreden door de 
Mitnagdiem, de gewone orthodoxie. Die strijd duurde tot in de 
twintigste eeuw voort. 

Als gevolg van de zogenaamde Poolse delingen van 1772, 1793 
en 1796 kwamen grote delen van de joden in Polen onder een 
ander bewind. Ruim één miljoen Joden kwamen onder het 
bewind van het Tsaristische Rusland. Hun positie verslechterde 
daardoor. Enerzijds moesten zij in het Westen van Rusland gaan 
wonen, hoofdzakelijk in de steden. Anderzijds werden ze 
gedwongen te russificeren. Tsaar Nicolaas I bepaalde dat vele 
Joodse Jongens (tussen 8 en 12 jaar oud) gerecruteerd moesten 
worden voor militaire dienst waar zij zeer wreed behandeld 
werden en gedwongen werden zich van het Jodendom te 
vervreemden. Zij werden Kantonisten genoemd. Tsaar Alexander 
II verbeterde de situatie van de Joden, maar hij werd vermoord 
door revolutionairen waaronder een Joods meisje. Dit leidde tot 
pogroms en tot de invoering in 1882 van de zogenaamde Mei-
wetten, die de bewegingsvrijheid en economische vrijheid 
beperkten. ook gold een Numerus Clausus voor Joden op alle 
middelbare scholen en universiteiten. Veel Joden emigreerden 
naar de Verenigde Staten, Engeland en Palestina. 
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De Haskala -die de Europese cultuur met de Joodse zocht te 
verbinden- had haar oorsprong in Duitsland. Mozes Mendelsohn 
(1729-1786) geldt als baanbreker ervan. 

Koning Boleslav van Polen nodigt de Joden uit en geeft ze 
ongekende rechten en privileges. Ze krijgen eigen stukken land 
en bouwen hun eigen boerendorpen (sjtetl). Er vindt zowel een 
groei plaats van de Joodse bevolking als een groei van Joodse 
Tora geleerdheid. De Joden spreken hun eigen taal: het Jiddisch. 
Maar op den duur breken pogroms uit tegen Joden. Deze vinden 
vooral in de Oekraïne plaats. Chmielnitzki, één van de ergste 
antisemieten in de geschiedenis, slacht 100.000 Joden af. 

De Renaissance duurt van 1350 tot ongeveer 1650. Renaissance 
betekent 'hergeboorte'. Hergeboorte van kennis. De periode volgt 
na de Donkere Middeleeuwen. De Renaissance wordt 
geassocieerd met individuele expressie, zelf-bewustzijn en 
wereldlijke ervaring, en prestaties in geleerdheid, literatuur, 
wetenschap en kunsten. Een paar beroemde personen uit deze 
tijd zijn: Michelangelo, Leonardo da Vinci, Shakespeare, 
Machiavelli, Petrarch, Rabelais, Descartes, en Copernicus.  

Dit is ook de periode dat Joden naar Polen komen. In de 
beginperiode is er nog geen sprake van de sjtetl, antisemitisme, 
pogroms, etc. Wat we constant in de Joodse geschiedenis zien is 
dat op plaatsen waar Joden het eerst goed hebben, later sprake 
is van antisemitisme. We zien dat eerst in Spanje, nu in Polen 
en later in Duitsland. Het is één van de duidelijke patronen in 
de Joodse geschiedenis vanaf de slavernij in Egypte. 

Polen wordt pas laat christelijk (begin elfde eeuw). Daarna neemt 
het nog een paar honderd jaar in beslag om zich als land te 
ontwikkelen. Wanneer je je land economisch en cultureel wilt 
ontwikkelen heb je Joden nodig. Joden kunnen lezen en 
schrijven vanwege het naleven van de Tora. Daarnaast zijn 
Joden goede bankiers, accountants en administrateurs die de 
economie gezond houden.  
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In 1264 nodigt koning Boleslav de Joden uit en geeft hen 
ongekende privileges en rechten. Christenen wordt verboden 
schade toe te brengen aan Joden. Maar Joden stromen niet 
onmiddellijk het land binnen. Pas wanneer Joden uit andere 
landen worden verjaagd is Polen een aantrekkelijke 
vluchtplaats. In 1569 breidt Polen zich uit met Litouwen. 
Oekraïne en Wit-Rusland worden vazalstaten van Polen. Joden 
krijgen hier land toegewezen van de Poolse adel. Een andere 
Poolse koning Sigismund II Augustus staat Joden toe een jesjiva 
op te richten. 

In de zestiende eeuw krijgen de Joden een eigen bestuur met 
verschillende rabbijnen - de Va'ad Arba Artzot - (de Raad van de 
Vier landen, Groot Polen, Klein Polen, Volhynia en Polodia). Deze 
regelt de zaken van de Joden in Oost-Europa. 

Een aantal belangrijke Joden zijn: 

• Rabbi Mosje Isserles (1525-1572) -schrijft commentaar op de 

Sjoelchan Aruch (code van de Joodse Wet). 

• Rabbi Ja'akov Pollack (1455-1530) -opent de eerste jeshiva in 

Polen. Hij ontwikkelt een methode van Talmoed leren (pilpul) 

• Rabbi Jehoeda Loewe (1526-1609) -de Maharal van Praag, een 

groot mystiek geleerde. Hij schept de Golem. 

Naast de groei van Tora geleerdheid is er sprake van 
bevolkingsgroei. In 1500 zijn er ongeveer vijftigduizend Joden 
die in Polen leven. Tegen 1650 zijn er vijfhonderdduizend in 
Polen, dat is 30 procent van de Joodse bevolking.  

Waar wonen deze Joden? Over het algemeen wonen ze in steden. 
Maar Joden hebben ook een eigen boerengemeenschappen, de 
sjtetls, Dit zijn zeker niet allemaal arme gemeenschappen. Er 
zijn ook rijke gemeenschappen. Mensen spreken hun eigen taal, 
het Jiddisch (een mix van Hebreeuws, Slavisch en Duits). Het 
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Jiddisch is een taal in ontwikkeling. Het oud Jiddisch is anders 
dan het modern Jiddisch. 

Het gaat de Joden dus goed. Maar er is een keerzijde omdat 
Joden met Poolse en Oekraïense christenen die denken dat 
Joden Jezus hebben gedood. Er zijn een aantal rellen tegen de 
Joden. Daarnaast worden Joden gehaat vanwege de belasting 
die sommige Joden ophalen voor de Poolse adel. Deze haat is 
vooral sterk in de Oekraïne. 

Wanneer de Oekraïense bevolking besluit de Polen uit het land 
te gooien, worden op grote schaal Joden vermoord. In 1635 vindt 
de eerste explosie van geweld plaats. Maar deze opstand wordt 
de kop ingedrukt. In 1648 slaagt een groot deel van de Oekraïne 
erin zichzelf te bevrijden van de Polen. De opstand wordt geleid 
door de Oekraïense Kozak Bogdan Chmielnitzki. De strijd richt 
zich voornamelijk tegen de Joden. Chmielnitzki is één van de 
grootste antisemieten in de geschiedenis. Hij vermoord 
honderdduizend Joden. Bron: Polonia.nl. 

De relaties van Polen met Nederland, kennen een eeuwenlange 
traditie die meer zevenhonderd jaar terug gaat. Handel was de 
reden voor de eerste contacten, tot volledige bloei komend met 
de opkomst van de Hanzehandel. In de vijftiende tot en met de 
zeventiende eeuw lagen aan de kust van de Oostzee vele 
belangrijke havens en handelscentra. Een daarvan was buiten 
kijf Gdańsk, dat een centrum van wereldhandel werd, zowel van 
Brandenburg, Polen, de Kruisridders, de Pruisen en bovenal de 
Nederlanders. Poolse vlotters transporteerden veel attractieve 
goederen naar Gdańsk, zoals graan, hout, huiden, zout en 
andere natuurproducten, waar Poolse magnaten en leenheren 
zich aan verrijkten. Die goederen werden vervolgens met enorme 
winsten in West- en Zuid-Europa verkocht door de 
Nederlanders. Op die handel in Gdańsk hebben vele 
Nederlanders hun fortuin gebouwd, dat het fundament zou 
worden voor het latere Nederlandse handelsimperium. 
Nederlandse mennonieten vestigden zich in Polen (zie Olędrzy). 
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In de tweede helft van de zeventiende eeuw kwam onomkeerbaar 
een einde aan de periode van bloeiende ontwikkeling van Pools-
Nederlandse betrekkingen. Polen was toen verwikkeld in 
oorlogen met Kozakken, Zweden, Russen, Brandenburgers en 
verdediging van het land had alle prioriteit. De Republiek der 
Nederlanden voerde van haar kant een handelsoorlog met 
Engeland en probeerde de expansiedrift van de Franse koning in 
te tomen. Vanaf het begin van de zeventiende eeuw vluchtten 
Asjkenazische Joden uit Polen naar de Nederlanden. 

 

Een nieuw hoofdstuk in de Pools-Nederlandse relaties breekt 
aan voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en duurt tot 
begin jaren 1960. Toen namelijk vestigden zich grote groepen 
Poolse mijnwerkers mijnen in Zuid-Limburg. Brunssum werd 
het centrum van de bloeiende Poolse kolonie. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben de soldaten van de 
Poolse 1e Pantserdivisie van generaal Stanisław Maczek en de 
van de Eerste Onafhankelijke Parachutistenbrigade van 
generaal Stanisław Sosabowski voor de bevrijding van Nederland 
gevochten. De eerste trok in de herfst van 1944 het zuiden van 
Nederland binnen, waaruit ze succesvol de Duitse bezetter 
verdreef. In de herinnering van de Nederlanders staat vooral de 
beslissing gegrift van generaal Maczek, die dankzij zijn tactische 
kundigheid Breda bevrijdde, zonder de stad te beschadigen en 
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met minieme verliezen onder de burgerbevolking. Een veel 
moeilijker, schier onuitvoerbare taak werd daarentegen gesteld 
aan de brigade van generaal Sosabowski, die in september 1944 
werd afgeworpen bij Driel in het kader van Operatie Market 
Garden. Zonder voldoende ondersteuning had deze geen 
mogelijkheid de haar gestelde taak uit te voeren. Aan deze feiten 
herinneren begraafplaatsen door heel Nederland. 

Tijdens de Koude Oorlog werden de relaties tussen beide landen 
bevroren, aangezien Polen en Nederland tot tegengestelde 
politieke en militaire blokken behoorden. Enige vorm van 
diepere samenwerking was daardoor onmogelijk. Maar vanaf 
midden jaren zestig van de vorige eeuw kan een zekere 
verbetering in de relaties tussen de twee landen vastgesteld 
worden. 

Tijdens de opkomst van Solidarność begin jaren 80 en de 
daaropvolgende versoepeling van de uitreismogelijkheden, 
kwam wederom een groep, meestal hoogopgeleide, Polen naar 
Nederland toe. Veel Nederlanders bracht de Polen spontane hulp 
door materiële hulpgoederen te sturen. Uit veel van die 
initiatieven zijn stedenbanden gegroeid. Poolse en Nederlandse 
steden en gemeenten zagen de grote waarde van economische, 
culturele en sportieve contacten. Vooral na het uitroepen van de 
staat van beleg door generaal Jaruzelski bleven vele Polen achter 
in Nederland. 

Na de omwenteling in Polen begon de wederopbouw van Pools-
Nederlandse relaties. Net zoals dat in de zestiende en 
zeventiende eeuw was, werden weer zakelijke contacten de 
motor van de samenwerking. Enkele honderden Pools-
Nederlandse joint-ventures werden opgericht, de meeste grote 
Nederlandse bedrijven en banken richtten filialen op in Polen. 
Nederland is sinds jaren een van de belangrijkste en grootste 
buitenlandse investeerders in Polen. 
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Ook de administraties van beide landen hechten veel waarde aan 
de wederzijdse relaties. Er zijn fora voor samenwerking van 
krijgsmachten en politie en vanaf 1999 bestaat er een 
mechanisme voor jaarlijkse intergouvernementele consultaties, 
de zogenaamde Utrecht Conferentie, waar de meest voor beide 
landen meest wezenlijke kwesties worden besproken. 

Vandaag de dag zijn de Pools-Nederlandse contacten in volle 
bloei. Dat komt tot uiting in de brede economische, culturele en 
sportieve samenwerking. Steeds meer Polen besluiten zich in 
Nederland te vestigen en ook het aantal Nederlanders dat zich in 
Polen vestigt, groeit. Tegenwoordig emigreren (veelal tijdelijk) 
steeds meer Polen, een klein deel met hun gezinnen, naar 
Ierland, Groot-Brittannië, Australië, Nederland, en andere EU-
landen. Ze werken meestal in de landbouw, bouw en vrouwen 
vaak als au pair, verpleegkundige of in de horeca. Ook hoger 
opgeleide Polen gaan steeds vaker naar het buitenland, wat voor 
een zekere braindrain zorgt in Polen zelf. 

In Nederland woonden op 1 januari 2012 65.086 Polen; in 2004 
(voor de toetreding van Polen tot de EU) waren dit er 7.431. 
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Blijkens cijfers van het CBS (Mediamonitor gepubliceerd op 7 
maart 2013) staan de Polen met 166.310 personen hiermee na 
de Duitsers op de tweede plaats als EU-ingezetenen in 
Nederland.  

Werkgevers zijn zeer te spreken over het arbeidsethos en de lage 
kosten van Poolse werknemers. Verspreid over het zuiden en 
westen van Nederland zijn Poolse cafés geopend en kleine Poolse 
supermarkten. Winkels van supermarktketen C1000 in met 
name het Westland, Limburg en de grote steden hebben een 
schap met een assortiment Poolse producten. Polen blijken het 
Nederlands relatief snel op te pikken als ze eenmaal besloten 
hebben dat ze in Nederland blijven wonen. Herhaalde anekdotes 
over overlast door dronken Polen zijn niet in die mate terug te 
vinden in de politiecijfers. Een aantal werkgevers verzorgt de 
huisvesting van hun Poolse werknemers, vaak op campings. In 
december 2007 werd in Wateringen het eerste Polenhotel in 
gebruik genomen. Bron: Wikipedia, de vrije encyclopedie. 

Polen heeft ruim achtendertigmiljoen inwoners. De laatste jaren 
neemt de bevolking in aantal af, vooral door emigratie, 
vergrijzing en de matige economische omstandigheden. De 
toegenomen kosten van kinderopvang spelen eveneens een rol 
(onder de communisten was kinderopvang gratis). 

Hoewel Polen lange tijd verscheidene etnische groepen heeft 
gekend, is nu bijna elke inwoner van het land een Pool. Dat heeft 
onder meer te maken met de verschuivingen van de grenzen na 
de Tweede Wereldoorlog.  

Daardoor kwamen etnische minderheden in andere landen te 

wonen of vluchtten minderheden in Polen naar hun vaderland 
(vooral Duitsers). Voor de oorlog was zo’n 10% van de Poolse 

bevolking joods. De meeste Poolse joden zijn door de nazi’s 
uitgemoord. 
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De Polen zijn fervente aanhangers van de rooms-katholieke 
kerk. Veertig jaar communistisch bewind en onderdrukking van 
de kerk hebben de Polen niet van hun geloof afgebracht. 
Integendeel, de uitverkiezing van Karel Wojtyla tot paus – in 
1978 – heeft dat geloof alleen maar aangewakkerd. 

Hij was de eerste Poolse paus en de eerste niet-Italiaanse leider 
van de rooms-katholieke kerk in zo’n driehonderdvijftig jaar. Zijn 
uitverkiezing was een enorme steun in de rug voor de Poolse 
oppositie tegen het communistisch bewind. De dood van paus 
Johannes Paulus II in 2005 was dan ook een enorme schok voor 
Polen. In het hele land sloten bars en restaurants voor enkele 
dagen hun deuren. 

Het geloof speelt een grote rol in het dagelijks leven. In 
tegenstelling tot West-Europese landen zitten de kerken in Polen 
op zondag nog steeds vol. Christelijke feestdagen worden 
uitbundig gevierd en tradities als de eerste communie vormen 
hoogtepunten in het leven van Poolse families. Dat de kerk een 
voorname rol speelt, blijkt ook uit het jaarlijkse Internationaal 
Festival voor Kerkelijke Muziek in Warschau. 

Net als in de meeste andere Oost-Europese staten belandden 
ook in Polen na de val van het communisme sommige mensen 

tussen de wal en het schip. Vooral ouderen hebben het moeilijk; 
jongeren grijpen hun kansen in het nieuwe, kapitalistische 

systeem. Dat wakkert de tegenstellingen aan en zorgt voor 
spanningen. Het is niet zo verwonderlijk dat sommige Polen 

terugverlangen naar de "veilige" communistische tijd. 

Polen heeft een lange traditie van volksmuziek en dans en dat 
vind je dan ook terug in de benamingen: denk aan polka en 
polonaise. De bekendste Poolse componist is Frédéric Chopin. 
Hij woonde het grootste deel van zijn (korte) leven in Frankrijk, 
maar baseerde zijn composities op Poolse volksmuziek. 
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Roman Polański is een andere exponent van de Poolse kunst, in 
dit geval de filmkunst. Hij is geboren in Frankrijk, maar zijn 
Poolse ouders gingen terug naar hun vaderland in 1937. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog werden zijn ouders geïnterneerd in een 
concentratiekamp, waar zijn moeder overleed. Polański zelf 
ontsnapte aan dat lot en zwierf in die tijd door Europa. Die 
ervaringen komen terug in zijn film The Pianist (2002), die is 
bekroond met zowel een Oscar als een Gouden Palm. 

Polen houden van feestvieren, het liefst met familie. Daarbij 
wordt gedanst en gezongen en wordt het eten weggespoeld met 
grote hoeveelheden Poolse wodka. Vlees en voedzame soepen 
staan centraal in de Poolse keuken. 

Bigos wordt wel gezien als het nationale gerecht: gestoofd vlees 
met zuurkool, tomaten, honing en paddestoelen. Pierogis zijn 
deegkussentjes gevuld met paddenstoelen, kaas en vlees. De 
Polen zetten ook graag pittige worstjes op tafel. Een van de 
bekendste worsten is de krakowska, een andere is de wiejska 
die wel wat lijkt op de Nederlandse rookworst. Bron: 
www.voorbeginnersinfo. 

Tot voor enkele jaren was er een klein aantal Polen in Nederland. 
Sinds de toetreding van Polen tot de Europese Unie is dat aantal 
sterk gestegen. Doordat niet alle Polen in Nederland staan 
ingeschreven bij een gemeente ontbreken nauwkeurige cijfers 
over het aantal Polen in Nederland. De schatting is dat 
momenteel circa 150.000 Polen in Nederland verblijven.  De 
kennis over hoe deze groep het leven in Nederland ervaren en 
hoe autochtone Nederlanders over deze groep denken is nog vrij 
beperkt. 
 
Een aanzienlijk deel van de Polen (39%) heeft het gevoel als 
minderwaardige burger te worden gezien door Nederlanders. 
Ruim een kwart van de Polen voelt zich dan ook niet thuis in 
Nederland en voelt zich niet geaccepteerd door Nederlanders 
(26%). Het merendeel van de Polen in Nederland (58%) voelt zich 
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hier wél thuis en voelt zich ook geaccepteerd (74%). Daarnaast 
geeft 52% aan goed behandeld te worden door autochtone 
Nederlanders. Dat een deel van de Polen zich niet geaccepteerd 
voelt is niet verbazingwekkend: 69% van de Nederlanders geeft 
aan niet blij te zijn met de komst van Polen naar Nederland en 
ook geen toegevoegde waarde te zien in hun komst naar 
Nederland (63%). 56% is de mening toegedaan dat de Polen 
werkgelegenheid onttrekken aan autochtone Nederlanders. 
Tegelijkertijd geeft 7% van de autochtone Nederlanders aan in 
het verleden gebruikgemaakt te hebben van Poolse arbeiders bij 
verbouwingen in en om het huis. 
 

 
Naast een negatieve houding tegenover Polen, bekommeren 
autochtone Nederlanders zich ook om de Polen. Zo maakt 67% 
zich zorgen over de arbeidsomstandigheden van Polen en is men 
de mening toegedaan dat Polen worden uitgebuit. Een ruime 
meerderheid van de autochtone Nederlanders (65%) wil niet dat 
Polen zich blijvend gaan vestigen in Nederland. Om de blijvende 
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vestiging en komst van meer Polen tegen te gaan wil een grote 
meerderheid van de Nederlanders (73%) dat de regelgeving 
hieromtrent wordt aangescherpt en de vestiging van Polen wordt 
bemoeilijkt. Ondanks de uitgesproken mening van autochtone 
Nederlanders, geeft een kwart van de Polen aan wel van plan te 
zijn om zich definitief in Nederland te vestigen. En nog eens 18% 
verwacht hier nog 5 tot 10 jaar te zijn. Een kwart verwacht 
binnen een jaar Nederland te hebben verlaten. Het merendeel 
hiervan wil Nederland verruilen voor een ander Europees land 
(51%). Over de verwachtingen van hun toekomst in Nederland 
zijn de meeste Polen positief, 68% van hen verwacht dat het in 
de toekomst voor Polen in Nederland beter wordt. 
 
De Polen in Nederland zijn nog voornamelijk gericht op de eigen 
gemeenschap en Polen. Zo geeft 78% van de Polen aan dat zij 
hun vrije tijd volledig met andere Polen doorbrengen. Ook wordt 
door de Polen maandelijks geld overgemaakt naar familie in 
Polen (gemiddeld 9% van hun inkomen). Verder wordt door een 
ruime meerderheid aangegeven (78%) dat de Nederlandse 
supermarkten Poolse producten in hun assortiment moeten 
opnemen. In lijn met de sterke gerichtheid van de Polen op de 
eigen gemeenschap geeft 81% van de Nederlanders aan dat de 
integratie van Polen niet goed verloopt en nog voor problemen 
zal zorgen. 
 
Ruim een derde van de Polen heeft het gevoel als 
minderwaardige burger te worden gezien en voelt zich nog niet 
geaccepteerd in Nederland. 39% van de Polen vindt dat zij door 
Nederlanders als minderwaardig worden gezien. 61% is het daar 
mee oneens. 28% van de Polen voelt zich niet thuis in Nederland. 
58% voelt zich redelijk thuis en 11% geeft aan zich echt helemaal 
thuis te voelen in Nederland. Bijna drie kwart van de Polen voelt 
zich geaccepteerd door de Nederlanders. 26% van de Polen deelt 
dit gevoel echter niet en geeft aan zich niet geaccepteerd te 
voelen. Ondanks het gevoel van minderwaardigheid is maar 7% 
uitgesproken negatief over de wijze waarop zij worden behandeld 
door Nederlanders. 52% voelt zich goed behandeld en 37% vindt 
de behandeling niet goed, maar ook niet slecht. 
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Een kwart van de Polen is van plan definitief in Nederland te 
blijven en ziet een toekomst in Nederland positief in. Van de 
Polen die nu in Nederland verblijven, geeft 18% aan dat zij 
verwachten nog tussen de vijf en tien jaar in Nederland te 
blijven. 24% van de Nederlandse Polen verwacht voor altijd in 
Nederland te blijven. De groep die tussen de twee en vijf jaar in 
Nederland verwacht te blijven is met 34% het grootst. 24% van 
de Polen verwacht niet langer dan één jaar in Nederland te 
blijven. Van de groep die verwacht binnen een jaar Nederland te 
verlaten is 24% van plan terug te keren naar Polen, 51% 
verwacht naar een ander Europees land te gaan en 25% weet 
nog niet waar men naartoe zal gaan. Over de verwachtingen van 
hun toekomst in Nederland zijn de meeste Polen positief, 68% 
van hen verwacht dat het in de toekomst voor Polen in Nederland 
beter wordt. Bijna een derde van de Polen (32%) is somberder 
over de toekomst, en verwacht juist dat het in de toekomst 
slechter met hen zal gaan. 
 
Polen zijn voornamelijk gericht op de eigen gemeenschap, maar 
hebben wel de behoefte om het Nederlands te leren.  78% van de 
Polen brengt zijn vrije tijd het liefst door met andere Polen. 22% 
geeft aan ook met andere groepen hun vrije tijd door te brengen. 
27% van de Polen heeft niet de behoefte om het Nederlands te 
leren. 73%  geeft aan wel het Nederlands te willen leren.  
 
Rivaliteit tussen Polen en andere Oost-Europeanen in 
Nederland. 31% van de Polen geeft aan zich op de arbeidsmarkt 
bedreigd te voelen door de komst van de Roemenen en Bulgaren 
naar Nederland. 69% van de Polen geeft aan in de komst van 
Roemen en Bulgaren geen bedreiging te zien. 
 
Nederlandse supermarkten spelen nog niet in op de wensen van 
Polen 18% van hun inkomen besteden Polen aan eten en drinken 
uit de Nederlandse supermarkten. 78% van de Polen geeft aan 
dat zij in de schappen van Nederlandse winkels graag ook Poolse 
producten zouden zien. 22% van de Polen geeft aan dat dit voor 
hen niet zo nodig is. 



152 

 

 
9% van het inkomen wordt naar familie in Polen gestuurd. Aan 
de Polen is gevraagd hoe hun maandelijkse uitgaven gemiddeld 
verdeeld zijn. Bijna de helft van de maandelijkse uitgaven gaat 
op aan de basisbehoeften, zoals onderdak (23%), eten en drinken 
(18%) en de vaste lasten (8%). 15% van de maandelijkse uitgaven 
is bestemd om te sparen. 9% van de maandelijkse uitgaven 
bestaat uit geld dat naar familie in Polen wordt gestuurd. Aan 
drank en sigaretten besteden de Polen gemiddeld 7% van hun 
maandelijkse budget. 7% wordt besteed aan kleding. Aan 
vervoerskosten wordt maandelijks 7% uitgegeven. 3% gaat op 
aan luxe artikelen zoals elektronica en cd’s. 6% gaat op aan 
overige uitgaven. 
 

Grote meerderheid ziet geen meerwaarde in Oost-Europeanen en 
wil niet dat zij zich blijvend in Nederland vestigen. Wanneer 
Oost-Europeanen zich blijvend in Nederland willen vestigen 
roept dit bij 65% van de Nederlanders weerstand op. Zij geven 
aan het niet goed te vinden als Oost-Europeanen zich in 
Nederland blijvend vestigen. 35% van de Nederlanders vindt het 
geen probleem als Oost-Europeanen zich blijvend in Nederland 
vestigen. 63% van de Nederlanders is van mening dat de komst 
en vestiging van Oost-Europeanen in Nederland geen 
meerwaarde oplevert voor de Nederlandse maatschappij. 
Volgens 37% van de Nederlanders leveren zij wel een 
meerwaarde. 58% ziet ook geen economische voordeel in de 
komst van Oost-Europeanen. 42% ziet dit voordeel wel.  Een 
groot deel van de Nederlanders geeft aan niet blij te zijn met de 
komst van de Oost-Europeanen naar Nederland (69%). 31% van 
de Nederlanders is een andere mening toegedaan en geeft aan 
blij te zijn met de komst van de Oost-Europeanen. 7% van de 
Nederlanders heeft wel eens gebruikgemaakt van de diensten 
van Oost-Europeanen. Zij zijn vooral ingehuurd voor 
verbouwingen en renovaties aan hun huis. 
 
Nederlanders vrezen dat de komst van Oost-Europeanen ten 
koste gaat van banen voor autochtone Nederlanders en willen 
een strengere regelgeving voor de komst van Oost-Europeanen. 
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56% van de Nederlanders is van mening dat de Oost-
Europeanen de banen inpikken van autochtone Nederlanders. 
Volgens 44% van de Nederlanders hoeft er voor de banen van 
autochtone Nederlanders niet gevreesd te worden. 73% van de 
Nederlanders vindt dat het moeilijker moet worden voor Midden 
en Oost-Europeanen om naar Nederland te komen. Zij geven aan 
dat hiervoor de regelgeving strenger moet worden. 27% van de 
Nederlanders vindt dat er aan de regelgeving niets veranderd 
moet worden en dat de komst van de Oost-Europeanen niet 
verder bemoeilijkt moet worden. 
 
Nederlanders maken zich zorgen over de integratie van Oost-
Europeanen, maar ook over de uitbuiting van deze groep. De 
integratie van Oost-Europeanen baart 81% van de Nederlanders 
zorgen. Volgens 19% van de Nederlanders levert de integratie 
van de Oost-Europeanen geen problemen op, zij maken zich dan 
ook geen zorgen over. Een groot deel van de Nederlanders is de 
mening toegedaan dat Oost-Europeanen in Nederland worden 
uitgebuit en maken zich hier zorgen over (67%). 33% van de 
Nederlanders geeft aan zich geen zorgen te maken over de 
uitbuiting. Bron: www.motivaction.nl. 
 
Hoewel de integratie van Polen in Nederland niet probleemloos 
verloopt, zijn er redenen voor optimisme. Dat concludeert het 
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Verreweg de meeste 
Polen hebben betaald werk, maar de arbeidsmarktpositie van 
velen is zorgelijk. Zo is er sprake van een groot risico op 
uitstroom, zijn er taalproblemen en hebben Polen vaak geen 
relevant netwerk. Tegelijkertijd heeft de Poolse groep volgens het 
SCP de nodige potentie. Veel Polen hebben een taalcursus 
gevolgd. Het gemiddelde opleidingsniveau is relatief hoog. De 
gezondheid van Polen is over het algemeen goed en de sociaal-
culturele verschillen met Nederlanders klein. Dat is van belang 
omdat een aanzienlijk deel van de onderzochte groep in 
Nederland verwacht te blijven.  
 
Dat veel Polen moeite hebben met de Nederlandse taal is een 
gegeven. Volgens het SCP is dit gezien de korte verblijfsperiode 
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in Nederland niet vreemd. Een groot deel van de Polen dat de 
taal wel zou willen leren, doet dit niet vanwege de lange 
werkdagen en de korte verblijfstijd in Nederland. Toch volgde al 
veertig procent van de Polen een taalcursus. Dit wijst er volgens 
het SCP op dat Polen  willen integreren. Het SCP constateert dat 
een opvallend groot deel van de Polen regelmatig contact heeft 
met autochtone Nederlanders. Doorgaans heeft dit positieve 
gevolgen voor taalgevoel, beeldvorming en het vinden van werk. 
Het aandeel Polen dat betaald werk heeft is even hoog als onder 
autochtone Nederlanders. Polen hebben vaker betaald werk dan 

Turkse en Marokkaanse migranten. Maar de arbeidsmarkpositie 
is relatief kwetsbaar. Dat komt omdat Polen vaak met tijdelijke 

contracten in conjunctuur- en seizoensgebonden sectoren 
werken. Instroom gaat vaak moeizaam vanwege 

taalachterstanden, buitenlandse diploma’s en een gebrek aan 
functionele sociale netwerken.  

Anders dan bij niet-westerse migrantengroepen blijken Poolse 
vrouwen in de onderzochte groep beduidend hoger opgeleid dan 

de mannen. Zij hebben vaker hoger onderwijs afgerond, of een 
mbo-, havo- of vwo-diploma. Mannen hebben vaak maximaal 

een vbo/mavo-diploma. Poolse opvattingen over de rol van 
vrouwen lijken niet wezenlijk te verschillen van de heersende 

Nederlandse opvattingen. Vrouwen hoeven niet per se te stoppen 
met werken als zij kinderen krijgen, en ook mannen hebben een 

aandeel in het huishouden. 

Naar schatting verblijven er rond de honderdvijftigduizend Polen 
in Nederland, waarvan drieenzestig procent arbeidsmigrant is. 

De onderzochte groep bestaat uit Polen die in de Gemeentelijke 
Basisadministratie (GBA) ingeschreven staan en ten hoogste zes 

jaar in Nederland verblijven. Dit zijn ongeveer 40.000 personen. 
Inschrijving in de GBA is verplicht bij verblijfsperioden van 

langer dan vier maanden. Kort in Nederland verblijvende 
arbeidsmigranten vallen buiten de onderzochte groep. 
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Personen van Poolse herkomst zijn vaker werknemer dan 
personen van Roemeense en Bulgaarse herkomst. Ook zijn er 
veel Poolse werknemers, voornamelijk jonge mannen die niet in 
het bevolkingsregister staan ingeschreven. Zij werken veelal in 
de land- en tuinbouw en als uitzendkracht. Dat maar zo weinig 
Roemenen en Bulgaren werknemer zijn komt doordat zij in 
tegenstelling tot Polen nog een tewerkstellingsvergunning nodig 
hebben als zij in loondienst willen werken. Relatief veel Bulgaren 
komen zonder tewerkstellingsvergunning. Zij gingen vaak aan de 
slag als zelfstandige. In 2010 werkte een kwart van de Bulgaren 
als zelfstandige, van Polen en Roemenen ongeveer één op de tien. 
Onder vluchtelingengroepen is de arbeidsdeelname laag. Van de 
vijfentwintig- tot vijfenzestigjarige Somaliërs is nog geen kwart 
werknemer of zelfstandige. Zij zijn doorgaans nog maar kort in 
Nederland. Juist bij de vluchtelingengroepen neemt de 
arbeidsdeelname toe met een langer verblijf. Iraniërs werken van 
de vluchtelingengroepen het vaakst: ongeveer de helft van hen 
werkt als werknemer of zelfstandige. Bron: Centraal Bureau voor 
de Statistiek.  
 
De Poolse gemeenschap in Nederland gaat in gesprek met 
Tweede Kamerleden, wethouders van gemeenten met veel Poolse 
migranten, vertegenwoordigers van provincies, ministeries, 
woningcorporaties, werkgevers, uitzendbureaus en fondsen. De 
Poolse gemeenschap biedt aan om te helpen, om mee te denken 
en een actieve bijdrage te leveren aan beleidsvorming- en 
uitvoering. Nauwe samenwerking is essentieel, gezien het feit dat 
de Poolse gemeenschap ervaring en expertise heeft en direct 
inzicht heeft in de situatie van Poolse migranten. Veel is er 
gezegd over de Poolse gemeenschap en andere Midden- en Oost-
Europese gemeenschappen, maar tot nu toe is er niet 
constructief mét hen gesproken.  
 
Het ontbreekt de Poolse migranten aan een landelijke en 
gemeentelijke infrastructuur. Er zijn in concentratiegemeenten 
enkele professionals actief maar landelijk gezien ontbreekt het 
aan deskundigen die vooral met deze specifieke 
migrantenproblematiek bezig zouden kunnen zijn. Kunnen er 
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lokale of regionale steunpunten worden ingesteld waar Poolse 
migranten terecht kunnen met vragen over onderwijs, 
arbeidsmarkt, taallessen, huisvesting en hoe om te gaan met de 
(leef)regels in de openbare ruimte en op het werk? 
 
Dit sluit aan bij de aanbevelingen van de Tweede 
Kamercommissie ‘Lering uit de lessen van recente 
arbeidsmigratie’ (LURA). Deze steunpunten zouden ook gebruikt 
kunnen worden als communicatiekanaal vanuit de overheid 
richting migranten en zouden o.a. een rol kunnen spelen bij het 
handhavingsbeleid. Daarnaast is het goed dat gemeenten met de 
vertegenwoordigers van de Poolse gemeenschap – als adviseurs 
– constructief in gesprek gaan over problemen met werkgevers 
en woningcorporaties. In dat overleg wordt er dan naar 
duurzame oplossingen gezocht en zullen activiteiten worden 
ontplooid om de relaties tussen Nederland en de Poolse 
migranten te verbeteren. Bron: Polonia.nl. 
 
Het Pools Overlegplatform in Nederland en FORUM willen graag 
een agenda opstellen voor de periode 2012-2015 voor de kansen 
en bedreigingen van Polen in Nederland. De Poolse gemeenschap 
in Nederland gaat in gesprek met Tweede Kamerleden, 
wethouders van gemeenten met veel Poolse migranten, 
vertegenwoordigers van provincies, ministeries, 
woningcorporaties, werkgevers, uitzendbureaus en fondsen. De 
Poolse gemeenschap biedt aan om te helpen, om mee te denken 
en een actieve bijdrage te leveren aan beleidsvorming- en 
uitvoering. Nauwe samenwerking is essentieel, gezien het feit dat 
de Poolse gemeenschap ervaring en expertise heeft en direct 
inzicht heeft in de situatie van Poolse migranten. Veel is er 
gezegd over de Poolse gemeenschap en andere Midden- en Oost-
Europese gemeenschappen, maar tot nu toe is er niet 
constructief mét hen gesproken. Het ontbreekt de Poolse 
migranten aan een landelijke en gemeentelijke infrastructuur. 
Er zijn in concentratiegemeenten enkele professionals actief 
maar landelijk gezien ontbreekt het aan deskundigen die vooral 
met deze specifieke migrantenproblematiek bezig zouden 
kunnen zijn. Kunnen er lokale of regionale steunpunten worden 
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ingesteld waar Poolse migranten terecht kunnen met vragen over 
onderwijs, arbeidsmarkt, taallessen, huisvesting en hoe om te 
gaan met de (leef)regels in de openbare ruimte en op het werk? 
Dit sluit aan bij de aanbevelingen van de Tweede 
Kamercommissie Lering uit de lessen van recente 
arbeidsmigratie (LURA). Deze steunpunten zouden ook gebruikt 
kunnen worden als communicatiekanaal vanuit de overheid 
richting migranten en zouden o.a. een rol kunnen spelen bij het 
handhavingsbeleid. Daarnaast is het goed dat gemeenten met de 
vertegenwoordigers van de Poolse gemeenschap - als adviseurs 
- constructief in gesprek gaan over problemen met werkgevers 
en woningcorporaties. In dat overleg wordt er dan naar 
duurzame oplossingen gezocht en zullen activiteiten worden 
ontplooid om de relaties tussen Nederland en de Poolse 
migranten te verbeteren. Bron: Forum, instituut voor 
multiculturele vraagstukken. 
69% van de Polen heeft werk (net zo hoog als onder autochtone 
Nederlanders), 13% van de Poolse beroepsbevolking is werkloos 
en 51% van de Polen in dit onderzoek verwacht over vijf jaar nog 
in Nederland te zullen wonen.  Van de Poolse migranten is 22% 
laag opgeleid (ten hoogste basisonderwijs) en heeft 20% een 
diploma op HBO/WO-niveau. De positie van veel Poolse jongeren 
is problematisch; ze zijn laag opgeleid, vaak werkloos.  

Dit zijn enkele conclusies uit de SCP-publicatie Poolse 
migranten. De positie van Polen die vanaf 2004 in Nederland zijn 
komen wonen. In het rapport, onder redactie van dr. J. Dagevos, 
wordt een beeld gegeven van de positie van Poolse migranten op 
o.a. onderwijs, taal, werk, wonen, gezondheid en interetnisch 
contact.  

De publicatie is grotendeels gebaseerd op nieuw en grootschalig 
onderzoek onder circa zeshonderd Polen. De onderzoeksgroep 
bestond uit personen die zich in de gemeentelijke 
bevolkingsadministratie hebben ingeschreven en vanaf 2004 in 
Nederland zijn komen wonen. Dat is het jaar waarin Polen tot de 
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EU toetrad, waardoor Poolse burgers zich vrij in Nederland 
konden vestigen. 

Naar schatting honderdvijftigduizend Polen in Nederland Poolse 
migranten die voornemens zijn korter dan vier maanden in 
Nederland te verblijven hoeven zich niet in te schrijven in de 
Gemeentelijke basisadministratie (GBA). 
bevolkingsadministraties geven dus geen volledig beeld van het 
aantal Polen in dit land. Er zijn diverse schattingen in omloop, 
die steeds uitkomen op circa honderdvijftigduizend Polen. 
Minstens een kwart van deze groep is vanaf 2004 in Nederland 
komen wonen en ingeschreven in de GBA. De studie van het SCP 
studie heeft betrekking op deze groep. 

Een groot deel van deze groep ingeschreven Polen is van plan om 
langer in Nederland te blijven. Het is een zich vestigende groep, 
onder meer blijkend uit het feit dat velen hier met hun Poolse 
partner leven, beschikken over zelfstandige huisvesting en bezig 
zijn met het leren van de Nederlandse taal. 

Poolse mannen komen vanwege werk naar Nederland  80% van 
de mannen binnen de Poolse onderzoeksgroep is vanwege werk 
naar Nederland gekomen. Bij de vrouwen geldt dit voor 46%. 
20% van de Poolse vrouwen zijn naar Nederland gekomen om 
met een Nederlandse man te trouwen (Poolse bruiden) en 20% is 
als volgmigrant (naar Poolse partner of ouder) naar  
Nederland gekomen.  Velen hebben betaald werk, maar 
verhoogde kans op werkloosheid 69% van de Polen tussen de 
vijftien en vijfenzestig jaar heeft werk. Dit aandeel is 
vergelijkbaar met autochtone Nederlanders. 13% van de Polen 
werkloos. Vaak is men werkloos vanwege ontslag of het aflopen 
van het contract. Poolse werkenden zijn vaak werkzaam in 
tijdelijke banen en in sectoren waar het aanbod van werk sterk 
is gebonden aan het seizoen (land- en tuinbouw). Het aandeel 
Polen in dit onderzoek met een ww-uitkering is tamelijk hoog, 
maar weinigen hebben een bijstandsuitkering. Dit zou erop 
kunnen duiden dat Polen vaak kort werkloos zijn. Het is 
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denkbaar dat Polen die voor een langere periode zonder werk 
zijn, terugkeren naar het herkomstland. 

Veel Polen in dit onderzoek gericht op langer verblijf 41% van de 
Poolse respondenten in dit onderzoek wil niet meer permanent 
in Polen wonen, 31% wil dat wel en 29% weet het nog niet. De 
helft van de ondervraagden denkt dat ze over vijf jaar nog in 
Nederland wonen.  

Een aanzienlijk deel van de Polen is dus gericht op langer 
verblijf. Dit blijkt ook uit het feit dat ruim 40% van de Polen die 
sinds 2000 in Nederland is komen wonen, hier nog steeds woont. 
Een kleine 60% is inmiddels weer vertrokken. In overgrote 
meerderheid terug naar Polen. 

Vrij veel Polen laag opgeleid, ook aanzienlijk deel met hbo-wo-
opleiding  22% van de Polen in dit onderzoek heeft ten hoogste 
basisonderwijs gevolgd. Bij de autochtonen is dit 7%. 34% van 
de Polen heeft een opleiding op mbo-, havo of vwo-niveau en 20% 
op hbo-/wo-niveau. Zij zijn wel duidelijk hoger opgeleid dan 
bijvoorbeeld de Turkse en Marokkaanse groep. Het 
opleidingsniveau van de Polen lijkt nog het meest op dat van de 
Surinaamse groep.  

Sociale en culturele afstand betrekkelijk gering  Polen gaan vaak 
om met andere Polen, maar ook opvallend vaak met autochtone 
Nederlanders. De sociale afstand tussen Polen en autochtone 
Nederlanders is niet groot. Polen blijken tamelijk 
geëmancipeerde opvattingen te hebben over de rollen van 
mannen en vrouwen. Dat Poolse vrouwen werken is vrij 
algemeen geaccepteerd, iets wat ook te maken heeft met het 
communistische verleden van dit land.  

Polen hebben goede gezondheid. De overgrote meerderheid van 
de Polen (ca. 90%) geeft aan een goede tot zeer goede gezondheid 
te hebben. Opvallend is dat dit ook geldt voor Polen in de leeftijd 
tussen de vijfenveertig en vijfenzestig jaar. Het aandeel 
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autochtone Nederlanders met een goede ervaren gezondheid is 
in die leeftijdsgroep aanzienlijk lager (74%).  Waarschijnlijk is 
het zo dat vooral Polen met een goede gezondheid naar 
Nederland komen. Het is daarnaast ook denkbaar dat Polen met 
een slechte gezondheid vaker terugkeren naar het 
herkomstland.  

Jongeren vormen problematische groep. Opvallend is dat veel 
jongeren op diverse terreinen een ongunstige positie innemen. 
Ze zijn vaak laag opgeleid en hebben naar verhouding een 
minder goede gezondheid (b.v. vaak te zwaar). Hun werkloosheid 
is hoog. Ze gaan vooral om met andere Polen en voelen zich in 
Nederland niet thuis. Ze hebben een onduidelijk 
toekomstperspectief: een groot deel weet niet of ze in Nederland 
blijven wonen of terug zullen keren naar Nederland. Bron: 
www.republiekallochtonie.nl. 

Het debat over de integratie van Poolse immigranten verhardt en 
de Polen zijn de kritiek inmiddels zat. Het PVV-meldpunt voor 
Polen-overlast brengt een al langer sluimerende discussie tot een 
hoogtepunt. De Poolse ambassade komt vandaag, in 
samenwerking met andere Oost-Europese landen, met een 
brandbrief aan de Tweede Kamer. 13-2-2012. 
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Molukkers 

 
Molukkers in Nederland. In 1951 werden ongeveer 
twaalfduizend Molukkers naar Nederland overgebracht. Het ging 
voornamelijk om militairen die hadden gediend in het Koninklijk 
Nederlands Indisch Leger (KNIL) en hun gezinsleden. De 
Molukkers zijn dit jaar al weer 55 jaar in Nederland terwijl ze 
eigenlijk maar tijdelijk hier zouden zijn tot het weer rustig was 
in hun geboorteland. 

Molukse militairen waren in Nederlands-Indië het fundament 
van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Maar toen 
de kolonie in 1949 onafhankelijk werd, was er voor deze 
Molukkers geen plaats meer. 

Nederland had beloofd dat de Molukken een vorm van 
zelfbeschikking zouden krijgen. Maar toen op 25 april 1950 de 
'Republik Maluka Selatan' (RMS) werd uitgeroepen, deed 
Nederland dit af als een opstand van rebellen. 

Ineens zaten de Molukse militairen, als voormalige strijders in 
het Nederlandse leger tegen Indonesië, in een benarde positie. 
Als tijdelijke oplossing werden de vierduizend Molukse KNIL'ers 
met hun gezinnen naar Nederland gehaald. De eerste jaren 
woonden zij in centrale woonoorden, zoals het voormalige 
concentratiekamp Westerbork. Doelbewust werden de 
Molukkers buiten de Nederlandse samenleving gehouden. Ze 
mochten ook niet werken, want ze gingen immers weer terug? Al 
snel werd toch het onvermijdelijke duidelijk: terugkeer naar het 
vijandige Indonesië was geen optie meer. 
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In de jaren zeventig zorgde de tweede generatie Molukkers in 
Nederland voor opschudding met gijzelingen, waarbij ook doden 
vielen. De bekendste is de treinkaping in 1977 bij De Punt 
(Drenthe). De jonge Molukkers voelden zich miskend en eisten 
dat Nederland zich meer voor hun vrijheid in Indonesië zou 
inzetten. De huidige, derde generatie zet zich nog wel in voor het 
oude ideaal, maar beseft ook dat hun leven hier geworteld is. Ze 
neemt veel meer deel aan de Nederlandse samenleving en loopt 
een achterstand in. Toch blijft de onrust onder de Molukse 
gemeenschap aanwezig, zeker als de situatie op de Molukken 
slecht is. Het geweld daar in 1999 zorgde ook in de Nederlandse 
Molukse gemeenschap voor spanningen. 

Molukkers zijn mensen afkomstig van de Molukken, een 
eilandengroep in het uiterste zuid-oosten van Indonesië. Er zijn 
echter vele verschillende groepen Molukkers, die onderling sterk 
verschillen. Het meest bekende verschil ligt op politiek gebied: 
de aanhangers van de RMS (±70% van de in Nederland wonende 
Molukkers) en diegene die niet voelen voor een eigen republiek. 
De niet RMS-aanhangers zijn ook weer te verdelen. Namelijk in 
mensen die niet aan politiek willen doen, maar alleen hun 
rechten als militair erkend willen krijgen en Molukkers die 
sympathiseren met Indonesië (of die de Indonesische 
nationaliteit hebben). 

Het merendeel van de Molukkers in Nederland zijn Protestanten 
(±93%). Er zijn een aantal Molukse protestantse 
kerkgenootschappen ontstaan, waarvan de Moluks 
Evangelische kerk de grootste is. Op de Molukken zelf is het 
aantal Islamieten veel groter. 

85% van de in Nederland verblijvende Molukkers zijn  
Ambonezen (afkomstig van Ambon, Nusalaut, Haruku, Saparua 
en Ceram). De rest zijn Ternatanen (afkomstig van de Noord-
Molukken, eilanden ten noorden van Ceram). De 5% katholieken 
zijn voor het overgrote deel Zuidoostmolukkers (van de Kei-
eilanden). 
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De Molukken (en Oost Timor) waren van oudsher de leveranciers 
van nootmuskaat en kruidnagel. Eerst zorgden de Chinezen voor 
verspreiding van deze specerijen. In 1512 bereikten de 
Portugezen de Molukken. Ze sloten daar bondgenootschappen 
en verzekerden zich van levering van specerijen. De Spanjaarden 
slaagden er daarna niet in de Portugezen te verjagen. Dit lukte 
de Hollanders wel. 

In het begin van de zeventiende eeuw (1605) verdrong de VOC 
de Portugezen en verkreeg de VOC het monopolie op de export 
van kruidnagel. De Molukkers probeerden dit monopolie te 
ontduiken, maar de VOC reageerde daar fel op met onder andere 
vernietiging van de aanplant en executies. In de zeventiende 
eeuw werden dit soms regelrechte oorlogen. 
 
De VOC ging in 1798 failliet. Vanaf die tijd ging het met de 
Molukken bergafwaarts. Het kruidnagelmonopolie werd 
doorbroken en de markt stortte in. Kleine aantallen Molukkers 
waren in dienst van de VOC. De VOC heeft het protestantisme 
hierheen gebracht. Eind negentiende eeuw veranderde dit. Nogal 
wat Molukkers namen toen dienst in het KNIL (het Koninklijk 
Nederlands-Indisch Leger). Het KNIL is opgericht in 1830 met 
als doel het verstevigen van het Nederlands gezag in Nederlands-
Indië. De Molukkers die dienst namen in het KNIL waren voor 
het merendeel Christelijke Molukkers, afkomstig van Ambon en 
omringende eilanden. Ze speelden een belangrijke rol bij het 
onder Nederlands gezag brengen van de Indische archipel. De 
Ambonese soldaten hadden enkele voorrechten, o.a. een hogere 
soldij dan de andere Indische soldaten. Het KNIL was een soort 
politie -apparaat (meer dan een militair apparaat). Het had meer 
als taak het handhaven van orde en rust in het land, dan de 
verdediging tegen buitenlandse agressors. Toen Japan in 1942 
Indonesië binnenviel, bleek het KNIL hier niet tegen opgewassen.  

Op 8 december 1941, de dag na de aanval van Japan op Pearl 
Harbour, verklaarde Nederland Japan de oorlog. De eerste tijd 
gebeurde er nog niets (Japan was te druk met de verovering van 
andere gebieden). Toch kwam Japan op een gegeven moment wel 
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in actie, want ze hadden behoefte aan de natuurlijke 
rijkdommen van Nederlands-Indië, o.a.  olie. 

Op 10 januari 1942 voerden de Japanse legervlooteenheden een 
massale aanval op Nederlands-Indië uit. Deze strijd duurde twee 
maanden. De Ambonese KNIL soldaten waren vrijwel de enigen 
die trouw bleven aan de Nederlanders (andere KNIL soldaten 
kozen de kant van de door hen als bevrijders beschouwde mede-
Aziatische bezetters). De overmacht van Japan was te sterk en 
het KNIL was niet tegen zo'n vijand opgewassen. Schout bij 
Nacht Karel Doorman ging bij de Slag op de Javazee ten onder. 

Op 8 maart capituleerde het KNIL en werd Nederlands-Indië 
bezet. De Nederlanders kwamen toen terecht in 
interneringskampen. Behalve de Nederlanders hadden ook veel 
Molukkers het moeilijk tijdens de bezetting. Vanwege hun trouw 
aan het Nederlandse gezag waren ook zij een gevaar voor de 
Japanners. Veel Molukkers speelden een actieve rol in het 
verzet. Veel van hen vielen in handen van de Kenpeitai (de 
Japanse geheime politie) en werden gemarteld of gedood. 
 
De Molukken werden bestuurd door de Japanse marine. Het was 
voorbestemd een wingewest voor het Japanse rijk te blijven. 

In de loop van 1944 werd duidelijk dat Japan de oorlog zou gaan 
verliezen. De Indonesische nationalisten wilden onafhankelijk 
zijn, voordat Nederland de kans kreeg het koloniale systeem te 
herstellen. Met Japanse steun werd een commissie ingesteld om 
de onafhankelijkheid voor te bereiden. Op 15 augustus 1945 
capituleerden de Japanners. De nationalisten besloten de 
onafhankelijke Republiek Indonesia (RI) uit te roepen. Op 17 
augustus 1945 ondertekenden Sukarno en Hatfa de 
onafhankelijkheidsverklaring. Na de oorlog met Japan begon 
direct weer een nieuwe strijd, namelijk een strijd tussen de RI 
en Nederland. Allerlei gewapende troepen trokken door het land. 
Nederlanders, Molukkers en Chinezen moesten het ontgelden. 
Jongeren (pemuda's) vielen de mensen in interneringskampen, 
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uit naam van de nieuwe republiek, aan. De Molukse militairen 
maakten zich verdienstelijk door spontaan de verdediging van 
vrouwenkampen op zich te nemen. In 1945 probeerde Nederland 
weer vaste voet te krijgen in Indonesië. Nederlandse troepen (van 
Nederland en het KNIL) losten de geallieerden af. Het was toen 
al wel duidelijk dat het onafhankelijke Indonesië een feit zou 
worden. Nederland verdedigde zijn aanwezigheid door te wijzen 
op de chaotische situatie in Indonesië (de rust moest eerst 
worden hersteld voor er over onafhankelijkheid gepraat kon 
worden). Maar omdat landen als de VS en Australië vonden dat 
het ene land het andere niet diende te overheersen, dreigden de 
V.S. de Marshallhulp voor de wederopbouw van Nederland in te 
trekken. Na de Ronde Tafel Conferentie ( RTC) werd op 29 
december 1949 de soevereiniteit overgedragen aan de Verenigde 
Staten van Indonesië (VSI).  

Niet de R.I. kreeg de macht, maar werd één van de deelstaten die 
samen de VSI gingen vormen. Toen op 29 december 1949 de 
soevereiniteit aan de VSI was overgedragen, bleek al snel dat de 
federatie geen lang leven zou hebben. Eén voor één besloten de 
deelstaten aansluiting te zoeken bij de Republiek Indonesia. 
Sukarno werd de eerste president. De deelstaat Oost-Indonesië 
(Negara Indonesia Timur: NIT) wilde geen aansluiting. Soumokil, 
Manusama en Metekohy (Molukkers) vreesden voor 
overheersing van Oost-Indonesië door het centrale gezag in 
Djakarta. Zij wilden een deelstaat in stand houden en wilden de 
beschikking houden over de eigen, d.w.z. KNIL, troepen. Een 
suggestie van de RTC om de Molukken binnen de Nederlands-
Indonesische Unie een speciale plaats te geven buiten het VSI 
verband, maar toch zowel met Indonesië als met het Koninkrijk 
der Nederlanden verbonden, vond geen weerklank. 
De Centrale Regering wilde dit niet en stuurde het federale leger 
(APRIS) naar Oost-Indonesië. De KNIL-troepen onder leiding van 
kapitein Aziz moesten het onderspit delven. 
Het duurde nog tot 15 augustus 1950 voordat de eenheidsstaat 
formeel een feit was.  
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Onder leiding van ir. Manusama en mr. dr. Soumokil werd op 
Ambon overlegd wat er nu te doen stond. Ook de Molukse KNIL-
militairen op Ambon speelden een rol bij deze besprekingen. De 
leiding van de Daerah Maluku Selatan (Provincie der Zuid-
Molukken) werd onder druk gezet om de Zuid-Molukken 
onafhankelijk te verklaren. Na veel aandringen werd, in een 
massavergadering en later met de Zuid-Molukse Raad, op 25 
april 1950 de onafhankelijkheid uitgeroepen. De proclamatie 
van de Republiek Maluku Selatan (RMS) was een feit. Manuhutu 
werd president, Wairisal premier, Soumokil minister van 
Buitenlandse Zaken en Manusama Minister van Onderwijs. De 
Centrale Regering aanvaardde de proclamatie van de RMS niet. 
Er werden RI-gezinde Molukkers gestuurd. Deze missie was niet 
succesvol. De internationale steun voor de RMS bleef uit. De 
V.N. hadden het al snel te druk met de oorlog in Korea. Ook de 
Nederlandse regering gaf geen steun, dit om de indruk te 
vermijden dat Nederland de hand had in de RMS (die toch door 
de KNIL-militairen was afgedwongen). De Nederlandse 
troepencommandant van Oost-Indonesië werd naar Ambon 
gestuurd om de militairen tot de orde te roepen. Dit had ook geen 
succes. Op 9 mei 1950 nam sergeant-majoor Samson, 
commandant van het nieuwe RMS-leger, officieel afscheid van 
het Nederlandse leger.  

Veel Nederlanders verlieten daarop Ambon, uit angst voor een 
Indonesische aanval. Vanaf 13 juni voerde het Indonesische 
leger aanvallen uit op de Midden-Molukken, op 28 september 
werd Ambon aangevallen. De overmacht was te groot. Op 3 
november 1950 was Ambon geheel onder controle van Sukarno's 
leger. Begin december week de RMS uit naar het eiland Ceram 
met het restant van de troepen. In 1952 werd op Ceram 
Manuhutu gevangen genomen en werd de guerrilla voortgezet 
door Soumokil. Manusama week uit naar Nederland. Op Ceram 
zou de guerrillastrijd nog dertien jaar duren. 

Toen de RMS werd geproclameerd en het Indonesische leger 
daarop Ambon veroverde, waren de meeste Molukse KNIL-
militairen ver van de Molukken verwijderd (in tangsi's: kazernes) 
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in andere delen van Indonesië. Bij de soevereiniteitsoverdracht 
in 1949 was bepaald dat de KNIL binnen een half jaar zou 
worden opgeheven. Er waren in december 65.000 KNIL-
militairen op het grondgebied van de VSI. 26.000 man gingen 
zonder moeilijkheden over naar de APRIS (ook een aantal 
Ambonezen). Anderen kozen voor demobilisatie. Veel Molukse 
militairen (ca. 4000) wilden niet toetreden tot de APRIS 
waartegen ze zo kort geleden nog gevochten hadden. Toch waren 
er wel onderhandelingen. Mogelijkheden waren: ze zouden als 
eigen eenheid onder eigen officieren over gaan, ze zouden in 
Oost-Indonesië gelegerd worden. Tijdens deze onderhandelingen 
echter werd de RMS op Ambon uitgeroepen. De meeste Molukse 
militairen, die nog niet overgestapt waren naar de APRIS kozen 
toen de kant van de RMS. De Molukse militairen, geconcentreerd 
in een aantal kampen op Java, wilden nu gedemobiliseerd 
worden.  

In de reglementen van de KNIL stond dat militairen mochten 
kiezen waar ze, bij demobilisatie uit het leger, ontslagen wilden 
worden. Wel moest dit zijn binnen de grenzen van Nederlands-
Indië (dit was om te voorkomen dat een militair bv. op Java 
gedemobiliseerd werd en geen geld had om de reis naar de 
Molukken te betalen). Ontslag zou pas plaats vinden als men 
aangekomen was op de plaats van bestemming. 

De Molukse militairen verkozen het om op Ambon 
gedemobiliseerd te worden. De regering van de VSI wilde dit 
echter niet, omdat ze dan de RMS zouden gaan steunen en 
Nederland had de toestemming van de Indonesische regering 
nodig voor demobilisatie, omdat de Molukse militairen 
Indonesisch staatsburger waren (volgens de RTC-akkoorden). 
De militairen wilden nu, toen Ambon niet mogelijk was, naar 
Nederlands Nieuw-Guinea. Ook dit werd niet goedgekeurd. Naar 
Ceram (waar het RMS-leger nog vocht) mochten ze ook niet. 
Bijna een jaar na de soevereiniteitsoverdracht was nog steeds op 
Java een Nederlands leger van negenduizend man aanwezig 
(vierduizend Molukkers en ook nog vijfduizend Nederlanders die 
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als buffer tussen de Molukse militairen en de Indonesische 
omgeving moesten fungeren). 

Een half jaar na de soevereiniteitsoverdracht werd het KNIL 
opgeheven. De overgebleven militairen werden tijdelijk 
opgenomen in de Koninklijke Landmacht (dit bleek later een heel 
belangrijk feit te zijn). Het Kabinet Drees/Van Schaik overwoog 
om de Molukkers op Java te demobiliseren. Dit was weliswaar 
tegen de reglementen, maar er zou sprake zijn van overmacht. 
Een delegatie van Molukse militairen, onder de voorman 
Aponno, spande in Nederland een kortgeding tegen de Staat aan. 
Dit proces werd gewonnen. De rechter verbood, op 21 januari 
1951 de Nederlandse regering haar soldaten tegen hun zin 
achter te laten in het gebied van een hen vijandig gezind land. 
Demobilisatie op Java mocht dus niet. In dit vonnis/arrest stond 
de noodlottige suggestie: "tijdelijke overbrenging naar 
Nederland". Het hoofdmotief voor deze uitspraak was de 
bezorgdheid om de veiligheid van de Ambonezen als ze 
onbeschermd zouden worden achtergelaten binnen het bereik 
van Sukarno's leger. De minister van Oorlog s’ Jacobs vond dit 
de "slechtst denkbare oplossing". De Molukse militairen wilden 
deze overbrenging echter wel toen bleek dat bij niet kiezen op 
staande voet ontslag uit het leger plaats zou vinden.  

Uiteindelijk werd besloten de Molukse militairen met hun 
gezinnen naar Nederland te halen. Zowel de Nederlandse 
regering als de Molukkers dachten, dat het verblijf in Nederland 
maar voor korte tijd zou zijn. De Molukkers dachten dat de RMS-
strijd op Ceram zou leiden tot de herovering van Ambon, zodat 
ze terug konden naar hun eigen RMS. 
In totaal werden er tussen maart en juli 1951 12.500 Molukkers 
naar Nederland verscheept, in dertien schepen. Huizen waren 
er, als gevolg van de Tweede Wereldoorlog, niet. De Nederlandse 
regering wilde ze het liefst bij elkaar, weg van de Nederlandse 
samenleving, onderbrengen (integratie was immers niet de 
bedoeling, maar terugkeer). Er werden een aantal Molukse 
woonoorden , nl. 46, gecreëerd (o.a. kazernes, gevangenissen en 
twee kampen uit de Duitse tijd (kamp Vught (woonoord 
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Lunetten) en kamp Westerbork (woonoord Schattenberg)). 
Hierbinnen bleef een soort militaire hiërarchie functioneren.  

Toen op 21 maart de Molukse militairen in Rotterdam 
aankwamen, kregen ze te horen dat ze gedemilitariseerd waren. 
Ze kregen een ontslagbrief, waardoor ze in één slag hun status, 
beroep, levensvervulling en uniform ontnomen werd. In plaats 
van soldij kregen ze nu zakgeld. Dit sloeg in als een bom. Ze 
wisten wel dat de KL (Koninklijke Landmacht)-status tijdelijk 
was, maar dachten nog steeds dat ze pas gedemilitariseerd 
zouden worden op de plaats van hun keuze. 

De Nederlandse regering vond het onjuist dat soldaten, die 
Indonesisch staatsburger zijn, in de Koninklijke Landmacht 
gehandhaafd bleven. Ook was Soekarno beloofd, dat de 
Molukkers niet meer voor operationele doelen werden ingezet. 
Toch had de Nederlandse regering geen andere keus. Nederland 
heeft immers nooit toegezegd het onafhankelijkheidsstreven van 
de RMS te steunen. Erkenning van een land dat behoort tot het 
gebied waarover de soevereiniteit reeds was overgedragen, was 
onmogelijk. Opvallend was dat juist de betrokken Ministers van 
Oorlog en van Overzeese Rijksdelen tegen ontslag waren, omdat 
zo orde en tucht gehandhaafd zouden kunnen worden. De 
Molukse militairen gingen naar de rechter. Daar kregen ze eerst 
gelijk, met als gevolg dat het Militair Ambtenarengerecht in Den 
Haag het ontslag nietig verklaarde. De Staat tekende beroep aan, 
maar trof al wel voorbereidingen om hen te remilitariseren. De 
Staat kreeg gelijk, omdat de KNIL militairen geen ambtenaren 
waren in de zin van de Militairen Ambtenarenwet. Het ontslag 
bleef gehandhaafd en de Molukkers vielen in een leegte. Ook 
kregen ze geen KNIL-pensioen uitgekeerd. De Molukkers die in 
dienst waren bij de Koninklijke Marine kregen geen ontslag. 

Voor de leiding van de opvang werd aangesteld: Hoofdleider der 
Ambonezenwoonoorden in Nederland (HAWIN). Aangesteld werd 
KNIL-generaal-majoor-b.d. Scholten. Hij kon de problemen niet 
aan, als burgerhoofd over woonoorden vol burgers-tegen-wil-en-
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dank (geen herstel militaire status, dus niet meer bevoegdheden 
als HAWIN). Op 16 november 1952 verdween hij van het toneel. 
De zorg voor de Molukkers kwam bij het Commissariaat voor 
Ambonezenzorg (CAZ). Deze dienst viel onder de Minister van 
Maatschappelijk werk (later onder CRM) en deed tot 1970 haar 
werk. Alles werd door CAZ geregeld, ook dingen als 
zuigelingenzorg, schoolkeuze, huisvesting, werk etc. Maar toch 
waren er in de vijftiger en zestiger jaren regelmatig botsingen in 
de woonoorden gericht tegen het beleid van de overheid. Er 
ontstond veel onderlinge strijd, o.a. botsingen tussen de Kei-
ezen en de Ambonezen in Vught. Begin 1952 probeerde een 
driemanschap van Molukkers de eenheid onder de RMS-gezinde 
Molukkers te herstellen. Dit lukte maar ten deel. Ook 
Nederlandse sympathisanten (Stichting Door De Eeuwen Trouw: 
DDET) deden veel voor de Molukkers (bv. aankopen van 
vliegtuigen en wapens voor de guerrillastrijd op Ceram). 

Toen duidelijk werd dat het verblijf in Nederland langduriger zou 
zijn, werd het Molukkersbeleid meer gericht op gedwongen 
integratie (in plaats van isolatie). De verzorging van de Staat 
werd vervangen door "zelfzorg". Ze moesten zelf een baan gaan 
zoeken, maar ze wilden maar één ding, hun oude baan als 
militair terug. Ze waren aangewezen op ongeschoold werk. Ook 
de centrale keukens werden gesloten. Men moest voor de eigen 
maaltijden gaan zorgen. Er was veel protest tegen deze nieuwe 
situatie. Men wilde ook niet integreren. De huisvesting werd een 
punt van aandacht. De woonoorden waren niet bevorderlijk voor 
integratie (ze lagen ver van de Nederlandse samenleving) en de 
werkgelegenheid (ze lagen in gebieden met weinig werk).  

Er moest dus andere huisvesting worden geregeld. Er moest 
namelijk geïntegreerd worden en de woonoorden konden de 
bevolkingsgroei niet aan en waren zeer slecht van kwaliteit. 
In 1959 adviseerde een Staatscommissie (Verwey-Jonker) de 
woonoorden te sluiten en binnen de bebouwde kom van 
gemeentes Molukse woonwijken te bouwen (voor ca. 50 
gezinnen). Deze huisvesting, tussen Nederlandse buren, vond 
men een grote stap. Molukkers wilden dit niet (het was een 
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bevestiging van een permanent verblijf in Nederland) en ook lang 
niet alle gemeentes stemden met dit plan in. De meeste 
Molukkers wilden niet weg uit de woonoorden, omdat deze leken 
op de tangsi's en omdat het daar heel gezellig was, als in een 
dorp in Indië. Uiteindelijk kwamen de woonwijken (met veel meer 
dan vijftig gezinnen) bij de oude woonoorden in de buurt en niet 
op plaatsen waar veel werkgelegenheid was. In 1989 zou het 
laatste woonoord (Lunetten) ook gesloten worden. Na langdurige 
juridische gevechten werd een akkoord gesloten: na renovatie 
konden de woonoord bewoners terugkomen, maar wel met 
betaling van normale huisvestingskosten. In 1995 was deze 
renovatie gereed.  

De zeventiger jaren werden gekenmerkt door radicalisering 
onder Molukse jongeren. Hiervoor waren meerdere redenen te 
vinden: 

- De jongeren kregen thuis een KNIL-gedisciplineerde 
opvoeding; 

- Deslechte sociaal-economische positie; 
- Het feit dat hun oudersmet vreedzame acties niets 

bereikt hadden; 
- Ze waren geïnspireerd geraakt door de Palestijnse acties; 
- De slechte integratie van jongeren: ze blijven geïsoleerd, 

want thuis wordt er Ambon-Maleis gesproken; ook is hun 
leven cultureel in tweeën geknipt; het RMS-ideaal werd 
een ideologie; 

- De jongeren verklaarden: "Wij zijn geen 'achteraf' product 
van het kolonialisme, maar zijn de dupe geworden van de 
smerige politiek, die bedreven werd door onze vijanden 
Nederland en Indonesië, waarvan het uiteindelijke 
resultaat was, dat onze geliefde ouders ingescheept en 
vervoerd werden naar dit land." 

Op 2 december 1975 werd een trein bij Wijster (Drenthe) 
gekaapt. Hiermee richtte het geweld zich ook nu tegen Nederland 
(als handlanger van Indonesië). Eerdere plannen om Koningin 
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Juliana te gijzelen waren verijdeld. Deze kaping was een reactie 
op de Surinaamse onafhankelijkheid. Koningin Juliana zei tot 
het Surinaamse volk: Ieder volk heeft recht op 
onafhankelijkheid. Dit was op 25 november 1975.  De kapers in 
Wijster verklaarden: "Ons doel om over te gaan tot de gewapende 
strijd, is om de regeringen en de massa's in de wereld te 
betrekken bij onze Molukse strijd, die al vijfentwintig jaren lang 
naar onafhankelijkheid schreeuwt en wordt onderdrukt. Wat is 
beter dan voor je geliefde vaderland te sterven, waarvan je weet, 
dat het jarenlang gehunkerd heeft naar vrijheid." Tegelijkertijd 
werd het Indonesisch consulaat in Amsterdam bezet. Er vielen 
bij deze achttien dagen durende acties drie Nederlandse doden 
en één Indonesische dode. Na onderhandelingen gaven de 
Molukse actievoerders zich over. Mevrouw Soumokil praat de 
jongeren uiteindelijk uit de trein. De kaping was uit oogpunt van 
publiciteit een volledig succes.  

Twee jaar later werd op 23 mei (1977) bij De Punt (Groningen) 
weer een trein gekaapt. Tegelijkertijd werd in Bovensmilde een 
lagere school gegijzeld. In Bovensmilde waren de meesten uit het 
woonoord Schattenberg gehuisvest na sluiting in 1971. 
Het Nederlandse leger maakte, op 11 juni, een eind aan deze 
acties. twee gegijzelde passagiers en zes Molukse kapers werden 
gedood. De dode Molukkers werden als helden begraven. 
De Molukse jongeren beschuldigden tijdens deze actie zowel de 
Nederlandse regering, als ook de oudere RMS-leiding. De inzet 
van deze acties was: de vrijlating van de eenentwintig wegens 
eerdere gijzelingsacties veroordeelde Zuid-Molukkers uit de 
gevangenis. 

Zaterdagochtend 11 juni 1977, bijna drie weken na het begin 
van de kaping, openden mariniers het vuur op de trein, 
bijgestaan door zes Starfighters die over de trein vlogen. Bij deze 
grote militaire operatie kwamen twee gegijzelden (de dan 20-
jarige Ansje Monsjou en de veertigjarige Rien van Baarsel) en zes 
kapers (naast de leider Max Papilaya ook Hansina Uktolseja, 
Ronnie Lumalessil, George Matulessy, Minggus Rumahmory en 
Mateus Tuny) om het leven. De overige treinreizigers werden 
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bevrijd. De Zuid-Molukkers in de school gaven zich zonder verzet 
over. Tijdens de persconferentie na de bestorming zei Den Uyl 
"dat geweld nodig was om een einde te maken aan de gijzeling 
ervaren wij als een nederlaag". 

Hoewel de dood van de twee gegijzelden het gevolg was van de 
treinkaping besloot de rechter in Assen enkele maanden later de 
drie overlevende kapers, Marcus [Rudi] Lumalessil, Junus 
Ririmasse en Andreas Luhulima, alleen te veroordelen voor 
verboden wapenbezit en wederrechtelijke vrijheidsberoving. 
Hiervoor kregen ze een celstraf van zes tot negen jaar. 
 
In 2000 verscheen de documentaire Dutch Approach over dit 
gijzelingsdrama. Aan de documentaire werd meegewerkt door 
gegijzelden, gijzelnemers en andere betrokkenen. 

Op 13 maart 1978 werd het Provinciehuis in Assen door drie 
Molukse jongeren overvallen. Twee Nederlanders werden 
gedood. Het leger beëindigde ook deze actie. 

De acties werden dus steeds radicaler en richtten zich tegen een 
steeds breder publiek. Eerst was het alleen tegen Indonesische 
belangen in Nederland, daarna tegen Nederlanders (omdat het 
RMS-ideaal niet gesteund werd) en bij de tweede kaping zelfs 
tegen de leiding van de RMS Manusama werd een gebrek aan 
daadkracht verweten. Door het toenemende verschijnsel van 
rassendiscriminatie in het "verkleurend" Nederland werd het 
vasthouden aan hun niet te verwezenlijken ideaal versterkt. De 
positie van de Ambonezen is altijd gekenmerkt geweest door een 
hoge mate van tweeslachtigheid. Er is een zekere mate van 
integratie bereikt, niet alleen geografisch en economisch, maar 
ook m.b.t. partnerkeuze. Tussen 1963 en 1966 werd 35% van 
de huwelijken gesloten met Nederlanders. Anderzijds bleef het 
gevoel van een eigen identiteit en het samenbindend ideaal van 
de R.M.S. onverminderd voortbestaan. 
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Wat was het effect van de acties? 

• het niet naderbij komen van het RMS-ideaal. 

• wel het feit dat de Nederlandse regering zich realiseerde dat er 

aandacht besteed moest worden aan de positie van de 

Molukkers (en andere etnische minderheden). 

• het besef dat integratie niet vanzelf ging. 

• het besef dat men rekening moest houden met de 2e-

generatie-problematiek (minderhedenbeleid). 

• De Nederlandse regering erkende dat er destijds een 

psychologische blunder was gemaakt. 

• een deel van de Molukse pensioenaanspraken werd 

gehonoreerd. Er werd een herdenkingspenning (de Rietkerk-

penning) uitgereikt aan alle voormalige strijders en een 

jaarlijkse uitkering van f2000,-. 
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• een deel van het eerherstel aan de Molukkers was het ge 

schenk doen door de Nederlandse staat van het Moluks 

Historisch Museum in Utrecht. 

In 1990, 14 jaar na de kapingen en gijzelingen is er in elk geval 

één ding bereikt: er kwam een lijstje met niet nagekomen 

beloftes. Hier stond o.a. op: 

• de Molukkers was in 1984 toegezegd dat ze een Nederlands 

paspoort zouden krijgen zonder zich te laten naturaliseren (ze 

konden dan in ieder geval de grens over). 40% van de 

Molukkers wilde namelijk geen Nederlander worden. Ze 

wilden (en willen) het ideaal van de RMS biet loslaten. 

• De versoepeling van de repatriëring en de verbetering van de 

communicatie tussen de Molukkers hier en de Indonesische 

samenleving, afgesproken in het akkoord van Wassenaar 

tussen Indonesië en Nederland, was niet zo succesvol 

gebleken. Tussen 1976 en 1988 zijn ca. 240 Molukkers 

teruggekeerd naar Indonesië. 

• De werkeloosheid onder ouderen ligt in 1990 op 40-50%. Voor 

jongeren lag dit nog hoger (70%). Afspraken en beloftes over 

banenplannen (o.a. het 1000-banenplan) zijn niet nagekomen. 

De officiële contacten met de Nederlandse regering werden 
onderhouden door het Inspraakorgaan Welzijn Molukkers (IWM) 
opgericht in 1776). Op 10 april 1993 treedt in de Molukse Kerk 
in Assen na 26 jaar de president van de RMS geweest te zijn, ir. 
Manusama af en maakt plaats voor dr. Tutuhatunewa. 

De Molukkers zijn een Melanesische-Austronesische 
bevolkingsgroep die de oorspronkelijke bevolking uitmaken van 
de eilandenreeks de Molukken, sinds 1949 onderdeel van 
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Indonesië. Sinds de jaren vijftig wonen veel Zuid-Molukkers in 
Nederland. Ze waren daarmee een van de eerste groepen 
allochtonen. Een deel van de Molukkers woont nog steeds in 
Molukse wijken. 

Na de Japanse bezetting van Nederlands-Indië tijdens de Tweede 
Wereldoorlog wilde Nederland de oude koloniale situatie 
herstellen. De inheemse Indonesiërs kwamen daar echter tegen 
in opstand en onder leiding van Soekarno brak tussen 1945 en 
1949 een onafhankelijkheidsstrijd uit. Het heropgerichte 
Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) kreeg van de 
Nederlandse overheid de opdracht de orde te handhaven en de 
vrijheidsstrijders te ontwapenen. Molukse beroepsmilitairen 
vormden een belangrijk deel van dit leger. Hierdoor werd de 
Molukse bevolkingsgroep door de Nederlanders beschouwd als 
bondgenoten en vice versa. De regering van Nederland had hen 
beloofd dat zij een eigen, vrije staat zouden krijgen, als zij 
Nederland hielpen. Nadat de regering van Nederland 
internationaal, met name van de Verenigde Staten geen steun 
kreeg bij haar pogingen de kolonie te behouden, kon de 
Nederlandse regering zich ook niet meer aan haar belofte aan de 
Molukkers houden. De Molukkers, die door de Indonesiërs als 
collaborateurs werden gezien, moesten op dienstbevel van het 
KNIL naar Nederland. De Molukkers zouden tijdelijk verblijven 
in Nederland. Inmiddels is dit ruim zestig jaar geleden. De 
Molukkers werden lange tijd gehuisvest in kampen in 
Nederland, waaronder het voormalig kamp Westerbork. 

De Nederlandse Molukkers vroegen herhaaldelijk aandacht voor 
hun claim voor een vrije Republiek der Zuid-Molukken (Republik 
Maluku Selatan ofwel RMS) en de eerder gedane Nederlandse 
beloftes. In de jaren zeventig escaleerde dit steeds meer. Een van 
de methodes om aandacht voor deze zaak te vragen was door 
middel van de gewelddadige gijzelingsacties bij de Punt en 
Wijster, waarbij gijzelaars en de treinkapers de dood vonden. 
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De banden met familie of met de mensen uit het eigen dorp zijn 
erg hecht, en de onderlinge contacten binnen de Nederlandse 
Molukse gemeenschap zijn dan ook hecht. De traditionele 
opvoeding bij de Molukkers is, in vergelijking met de 
Nederlandse opvoeding, streng. Plichtsbesef, motivatie, prestatie 
en discipline zijn erg belangrijk. Ook ongelijkheid tussen man en 
vrouw was traditioneel aanwezig. Onder invloed van de tijdgeest 
en Nederlandse maatschappij is er wel het een en ander 
veranderd. 

 

Molukkers in kamp Westerbork 

De Molukkers spreken ruim honderd verschillende talen, die in 
meerderheid behoren tot de Centraal-Malayo-Polynesische 
talen, vooral de Centraal-Molukse talen. Een belangrijke 
uitzondering is het eiland Halmahera en omringende eilanden, 
waar de meerderheid van de bevolking een van de West-
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Papoeatalen spreekt. Een andere belangrijke uitzondering is het 
Ambonees of Ambonees Maleis, een op het Maleis gebaseerde 
creoolse taal, die vooral op Ambon en het nabije Ceram wordt 
gesproken. Door de Molukkers in Nederland wordt vooral het 
Ambonees en het Buru gesproken. 

De Molukken (Maluku) zijn een eilandengroep in het oosten van 
de Indische Archipel, gelegen tussen (met de klok mee) Celebes, 
de Filipijnen, Nieuw-Guinea en Timor. De Molukken behoren 
geografisch tot Melanesië, maar politiek tot Indonesië. De naam 
"Molukken" is afgeleid uit Jazirat al-Muluk 'Eiland der Koningen', 
een benaming die Arabische handelaren aan deze eilandengroep 
hebben gegeven. 

De eilandengroep is verdeeld over twee provincies: 

• Molukken (ook wel Zuid-Molukken genoemd, Maluku 
Selatan) 

• Noord-Molukken (Maluku Utara). 

 

De Molukse eilandengroep bestaat uit de volgende delen: 
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• in het noorden (provincie Noord-Molukken): Halmahera, 
Ternate, Tidore en de Batjaneilanden (waarvan Batjan 
het grootste is); 

• in het midden (provincie Noord-Molukken): de Obi- en 
Soela-eilanden; 

• in het zuiden (provincie Zuid-Molukken): Ceram, Buru, 
Ambon en de Lease-eilanden; 

• in het zuiden van de Bandazee (provincie Zuid-
Molukken): Kei-, Aru-, Tanimbar-, Banda-eilanden , 
Babar- en Zuidwestereilanden. 
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De Molukken bestaan uit ruim duizend eilanden waarvan meer 
dan de helft onbewoond is. Op de bewoonde eilanden vind je 
verschillende volken met zeer uiteenlopende tradities en 
gewoonten. 

In de zestiende eeuw kwamen Europese handelaren naar het 
gebied voor specerijen. De Portugees Francisco Serrão bereikte 
in 1512 als eerste de Banda-eilanden en Ternate. De Molukken 
waren ook het doel van Ferdinand Magellaan op diens zeilreis 
rond de wereld (1519-1522). Na de Portugezen en Spanjaarden 
kwamen ook Engelsen en Nederlanders. De Verenigde Oost-
Indische Compagnie veroverde als vertegenwoordiger van de 
Nederlandse Staat belangrijke handelsgebieden in Azië. De 
Molukken waren erg belangrijk voor de VOC vanwege onder 
andere de handel in kruidnagel. De vorst van Ternate, in wiens 
koninkrijk veel kruidnagel geproduceerd werd, verkeerde in 
oorlog met de Portugezen, die op hun beurt weer bondgenoten 
waren van het koninkrijk Tidore. De VOC bedong een exclusief 
leverantiecontract met Ternate in ruil voor militaire steun. In 
1605 verdreef de VOC daarop de Portugezen uit Tidore. Spaanse 
troepen afkomstig van de Filipijnen bezetten daarop een gedeelte 
van Ternate. De VOC bouwde als reactie hierop in 1607 een 
groot fort op Ternate ter bescherming van haar eigen belangen. 

In de decennia na de deling van Ternate werd er veel gevochten 
op de Molukken. Gaandeweg wisten de Nederlanders de situatie 
naar hun hand te zetten en de Spanjaarden in het defensief te 
dringen. In 1662 ontruimden de Spanjaarden de Molukken, 
omdat zij hun troepen nodig achtten voor de verdediging van de 
Filipijnen. 

De hoofdvestiging van de VOC was het Fort Oranje, gelegen op 
Ternate. Verder was er een aantal kleinere vestingen in het 
gebied. Minahasa, de noordelijke punt van Celebes, stond sinds 
1679 onder het Nederlandse gezag. De reden daarvoor was dat 
dit gebied (wegens de aanwezige rijstvelden) voor de 
voedselvoorziening van de Molukken van belang werd geacht. 
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Na de overheersing van Japan over Nederlands-Indië tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, wilde Nederland de heerschappij over 
Nederlands-Indië herstellen. De inheemse Indonesiërs kwamen 
daar echter tegen in opstand en onder leiding van Soekarno brak 
tussen 1945 en 1949 een opstand uit. De Nederlandse regering 
gaf het KNIL opdracht daar tegen te strijden. Molukse militairen 
waren een soort elitekorps van het Koninklijk Nederlandsch-
Indisch Leger (KNIL) en het meest gevreesd. De Indonesische 
overheid beschouwde hen als handlangers van de voormalige 
Nederlandse kolonisator, maar desondanks gold ook voor hen 
het aanbod op te gaan in het Indonesisch leger. Sommigen deden 
dat, anderen waren bang voor 'afrekeningen' vroeg of laat. 
Nederland streefde naar een federaal Indonesië waarin de 
Molukken een vorm van zelfbeschikking zouden krijgen. 

Maar nadat de regering van Nederland internationaal, met name 
van de Verenigde Staten geen steun kreeg bij haar pogingen de 
kolonie te behouden, was de rol van Nederland uitgespeeld. 
Hoewel bij de soevereiniteitsoverdracht bedongen werd dat er 
een federale structuur zou komen, verklaarde Indonesië al snel 
de invoering van een eenheidsstaat. Toen daarop op 25 april 
1950 de 'Republiek Maluku Selatan' (RMS) werd uitgeroepen, 
deed Nederland dit af als een opstand van rebellen. Ineens zaten 
de Molukse militairen, als voormalige strijders in het 
Nederlandse leger tegen de Indonesische Republiek op Java, in 
een benarde positie. Uiteraard waren zij bij de plaatselijke 
bevolking niet erg geliefd. Als 'tijdelijke' oplossing werden de 
vierduizend Molukse KNIL'ers met hun gezinnen (in totaal 
ongeveer 12500 personen) met troepenschepen naar Nederland 
gehaald, waar zij te horen kregen dat ze waren ontslagen uit 
militaire dienst.  

De provincies worden hoofdzakelijk bewoond door de Molukkers, 
al zijn er de laatste jaren vanwege de overbevolking in Indonesië 
ook personen van andere Indonesische eilanden op de Molukken 
komen wonen, met name uit Java. Dit heeft in bepaalde gevallen 
tot de nodige spanningen geleid, vooral op religieus terrein. 
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Ongeveer de helft van de Molukkers is namelijk het christelijk 
geloof toegedaan, dit in tegenstelling tot de overgrote meerheid 
in Indonesië die islamitisch is. Tussen de Molukkers onderling 
waren er tot aan het moment van de immigratie van Javanen 
geen problemen. De Javanen waren echter strenger in de 
islamitische leer, wat tot botsingen en ernstige ongeregeldheden 
leidde. Hierbij werd het Indonesische leger ervan beschuldigd de 
kant van de moslims te hebben gekozen. Deze beschuldiging 
werd onder andere geuit door de later vermoorde 
mensenrechtenactivist Munir Said Thalib. Sindsdien bestaat er 
weer - zij het een tamelijk broze - vrede. 

 

Het Molukse verzet was het verzet van de Molukkers tijdens de 
Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Het aandeel van de 
Molukkers in het Indische verzet was relatief groot; vele Molukse 
verzetsstrijders moesten hun illegale werkzaamheden met de 
dood bekopen. Een deel van de Molukse KNIL soldaten vochten 
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na de capitulatie door en andere Molukse militairen en burgers 
namen deel aan verzetsgroepen die onder meer inlichtingen 
verzamelden en sabotageactiviteiten uitvoerden. Op de 
Molukken zelf werd ook verzet gepleegd, zowel door 
dorpshoofden, dorpsgemeenschappen als individuele burgers en 
militairen. 

 
 
Fort Oldebarneveld te Batjan op de Molukken 

In de gebieden waar de invloed van het Nederlandse 
gouvernement het grootste was werd al snel, voortbouwend op 
de missie van de Portugezen, met de kerstening begonnen. Een 
groot deel van de Molukse bevolking zou uiteindelijk dit geloof 
aannemen. In 1930 was omstreeks vierenvijftig procent van de 
bevolking van Ambon christelijk en zesenveertig procent 
islamitisch. Op de eilanden Haroekoe en Saparoea waren de 
christenen nog sterker vertegenwoordigd en Noesalaoet was 
geheel christelijk. Het Indische leger speelde een grote rol in de 
acceptatie van het Nederlandse gezag. Al in de zeventiende eeuw 
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werden Molukkers voor het leger gerekruteerd omdat zij 
bekendstonden als goede krijgers. 

Toen het Nederlandse gouvernement aan het einde van de 
negentiende eeuw het machtsgebied in de Indische archipel 
wilde uitbreiden was de behoefte aan soldaten groot. De 
rekrutering vond vooral plaats in bevolkingsgroepen die het 
langst onder Nederlands gezag hadden gestaan. Doordat de prijs 
van kruidnagel laag was namen de christelijke Molukkers door 
economische omstandigheden gedwongen eerder dienst in het 
leger. Het Indische leger bood hen de mogelijkheid tot het 
verkrijgen van een goed inkomen en van status. Molukkers 
werden vervolgens in het gehele Nederlands-Indische gebied 
ingezet ter handhaving van de orde en het gezag. Gedurende de 
eerste periode van de twintigste eeuw werd de relatie tussen de 
Nederlanders en de Molukkers steeds hechter. Een groot 
gedeelte identificeerde zich met het Nederlands-Indische 
gouvernement en met het Huis van Oranje. Tijdens de verovering 
en bezetting van Nederlands-Indië door Japan bracht deze 
relatie grote consequenties met zich mee. 

Tijdens de Japanse inval bevonden zich omstreeks vijfduizend 
tot tienduizend Molukse KNIL-militairen, waarvan bijna 
vijfduizend beroepsmilitairen, op Java, Sumatra, Borneo, 
Celebes, Timor en op de Molukken. Veel van hen woonden met 
vrouw en kinderen in de "tangsi". Op Ambon waren omgeveer 
zesentwintighonderd KNIL-militairen gestationeerd die vlak voor 
de Japanse aanval werden aangevuld met een bataljon 
Australiërs, de zogenaamde "gulf-force". De KNIL-troepen, die 
slechts voor een gedeelte uit Molukse militairen bestonden, 
waren slecht uitgerust en voor een deel ongeoefend. Omdat de 
Nederlands-Indische regering de strategie van de Japanners 
onderschat en de eigen mogelijkheden overschat had moest 
Nederlands-Indië al snel capituleren. 

Binnen vierentwintig uur na de op 31 januari 1942 door de 
Japanners ingezette aanval moest het Indische leger 
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capituleren. De Ambonese ex-KNIL-militairen, reservisten en 
stads- en landwachten werden bijeengebracht in het 
marinekamp Halong. Aldus was er een einde gekomen aan een 
meer dan drie eeuwen geduurd hebbende Nederlandse koloniale 
overheersing.  

 

De legering van duizenden Japanners had grote gevolgen voor 
het dagelijks leven van de bevolking; de tot dan toe vreedzame 
samenleving van christenen en islamieten werd ernstig 
verstoord en de macht van de pro-Nederlandse regenten werd 
verder ondergraven doordat de leden van de nationalistische 
organisatie Sarekat Ambon diverse leidende functies in handen 
kregen. Ambon viel bestuurlijk onder de Japanse Marine in 
Makassar maar had een eigen bestuur, de "minseibu". Tot 
"bunkencho" (bestuurlijk hoofd) van de voormalige afdeling 
Amboina werd E.U. Pupella benoemd; hij was een christelijke 
Ambonese schoolmeester en leider van Sarekat Ambon. Ook 
andere leden van Sarekat Ambon kregen belangrijke functies, 
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zoals Hamid bin Hamid (economische zaken) en Ot Pattimaipau 
(eindredacteur van de pro-Japanse krant Sinar Matahari). 

Door de komst van de tienduizend tot twintigduizend Japanners 
ontstonden grote problemen met de voedselvoorziening. Omdat 
het scheepvaartverkeer gehinderd werd door bombardementen 
en er geen voedsel van elders kon worden geïmporteerd dwong 
de handelsorganisatie Nanyo Kohatsu Kaisha de bevolking 
voedsel te verbouwen. 

Daarnaast eisten de Japanners werkkrachten ten behoeve van 
diverse werkzaamheden in havensteden als Amboina en Piroe en 
bij de aanleg en het herstel van de vele vliegvelden in de archipel. 
Deze vliegvelden waren onder meer Laha en Liang (Ambon), 
Pelauw (Haroekoe), Kairatoe en Amahei (Ceram), Namlea 
(Boeroe), Langgoer (Kei), Doka Barat (Aroe) en Linggat (Selaroe). 
Op de Centrale Molukken was deze tewerkstelling vaak van 
tijdelijke aard en werd met tussenpozen herhaald. Ook elders in 
de Molukken vonden tewerkstellingen plaats; naast de 
plaatselijke bevolking werden daar echter ook voormalige KNIL-
militairen van Java ingezet. Veel militairen die in maart 1942 
krijgsgevangen gemaakt waren werden in april 1943 op 
transport gesteld naar Soerabaja; aldaar werd hen het aanbod 
gedaan om heiho (hulpsoldaat) te worden. 

Groepscommandanten werden gedwongen namens hun 
ondergeschikten een in het Japans opgestelde verklaring te 
ondertekenen. Er werden enkele duizenden Molukse ex-KNIL-
militairen uit krijgsgevangenschap ontslagen en als heiho 
ingeschreven. In verschillende transporten werden zij via Ambon 
naar de Aroe-, Kei- en Tanimbereilanden verscheept, alwaar ze 
ingezet werden bij de aanleg van vliegvelden en andere 
werkzaamheden. Soortgelijke transporten vertrokken later naar 
Biak, de Bismarck-archipel en de Salomonseilanden. In 
tegenstelling tot arbeiders van de lokale bevolking werden deze 
tewerkgestelden tot de Japanse capitulatie in het werkkamp 
vastgehouden. 
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Ambonese soldaten tijdens de tweede expeditie naar Atjeh in 
1873-1874 

De Japanse bezettingsperiode werd vooral bepaald door de 
tweedeling van de bevolking in christenen en islamieten. De 
islamieten hadden zich, in tegenstelling tot de christenen, altijd 
gereserveerd opgesteld tegenover het Nederlandse gezag. Er werd 
door hen nauwelijks gebruikgemaakt van de door de 
Nederlandse overheid geboden mogelijkheden tot scholing of om 
vooraanstaande posities te bekleden. Na de bezetting bleken de 
meeste christelijke Molukkers pro-Nederlands maar deze 
tweedeling was niet absoluut; er zijn enkele islamitische ex-
KNIL-militairen geweest die uit loyaliteit jegens het Nederlandse 
gezag in het verzet gingen. De meeste verzetsstrijders waren 
echter christenen die zich geroepen voelden de Japanse bezetter 
te bestrijden. De Japanners begonnen al snel onderscheid aan 
te brengen tussen islamieten en christenen; de eersten werden 
bevoorrecht en de laatsten onderdrukt. Beide bevolkingsgroepen 
gingen elkaar steeds meer wantrouwen en trachtten elkaar te 
ontwijken. 
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Naarmate de bezettingsperiode langer duurde werd de houding 
van de islamieten anders. Tijdens het begin van de bezetting 
stonden veel van hen achter de Japanse doelstellingen en 
achtten zij zich een bondgenoot aan een heilige oorlog maar 
later, toen de bevolking verarmde en verhongerde en de 
geallieerde bombardementen steeds heviger werden, werden zij 
minder positief. De Japanners hadden toen echter al een 
dusdanige greep op het doen en laten van de Molukkers dat er 
van een georganiseerd islamitisch verzet geen sprake meer kon 
zijn. De christenen veranderden tijdens de bezetting niet van 
standpunt; ondanks de vele propaganda van de kant van de 
Japanners bleven zij trouw aan de Nederlandse overheid. Indien 
zij al twijfels hadden dan was die twijfel niet in de gunst van de 
Japanners maar eerder van de nationalisten. 

Allen die in Nederlands-Indië verzet pleegden hadden te maken 
met dezelfde beperkingen en risico's; het grootste gedeelte van 
de bevolking was (in eerste instantie) al dan niet gematigd pro-
Japans, waardoor de kans op verraad groot was. Er was 
bovendien geen sprake van tweezijdig radiocontact tussen bezet 
en niet-bezet gebied, met als gevolg dat het verzet als het ware 
"stuurloos" was. De Japanners traden meedogenloos op tegen 
iedere vorm van werkelijke en vermeende illegale activiteiten; 
deze beperkingen en risico's maakten dan ook dat de omvang 
van het verzet relatief gering was. Waarschijnlijk hebben niet 
meer dan enkele duizenden mensen bewust getracht afbreuk te 
doen aan de Japanse belangen. Een deel van dit verzet was van 
passieve aard; dat was het luisteren naar en het verspreiden van 
geallieerde radioberichten en het verlenen van steun aan 
geïnterneerden, het ontvluchten uit internering of de 
tewerkstelling, het verlenen van steun aan onderduikers en het 
weigeren te tekenen van de loyaliteitsverklaring. 

De meer actieve vormen van verzet waren de vernielingen die 
gepleegd werden ten tijde van de Japanse inval, het plegen van 
guerrilla-activiteiten na de capitulatie van het Indische leger 
(met name op Celebes, Timor en Nieuw-Guinea), het 
lidmaatschap van een actieve verzetsorganisatie, het plegen van 
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sabotageactiviteiten en het verzamelen van wapens en 
intelligence-gegevens. Al deze activiteiten werden gepleegd zowel 
door Molukkers als door niet-Molukkers, zowel in de Molukken 
als elders in bezet gebied. In hoeverre meer actief dan wel passief 
verzet werd gepleegd werd voor een groot gedeelte bepaald door 
de omstandigheden waarin men verkeerde. De meeste 
verzetsorganisaties waren gericht op het voorbereiden van de 
verwachte terugkeer der geallieerden; het geallieerde verzet werd 
echter al ver voor die terugkeer opgerold. Door hun wrede 
optreden verkregen de Japanners alle informatie die zij nodig 
hadden om duizenden mensen achter slot en grendel te krijgen 
en honderden te vermoorden. 

Het door Molukkers gepleegde verzet had een duidelijke militaire 
signatuur. Vrijwel alle Molukse mannen waren in dienst van het 
Indische leger en hun relatieve grote aandeel in het verzet kon 
mede verklaard worden uit het feit dat een gedeelte van hen op 
of rond de verjaardag van de Japanse keizer in 1942 uit de 
krijgsgevangenschap ontslagen werd. Binnen de organisaties die 
geheel of gedeeltelijk uit Molukse ex-KNIL-militairen bestonden, 
werd de oude vooroorlogse hiërarchie gehandhaafd. Molukkers 
hadden in principe geen hogere rang dan die van sergeant of 
sergeant-majoor. Het waren dan ook personen met die rangen 
die de plaatselijke afdelingen der organisaties leidden. Een 
belangrijke uitzondering op die regel was de verzetsleider Jacob 
Litamahuputty, die soldaat tweede klasse was. Waar grotere 
overkoepelende organisaties bestonden werden deze geleid door 
Europese of Indo-Europese officieren. Meer nog dan bij andere 
bevolkingsgroepen speelde de religie een belangrijke rol. Het 
geloof was voor veel Molukkers een houvast om strijdend en 
volhardend in een anti-Japanse houding de oorlog door te 
komen. 

Het verzet op de Molukken onderscheidde zich van het verzet 
elders in de archipel door een grotere steun van de lokale 
bevolking. In ieder dorp woonden wel een paar verraders maar 
ook veel steunverleners. In sommige dorpen kon men een tijd 
veilig doorbrengen omdat iedereen anti-Japans was. In Mahia op 



190 

 

Leitimor wist Matthijs de Fretes grote openbare anti-Japanse 
bijeenkomsten te organiseren; van een gebied dat bewoond werd 
door de Alfoeren op Midden-Ceram was bekend dat de 
Japanners er niet durfden te komen. Aan het einde van de oorlog 
deed op de Molukken het verhaal de ronde dat de leider der 
Alfoeren een schriftelijke oorlogsverklaring naar de Japanners 
had verzonden. Al met al was de relatieve bijdrage van de 
Molukkers aan het anti-Japanse verzet in verhouding zeer groot. 

Vlak voor de bezetting vluchtten de meeste inwoners van 
Amboina naar het binnenland. De Europese en Indo-Europese 
mensen werd, mede in verband met de te plegen vernielingen, 
geadviseerd een toevlucht te zoeken in het evacuatiekamp achter 
de residentswoning, Batoe Boelan. Op 30 april 1942 vonden de 
eerste Japanse bombardementen plaats. Alhoewel deze 
voornamelijk gericht waren op het vliegveld Laha aan de 
overkant van de baai en de marine-vliegbasis Halong, kreeg ook 
de stad zijn deel. De volgende dag werd het bombardement 
herhaald en volgde de verwachte inval. Nadat de KNIL-troepen 
aan de zuidkust van Leitimor en bij de Paso-stelling waren 
overrompeld werd nog dezelfde dag, 31 januari 1942, 
gecapituleerd. 

De dag erna kwam een Japanse officier te Batoe Boelan aan die 
vertelde dat het evacuatiekwartier vanaf dat moment werd 
beschouwd als interneringskamp. De bewoners van Batoe 
Boelan waren niet gerechtigd het kamp te verlaten en 
ondergedoken militairen dienden zich direct te melden. De 
Molukse militairen kwamen vrijwel allen in het marinekamp 
Halong terecht. Enkele dagen later werden de meesten alweer 
vrijgelaten omdat de Japanners alleen strijd zouden voeren 
tegen de "blanda's". De op Leitimor gevangengenomen 
Australische militairen werden allen geïnterneerd in het dichter 
bij Amboina gelegen Tantoei-kamp en op 10 februari werd daar 
ook het marinepersoneel, tot dan gelogeerd in hotel "Molukken", 
heengebracht. Aldaar bleven luitenant D. Kartasasmita, kapitein 
J. Kaseger en vijfenzestig minderen achter; op 11 februari werd 
Kaseger gedwongen dertig man aan te wijzen die zouden worden 
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verscheept. Later bleek dat deze militairen door de Japanners op 
Timor waren gebruikt als munitiedragers; velen van hen 
sneuvelden onder het geweervuur van de Australische troepen. 
Een aantal andere militairen werden wat later weggevoerd uit 
het hotel; Kaseger kreeg de leiding over de opruimingsploeg die 
belast was met het verwijderen van landmijnen en het 
transporteren van munitie. De leden van deze ploeg werden op 
27 april vrijgelaten. 

 

Kust van Ambon, verwoest door de Japanners 

Op 26 februari werd het burgerintereringskamp Batoe Boelan 
ontruimd en alle geïnterneerden werden naar de "Stovil" 
overgebracht, de school voor de opleiding van inlandse leraren, 
gelegen aan de Ambon-baai. Twee maanden later, op 23 april, 
werden tweeënzestig Indo-Europeanen uit het kamp verwijderd; 
sommigen werden tewerkgesteld en anderen keerden later weer 
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terug in een of andere vorm van detentie. De na de capitulatie 
ondergedoken Molukse KNIL-militairen en de te Halong en 
Tantoei geïnterneerde maar later vrijgelaten militairen zochten 
naar mogelijkheden voorbereidingen te treffen voor de dan 
verwachte terugkeer der geallieerden. Sergeant-majoor 
geweermaker F.A. Mendoza werd in april vrijgelaten uit de 
Stovril en bedacht met enkele KNIL onderofficieren een plan om 
actie te voeren; er zouden wapens, munitie, voedsel en kleding 
worden verzameld om in de stad en in de bergen een 
guerrillastrijd te voeren. 

Andere leden van deze groep waren de sergeanten Rompies, 
Lantang en Sahetapy en brigadier Tisera. Er was toen ook al een 
andere groep actief, onder leiding van sergeant De Fretes, die 
vooral in de bergen actie wilde voeren. Omdat het Tantoei-kamp 
in de eerste maanden van de bezetting niet zwaar bewaakt was 
vonden er ontvluchtingen plaats van Nederlanders en 
Australiërs, die vooral uitweken naar Australië en werd er veel 
informatie uitgewisseld. 

Medio mei-juni 1942 deden de Japanners een onderzoek naar 
mogelijke verzetshaarden, mede omdat de bevolking van 
Leitimor in hun ogen te weinig coöperatief was; dat bleek onder 
meer uit het gegeven dat de Molukkers zich onttrokken aan de 
tewerkstelling en dat in het binnenland honderden ex-KNIL-
militairen hun wapens niet hadden ingeleverd. Er volgde een 
verzwaring van de Japanse maatregels. Toen de Japanners een 
pakje vonden met drieendertig briefjes van geïnterneerden van 
in Tantoei geïnterneerde mannen werden deze mannen streng 
bestraft. Zij moesten aantreden en zes uur in de houding staan. 
Enkele tientallen met stokken en staven gewapende soldaten 
kregen vervolgens de opdracht op de mannen in te slaan. Alle 
mannen werden zwaar mishandeld en drie overleden aan de 
gevolgen daarvan. Niet veel later werden ook de vrouwen in de 
Stovil mishandeld. Alle verzetsgroepen werden later gearresteerd 
en overgebracht naar Fort Victoria; van dit fort was bekend 
geworden dat diegene die hier door de Japanners werd 
binnengebracht er niet meer levend uit zou komen. 
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Soldaat van het negende bataljon infanterie, getekend door G.B. 
Hooijer 
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Werner en Graaf van Luckner met hun Ambonese 
marechaussees 

Op 15 januari werden de verzetsstrijders Mendoza, Sahetapy, 
Tisera en Tuanakotta onthoofd. Omdat de Japanners de 
Molukse archipel niet direct bezet hadden duurde het een tijd 
voordat alle Europeanen waren geïnterneerd; op 25 oktober 
werden de te Tantoei geïnterneerde KNIL-militairen op transport 
gesteld naar Hainan en werd het kamp aangevuld met 
geïnterneerden van Stovil. Vanaf januari 1943 begonnen de 
bombardementen toe te nemen en op 15 februari 1943 werd 
Tantoei gebombardeerd, waarbij brand ontstond bij de 
munitieloods in het centrum van het kamp en zesentwintig 
doden, waaronder de Australische kampcommandant, vielen. Na 
een periode van grote spanning werd de groep op 19 maart 
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ingescheept op de Rio de Janeiro Maru, een zogenaamd Japans 
helleschip; de ontscheping vond op 22 maart te Makassar plaats. 

Th. A. Deighton had zich niet overgegeven en was uitgeweken 
naar de zuidkust; samen met 5 andere Indo-Europese KNIL-
soldaten was hij van de stelling Benteng via Goenoeng Nona naar 
het zuiden getrokken. Tussen Serie en Mahia ontmoette hij een 
groepje Nederlandse artilleristen onder leiding van sergeant-
majoor W.J.P. Jansen, eerder commandant van de KNIL-stelling 
bij Serie. Jansen wist later naar Haroekoe te ontkomen maar de 
groep van Deighton, die geen geld had, was gedwongen achter te 
blijven en Deighton en sergeant Lantang vertrokken naar 
Koesoe-Sere, waar zij onderdoken. Aldaar vond Deighton een 
grote wapenopslagplaats en kwam hij in contact met De Fretes. 
Bij De Fretes thuis werden vervolgens in diverse bijeenkomsten 
de mogelijkheden besproken om tegen de Japanners actie te 
ondernemen. Er waren genoeg wapens aanwezig omdat diverse 
bronnen aangaven dat Molukse ex-KNIL-militairen en 
landwachters, toen zij van de capitulatie vernamen, hun wapens 
verborgen. De Japanners wisten wat er gaande was omdat zij in 
iedere kampong enkele informanten hadden, die aanhangers 
waren van Sarekat Ambon. Er was een premie uitgeloofd van een 
gulden voor de inlevering van een geweer en vijftig cent voor de 
inlevering van honderd patronen. Eind maart deden de 
Japanners een inval in enkele dorpen, werden de bewoners 
bijeengedreven en met knuppels geslagen; vervolgens werd in 
een toespraak gemeld dat tegen de Japanners gerichte 
activiteiten in het vervolg genadeloos zouden worden bestraft. 

In de daarop volgende maanden werden geen bijeenkomsten 
meer gehouden en werd men voorzichtiger. De invloed van de 
Japanners op het dagelijks leven op de Molukken werd steeds 
groter en het werd gevaarlijk nog langer op het eiland te blijven. 
Om de stad verschenen nieuwe stellingen en dagelijks kwamen 
nieuwe troepen aan. In augustus werd Mendoza gearresteerd, 
De Fretes was inmiddels ondergedoken maar in het geheim werd 
een nieuwe verzetsorganisatie opgericht onder zijn leiding. Tot 
de taken van deze organisatie behoorden het verzamelen van 
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gegevens, sabotageactiviteiten en het verrichten van 
koeriersdiensten. 

 
 
KNIL-eenheid, waaronder vele Molukkers vóór Fort Victoria 

Eind januari en begin februari werd Amboina zwaar 
gebombardeerd. De Nefis-III party Flounder werd op 31 
december 1942 door een onderzeeboot op de zuidkust van 
Ceram aan land gezet maar de leden (waaronder kapitein Nijgh 
en sergeant J.Malawau) van de groep werden de volgende dag al 
gearresteerd. Zij werden per boot naar Ambon gevoerd en 
gevangengezet te Fort Victoria. Op 11 maart 1943 vond te Nakoe 
een vergadering van het verzet plaats, waarbij onder meer De 
Fretes aanwezig was. Tijdens deze vergadering werden de 
volgende plannen besproken: 

• De groep Latuheru (Nakoe) verdedigde de kust bij Nakoe 
en Kilang als de Japanners per schip vanuit Amboina 
zouden komen; 
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• De groep Rehatta (Soja) verdedigde de weg Amboina-
Nakoe bij een aanval uit het noorden; 

• De andere sergeanten zouden de weg Amboina-Mahia 
verdedigen; 

• Het hoofdkwartier bleef in Nakoe; Pesiwarissa werd daar 
koerier van De Fretes; 

• Iedereen verplichtte zich tijdens de strijd op de hoed of 
jas een rood-wit-blauw herkenningsteken te dragen; zij 
die dat niet deden zouden worden doodgeschoten. 

 

 
 
Julius Tahya 

Enige dagen na deze vergadering werden op 13 maart 1943 twee 
groepsleiders uit Hoetoemoeri door de Japanners gearresteerd; 
dat waren E. Tehupeiory uit Amboina en A. Keiiluhu uit 
Hoetoemoeri. Twee dagen later werd een vijftal andere leden van 
de afdeling Hoetoemoeri opgepakt en de daarop volgende dagen 
zouden nog eens 64 leden worden gearresteerd. Doordat deze 
personen werden opgepakt werd ook het bestaan van andere 
verzetsafdelingen aan het licht gebracht; op 14 maart 
verschenen 20 Japanners te Nakoe om een voorlopig onderzoek 
in te stellen. De Fretes en Latuheru werden opgepakt en samen 
met Rehatta, Eikendorp, Tehupeiory, Hehareuw en Hehajary 
onthoofd (1 juli 1943). Op 31 juli 1943 werden elf andere leden 
bij Benteng geëxecuteerd. De organisatie van De Fretes had 
onder meer bestaan uit de volgende personen die tot de 
doodstraf of langdurige gevangenisstraf veroordeeld werden: 
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soldaat Jan Patty, Soja, soldaat Izaak Hursepuny, Hoetoemoeri, 
soldaat Marcus Tapalawatin, Hoetoemoeri, soldaat Nicolaas 
Keiluhu, Hoetoemoeri, korporaal Willem Palapessy, Ema, 
soldaat, De Fretes, Kilang, soldaat Pieter Telussa, Nakoe, soldaat 
Jacob Gaspersz, Nakoe, sergeant Emile M. Lantang, Koesoe 
Sere, sergeant Hoogendorp, Koesoe Sere, soldaat Nicolaas 
Loppies, Hatalai en soldaat Benjamin Kastanja, Hatalai. De 
dominees Soleiman Maarten Ririmasse uit Koesoe Sere en 
Justus Johannes Pattipawaer uit Ema werden op 26 januari en 
24 juli 1944 ter dood veroordeeld. 

Een aanzienlijk aantal personen werd tot langdurige 
gevangenisstraffen veroordeeld. In de periode van af 1943 werd 
op Leitimor hier en daar nog wel verzet gepleegd; op 30 december 
1943 werd een groep van zestien personen gearresteerd die 
verdacht werd van het seinen naar geallieerde vliegtuigen en het 
verrichten van spionage-activiteiten maar de omvang van het 
verzet nam af. De organisaties van sergeant-majoor Leihitu en 
soldaat J. Litamahuputty op Saparoea werden geliquideerd en 
beiden werden gearresteerd; eind augustus 1944 bevonden zich 
in de gevangenis te Fort Victoria tweehonderd en in de 
stadsgevangenis te Amboina driehonderd politieke gevangenen, 
wat een indicatie was van de onwil der bevolking om met de 
Japanners samen te werken. 

Een van de groepen uit krijgsgevangenschap ontslagen ex-KNIL-
militairen werd in april 1943 uit Soerabaja - via Ambon - naar 
Waroe gebracht. Aldaar, aan de oostkust van Ceram, werden de 
mannen op 7 augustus tewerkgesteld bij de aanleg van het 
vliegveld in het nabijgelegen Boela. Op 2 september 1943 
ontvluchtten ongeveer tweehonderdvijftig KNIL-militairen het 
kamp in de hoop ofwel zo snel mogelijk de geallieerden te 
ontmoeten of onderdak te vinden bij de opstandige Alfoeren, een 
bergvolk in het binnenland van Ceram. De mannen vonden voor 
korte tijd een schuilplaats, aangewezen door de radja van 
Solang. Op 14 oktober vernamen zij dat de radja was 
gearresteerd en dat hij gedwongen was de schuilplaats aan te 
wijzen. In drie groepen vluchtte men naar het westen, waar men 
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dacht redding te vinden in Manoesela, de hoofdplaats der 
Alfoeren. Terwijl de noordkust werd gevolgd werden de groepen 
achterhaald door de Japanners en in iedere plaats die men 
vervolgens aandeed ontstonden vuurgevechten, waarbij een 
aantal vluchtelingen sneuvelde. Volgens het Militaire Weekblad 
voor de Grote Oost overleefden uiteindelijk slechts twee van de 
ongeveer tweehonderdtwintig vluchtelingen de oorlog.  

Te Babar werd omstreeks deze tijd de bevolking van het eiland 
Babar door de Japanners uitgemoord. De massamoord te Babar 
in november 1944 geldt als één van de grootste oorlogsmisdaden 
door de Japanners in Nederlands-Indië begaan tijdens de 
Japanse bezetting van Nederlands-Indië. 

Het eiland Babar ligt tussen Timor en de Tanimbar-eilanden en 
behoort tot de zuidwestelijke Molukken. De ongeveer twintig 
dorpjes lagen allen aan de kust en werden verbonden door de 
enige onverharde weg; het binnenland was bebost en sterk 
geaccidenteerd. De eerste Japanse troepen die in augustus 1942 
op het eiland arriveerden traden hard op, waarop de 
eilandbewoners geheel ontzet reageerden; dat was omdat 
vreemdelingen tot dan toe als indringers werden beschouwd en 
zeker als ze zich gedroegen zoals de Japanners. De eis van de 
vijand dat de bevolking verplicht was groenten, tabak en varkens 
te leveren stuitte op groot verzet. Er ontstonden diverse 
conflicten over de wijze van levering en betaling, welke zouden 
leiden tot een van de grootste massamoorden tijdens de 
bezetting van Nederlands-Indië. 

In november 1944 kwam de Japanse commandant Shinohara in 
het dorp Empalawas om orde op zaken te stellen. Na een 
woordenwisseling werd hij samen met enige van zijn collega's 
door de bevolking gedood. De bevolking gaf vervolgens uiting aan 
de lang opgekropte woede door nog enkele Japanners te doden 
in het dichtbij gelegen dorp Masboear. Eén der gevluchte 
Japanners wist echter alarm te slaan en enkele dagen later 
arriveerde een schip met honderd Japanners van de Tanimbar-
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eilanden. Nadat enkele dorpelingen door de troepen van de 
marine-adjudant Makino Shujiro waren gedood werd er een 
verzoenende toon aangeslagen en zou alles vergeven worden. De 
volgende dag was er door de Japanners een feest georganiseerd, 
waarbij iedereen was uitgenodigd. Meer dan vierhonderd 
mensen, vrijwel de gehele bevolking van Empalawas, kwam naar 
het feest; nadat tien meisjes waren afgezonderd voor 
prostitutiedoeleinden werden allen door mitrailleurvuur om het 
leven gebracht. De dorpsoudsten werden elders opgehangen en 
verbrand. Een zestal inwoners van Masbocar, verdacht van 
hulpverlening aan de inwoners van Empalawas, werd eveneens 
vermoord. 

 

De Japanners vielen de resterende inwoners van de bevolking 
tijdens de laatste jaren van de bezetting niet meer lastig. De 
meeste mannen van de overige dorpen van het eiland werden 
verplicht te werk gesteld. In 1948 verklaarde de Temporaire 
Krijgsraad te Amboina Makino Shujiro schuldig aan het op 
wrede wijze verrichten van onwettige executies en aan 
meermalen gepleegde verkrachtingen. Hij werd tot de doodstraf 
veroordeeld. Na de uitvoering van het vonnis raakte Babar weer 
in de vergetelheid en van de van dit eiland afkomstige KNIL-
militairen kwamen slechts enkelen naar Nederland. 
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Geschiedenis van de Molukkers in Nederland 

De geschiedenis van de Molukkers in Nederland beschrijft hoe 
de Molukkers naar Nederland zijn gekomen en hoe het hen in 
Nederland is vergaan. 

Na de bezetting van Nederlands-Indië van 1942-1945 door 
Japan in de Tweede Wereldoorlog wilde de Nederlandse regering 
haar gezag over de kolonie herstellen. De Indonesiërs kwamen 
daartegen in opstand en onder leiding van Soekarno brak tussen 
1945 en 1949 een onafhankelijkheidsstrijd uit. Het 
heropgerichte Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) 
kreeg van de Nederlandse overheid de opdracht de orde te 
handhaven en de vrijheidsstrijders te ontwapenen. Molukse 
beroepsmilitairen vormden een belangrijk deel van dit leger. Veel 
Indonesiërs beschouwden hen na de onafhankelijkheid dan ook 
als handlangers van de voormalige Nederlandse kolonisator. 
Desondanks kreeg men het aanbod om deel uit te gaan maken 
van het nationale Indonesische leger. Sommigen deden dat, 
maar veel anderen waren bang voor 'afrekeningen' die vroeg of 
laat zouden kunnen volgen. Nederland had in jarenlange 
onderhandelingen de Indonesiërs een federale staatsstructuur 
opgedrongen waarin de Molukken een vorm van zelfbeschikking 
zouden krijgen. 

 
 
Aankomst van Molukkers in Rotterdam, 1951 
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Omdat het land internationaal geen steun kreeg bij zijn pogingen 
een rol in de kolonie te behouden, moest het zich in 1949 
definitief daaruit terugtrekken. Hoewel bij de 
soevereiniteitsoverdracht bedongen werd dat de federale 
structuur er zou komen, veranderde Indonesië al snel in een 
eenheidsstaat. Toen als reactie op 25 april 1950 op de Molukse 
eilanden de Republik Maluku Selatan (RMS) werd uitgeroepen, 
deed Nederland dit af als een opstand van rebellen. De op dat 
moment nog in Nederlandse dienst zijnde Molukse militairen die 
op het eiland Java verbleven zaten mede als gevolg hiervan in 
een benarde positie. Na het uitroepen van de RMS vertrouwden 
de andere Indonesiërs hen helemaal niet meer. Als 'tijdelijke' 
oplossing werden de vierduizend Molukse KNIL'ers daarom met 
hun gezinnen, in totaal ongeveer 12.500 personen, met 
troepenschepen naar Nederland overgebracht. Daar kregen zij 
na aankomst - en velen zelfs al op de boot, vóór aankomst - te 
horen dat ze uit de militaire dienst waren ontslagen. 

 

 
 
Molukse woonbarak in het Openluchtmuseum te Arnhem. De 
barak is afkomstig uit een woonoord bij Lage Mierde 
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De eerste jaren woonden de 'Ambonezen', zoals ze toen meestal 
genoemd werden, in negentig centrale woonoorden waaronder 
de voormalige concentratiekampen Westerbork en Vught. 
Doelbewust werden de Molukkers buiten de Nederlandse 
samenleving gehouden. Ze mochten ook niet werken, want ze 
gingen immers weer terug. Al snel werd toch het onvermijdelijke 
duidelijk, Nederland zou ze niet terug naar de Molukken 
brengen. 

De verhoudingen tussen de Nederlandse regering en de 
Molukkers bleven jarenlang zwaar belast door de plotselinge 
overkomst naar Nederland, het collectieve ontslag uit het leger 
en de weigering van de Nederlandse regering om zich actief voor 
het oprichten van een Molukse republiek in te zetten. In 1986 
werden na langdurig overleg een Herdenkingspenning komst 
Ambonezen naar Nederland en een zogenaamde Rietkerk-
uitkering vastgesteld. 

 
De Herdenkingspenning komst Ambonezen naar Nederland met 
baton 
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In de jaren zeventig zorgde de tweede generatie Molukkers in 
Nederland voor opschudding met gijzelingen, waarbij ook doden 
vielen. De bekendste is de treinkaping bij De Punt. Ook de 
treinkaping bij Wijster, de bezetting van de woning van de 
Indonesische ambassadeur in Wassenaar, de gijzeling in het 
provinciehuis te Assen en de gijzeling in een lagere school in 
Bovensmilde zijn bekende acties. De jonge Molukkers voelden 
zich miskend en eisten dat Nederland zich meer voor hun 
vrijheid in Indonesië zou inzetten. 

De huidige, derde generatie zet zich nog wel in voor het oude 
ideaal, maar beseft ook dat hun leven hier geworteld is. Vanuit 
Nederland probeert ze de idee van een zelfstandige Republik 
Maluku Selatan (RMS) levend te houden. Ze neemt tegelijkertijd 
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veel meer deel aan de Nederlandse samenleving. Toch blijft er 
onrust in de Molukse gemeenschap aanwezig, zeker als de 
situatie op de Molukken slecht is. Het geweld daar in 1999 
zorgde ook in de Nederlandse Molukse gemeenschap voor 
spanningen. 

Gewelddadige acties van militante Molukse jongeren, die in 1975 
een trein bij Wijster kaapten en twee jaar later een trein bij De 
Punt. Tegelijkertijd werden bezettingen uitgevoerd van 
gebouwen, zoals in 1975 van het Indonesisch consulaat in 
Amsterdam en in 1977 van een lagere school in Bovensmilde. In 
1978 werd het provinciehuis in Assen bezet.  

De acties waren een gevolg van een proces van radicalisering 
onder Molukse jongeren na de executie in Indonesië van RMS-
president Chr. Soumokil in 1966. Zo werd dat jaar een poging 
tot brandstichting gedaan in de Indonesische ambassade in Den 
Haag en volgde in augustus 1970 een bezetting van de 
ambtswoning van de Indonesische ambassadeur in Wassenaar. 
Hierbij kwam een politieman om het leven.  

Op 2 december 1975 kaapten zeven Molukse jongeren uit 
Bovensmilde treinstel 378 bij Wijster. Bij deze actie vielen drie 
doden; de machinist werd direct bij het begin van de kaping 
gedood en twee passagiers werden geëxecuteerd. Na twaalf 
dagen werd de actie beëindigd. Door bemiddeling van o.a. ir. 
Manusama en mevrouw Soumokil gaven de kapers zich op 14 
december 1975 over. Vrijwel parallel aan de actie in Wijster 
bezette een groep van zeven Molukse jongeren uit Bovensmilde 
het Indonesische consulaat in Amsterdam. Bij deze bezetting, 
die tot 19 december duurde, viel een dode; een 
consulaatmedewerker raakte ernstig gewond bij een 
vluchtpoging en overleed enkele dagen later. De treinkapers 
werden veroordeeld tot  veertien jaar gevangenisstraf; de 
bezetters van het consulaat kregen zeven jaar.  
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Anderhalf jaar later grepen groepen Molukse jongeren opnieuw 
naar de wapens. Op 23 mei 1977 werd een intercitytrein bij De 
Punt door negen Molukkers gekaapt. Vrijwel tegelijkertijd 
bezetten vier Molukkers de openbare lagere school in 
Bovensmilde. In de trein werden ruim vijftig mensen gegijzeld; 
in de school bevonden zich honderdvijf kinderen en vijf 
onderwijzers. Vlak voor de kaping was het kabinet gevallen en 
de Molukse jongeren hoopten dat zij met hun actie massale 
publiciteit zouden krijgen. In de loop van de vierde dag werd een 
van de kinderen in de school ziek; later volgden er meer en 
uiteindelijk werden alle honderdvijf leerlingen en een 
onderwijzer vrijgelaten. De vier kapers bleven met vier 
leerkrachten achter in het schoolgebouw. Later bleek dat de 
autoriteiten iets in het eten hadden gedaan als gevolg waarvan 
de kinderen maag- en darmstoornissen hadden opgelopen. Nu 
de schoolbezetters hun 'troef' hadden uitgespeeld, verschoof het 
accent van de kaping naar de trein bij De Punt. Na talloze 
bemiddelingspogingen werd in de vroege zaterdagmorgen van de 
elfde juni een verrassingsaanval op trein en school ingezet. 
Straaljagers joegen over de trein, die tegelijkertijd fel beschoten 
werd. Bij de bevrijdingsactie werden in de trein zes kapers en 
twee passagiers gedood. Bij de aanval op de school vielen geen 
slachtoffers. De kapers werden veroordeeld tot 
gevangenisstraffen variërend van zes tot negen jaar.  

Op 13 maart 1978 was het weer raak: drie Molukse jongeren 
bezetten het provinciehuis in Assen. Al direct bij het begin van 
de actie werd een ambtenaar geëxecuteerd. De volgende dag 
bestormden mariniers het provinciehuis en bevrijdden de 
gijzelaars. De Drentse gedeputeerde Trip werd daarbij door een 
Molukker in de buik geschoten en overleed korte tijd later. De 
daders werden veroordeeld tot gevangenisstraffen van vijftien 
jaar. Bron: Encyclopedie Drenthe. 
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Treinkaping bij De Punt 

De treinkaping bij De Punt begon op 23 mei 1977 om negen uur 
's morgens toen de intercity Assen-Groningen ter hoogte van het 
dorp De Punt in de provincie Drenthe, niet ver van de 
spoorwegovergang te Glimmen in de provincie Groningen, door 
negen gewapende Zuid-Molukse jongeren gekaapt en tot 
stilstand werd gebracht. De gijzeling duurde 482 uur (20 dagen) 
en de bevrijding door mariniers kostte twee gegijzelden en zes 
kapers het leven. Dit was de tweede treinkaping in Nederland en 
opnieuw door Molukse terroristen, na de kaping van 2 december 
1975 gedurende twaalf dagen van de stoptrein Groningen-Zwolle 
bij het Drentse dorp Wijster door zeven Zuid-Molukse jongeren. 
De Zuid-Molukkers kwamen in 1951 voor een tijdelijk verblijf 
naar Nederland, met de belofte van de Nederlandse regering dat 
zij op de Molukken hun eigen staat zouden kunnen stichten. Zij 
verbleven in kampen, waaronder Kamp Vught en Schattenberg, 
onder meestal matige tot slechte omstandigheden. Nadat zij een 
generatie - ruim vijfentwintig jaar - hadden gewacht op de 
inlossing van de beloften van de Nederlandse regering, wilden 
enkelen van de jongere generatie hun situatie niet meer 
accepteren en gingen over tot radicale acties. 

De hoofdconducteur en machinist werden onder bedreiging van 
een vuurwapen gesommeerd de trein te verlaten. Kort daarna 
mochten veertig reizigers de trein verlaten; de overige 
vijfenveertig reizigers werden gegijzeld. Onder hen de latere 
burgemeester van Utrecht Annie Brouwer-Korf, toen enkele 
weken zwanger. Enkele dagen voor de bestorming mocht Annie 
Brouwer de trein verlaten vanwege haar zwangerschap. 

Tegelijkertijd begonnen vier Zuid-Molukkers met de gijzeling van 
een lagere school in Bovensmilde waarbij honderdvijf kinderen 
en vijf onderwijzers gegijzeld werden. Met deze acties wilden ze 
de Nederlandse regering dwingen zich in te zetten voor een 
onafhankelijke Republiek der Zuid-Molukken en bovendien 
eisten ze de vrijlating van eenentwintig Zuid-Molukse 
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gevangenen. Als voor 25 mei 14.00 uur deze eisen niet zouden 
worden ingewilligd zouden de trein en de school worden 
opgeblazen. De Nederlandse regering liet echter weten pas over 
het ultimatum te willen praten als alle kinderen zouden zijn 
vrijgelaten. 

De Punt 
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De regering (demissionair Kabinet Den Uyl) vormde een 
crisisteam, waarin naast minister-president Den Uyl ook de 
ministers van Justitie, Van Agt, en van Binnenlandse Zaken, De 
Gaay Fortman, zitting hadden. Van Agt bleek voorstander van 
een harde aanpak, waar de anderen voorstander waren van 
onderhandelingen. 

Voor 25 mei stonden de verkiezingen voor de Tweede Kamer 
gepland. Door de lijsttrekkers werd besloten de 
verkiezingscampagne te staken maar de verkiezingen zelf door te 
laten gaan. Den Uyl zei hierover: "Enkele tientallen mensen 
mogen ons niet afbrengen van de weg van onze eigen 
parlementaire democratische orde waarin de verkiezingen 
thuishoren." 

Na het verstrijken van het ultimatum kwamen nieuwe eisen: een 
vrije aftocht per vliegtuig vanaf Schiphol met de 21 Zuid-Molukse 
gevangenen, vijf gijzelnemers en de vijf leerkrachten.  

Met behulp van afluisterapparatuur was men te weten gekomen 
dat de gegijzelden op dat moment geen gevaar liepen zodat 
minister Van Agt ook dat ultimatum liet verstrijken. 

Ir. J.A. Manusama, destijds president van de Zuid-Molukken, en 
dominee Metiarij speelden een rol als bemiddelaars tussen de 
kapers en de Nederlandse regering. 

Als gevolg van een ziekte in de school werd besloten de kinderen 
vrij te laten maar de leerkrachten bleven gegijzeld. Volgens de 
als bemiddelaar optredende arts Frans Tutuhatunewa (later de 
opvolger van Manusama als president van de RMS) was er 
tijdens zijn bezoek aan de trein geen sprake van een slechte 
gezondheid bij de gegijzelden. Desondanks speelde de slechte 
gezondheid van de gegijzelden mee bij het besluit om de trein te 
bestormen. 
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Volgens een verslag van De Gaay Fortman: "Even voor vier uur 
belde ik Dries uit het Catshuis. Hij verzekerde mij dat de 
volgende ochtend een eind aan de gijzeling zou worden gemaakt. 
Wat mij betreft had hij groot gelijk. De toestand in de trein was 
onhoudbaar, de hygiënische omstandigheden waren 
allerverschrikkelijkst. De mensen werden steeds meer 
prikkelbaar en agressief. Er waren al doden (in 1975) gevallen, 
er waren mensen in koelen bloede geëxecuteerd." 

De Punt 
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Zaterdagochtend 11 juni 1977, bijna drie weken na het begin 
van de kaping, openden scherpschutters van de BBE, bijgestaan 
door mitrailleurschutters, het vuur op de trein. Zes Starfighters 
vlogen drie keer in groepjes van twee over de trein. De jongste 
van de piloten was de latere Bevelhebber der 
Luchtstrijdkrachten en CDS Dick Berlijn. Na het vuur van de 
BBE bestormden mariniers de trein, plaatsten hun springramen 
en bevrijdden de passagiers. In totaal kwamen zes kapers (naast 
de leider Max Papilaya ook Hansina Uktolseja, Ronnie 
Lumalessil, George Matulessy, Minggus Rumahmory en Mateus 
Tuny) en twee gegijzelden (de 19-jarige Ansje Monsjou en de 40-
jarige Rien van Baarsel) door kogels van de BBE om het leven. 
De overige treinreizigers werden bevrijd. De Zuid-Molukkers in 
de school gaven zich zonder verzet over. Tijdens de 
persconferentie na de bestorming zei Den Uyl: "Dat geweld nodig 
was om een einde te maken aan de gijzeling ervaren wij als een 
nederlaag." 

Hoewel de dood van de twee gegijzelden het gevolg was van de 
treinkaping, besloot de rechter in Assen enkele maanden later 
de drie overlevende kapers (Marcus (Rudi) Lumalessil, Junus 
Ririmasse en Andreas Luhulima) alleen te veroordelen voor 
verboden wapenbezit en wederrechtelijke vrijheidsberoving. 
Hiervoor kregen ze een celstraf van zes tot negen jaar. In 2000 
verscheen de documentaire Dutch Approach over dit 
gijzelingsdrama. Aan de documentaire werd meegewerkt door 
gegijzelden, gijzelnemers en andere betrokkenen. In 2009 
verscheen het televisiedrama De Punt.  
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De Punt 

Op 4 juni 2012 heeft minister Hillen van Defensie aangekondigd 
dat de militairen die in 1977 een einde maakten aan de 
treinkaping bij De Punt een insigne krijgen. Er komt ook een 
onderscheiding voor degenen die waren betrokken bij de 
bevrijding van de gegijzelden in de basisschool in Bovensmilde. 
Dit voorstel is ingetrokken. Op 30 november 2013 werd bekend 
dat het ministerie van Justitie vijfendertig jaar een geheime nota 
had achtergehouden. Reeds in 1978 zou op het ministerie 
bekend zijn geweest dat de kapers doelbewust waren 
omgebracht. De zes kapers waren door in totaal 
honderdvierenveertig kogels getroffen. Minister Van Agt was 
hiervan volgens zeggen niet op de hoogte toen hij in 1977 de 
Tweede Kamer inlichtte. 
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Gijzeling lagere school in Bovensmilde 

Op 23 mei 1977 vond de gijzeling van een lagere school in 
Bovensmilde plaats. Op die dag drongen vier Zuid-Molukse 
jongeren de lagere school De Meenthe in het Drentse 
Bovensmilde binnen. Deze actie vond tegelijkertijd plaats met de 
treinkaping bij De Punt, eveneens in de provincie Drenthe. 

Op de school werden honderdvijf kinderen en vijf leerkrachten 
vastgehouden. Televisiebeelden van kinderen die, uit een raam 
hangend, "Van Agt, wij willen leven" riepen, maakten diepe 
indruk. Uiteraard waren deze kinderen hiertoe door de 
militanten gedwongen. Toen de gijzeling vijf dagen bezig was, 
werden de leerlingen vrijgelaten wegens ziekte. Later bleek dat 
het bofvirus er heerste. De gijzelnemers wilden ook niet de dood 
van alle leerlingen op hun geweten hebben. De vijf leerkrachten 
bleven echter wel gegijzeld. 

Bijna drie weken na het begin van de gijzeling, op 
zaterdagmorgen 11 juni, gaven de kapers in de school zich over 
nadat de school was aangevallen met pantserwagens. 

In 2006 lanceerde Laurà Gerards, die in 1977 in de eerste klas 
van de school zat, het plan om een herdenkingsteken te plaatsen 
waar destijds het schoolgebouw stond. De gemeente Midden-
Drenthe stond aanvankelijk positief tegenover haar idee, maar 
het bleek tot gemengde reacties in Bovensmilde te leiden. 

In 2007 werd voor het eerst in dertig jaar een herdenking 
gehouden, er werden o.a. witte ballonnen opgelaten. Bron: 
Wikipedia, de vrije encyclopedie. 
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Surinamers  
 

De Geschiedenis van de Surinamers in Nederland beschrijft 
wanneer en hoe de Surinamers naar Nederland zijn gekomen. 
Bij de onafhankelijkheid van Suriname (1975) kregen de 
Surinamers de keuze: Nederlander blijven of Surinamer worden. 
Velen kozen voor Nederland en vestigden zich overzee. 

Dé Surinamer bestaat niet, zowel in Nederland als in Suriname 
wonen Hindoestanen, Creolen, Indianen, Javanen, Chinezen en 
Portugese Joden (Sefardische Joden). Tot de Tweede 
Wereldoorlog waren er een zeer gering aantal Surinamers in 
Nederland, in 1935 telde Nederland zo'n 200 Surinamers. Ze 
waren student, sporter of jazzmuzikant. Surinamers, zoals 
Teddy Cotton en Kid Dynamite sprongen in op de jazzrage door 
voor zwarte Amerikaan door te gaan. 

Na 1945 kwamen steeds meer Surinaamse jongeren (alleen 
jongens) uit de Creoolse en Joodse elite in Amsterdam of Leiden 
studeren. Zoals de meeste studenten woonden zij op kamers, 
vaak bij een hospita die hen Hollandse pot voorschotelde. Na 
hun afstuderen keerde een aantal ex-studenten terug naar 
Suriname, maar er bleven ook veel Surinamers in Nederland 
wonen omdat Nederland hen betere carrièreperspectieven bood 
dan Suriname. Tot de jaren zeventig waren de meeste 
Surinamers in Nederland dan ook meestal hoogopgeleid, ze 
werkten onder andere in de medische wereld (arts of tandarts), 
het onderwijs en advocatuur. In die tijd kwamen er ook 
avonturiers en nieuwsgierigen naar het geïdealiseerde 
moederland, zonder daarvoor geschikte plannen of opleiding 
waren ze op zoek naar fortuin wat vaak resulteerde in 
teleurstelling. Hun aantal was echter gering. 
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Vanaf het midden van de jaren zestig daalden de boottarieven 
van Suriname naar Nederland. De wederopbouw in Nederland 
verliep voorspoedig en de werkgelegenheid in Nederland groeide. 
Vanaf 1965 arriveerden meer laagopgeleide Surinamers in 
Nederland die probeerden een baan te vinden, ook de uitbreiding 
van de verzorgingsstaat – Nederland kende in die tijd hoge 
uitkeringen die vrij makkelijk werden toegekend – lokte 
Surinaamse migranten naar Nederland. De overheid probeerde 
de stroom in te dammen, maar omdat sinds de invoering van het 
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in 1954 
Surinamers de Nederlandse nationaliteit hadden konden ze niet 
geweigerd worden. Er kwamen in die tijd vooral Surinaamse 
Creolen naar Nederland. Naar het thuisfront stuurden ze flinke 
postpakketten waarmee ze beantwoordden aan het 
verwachtingspatroon van de familie. In hun zondagse pak gingen 
ze naast een mooie auto van een ander op de foto en stuurden 
deze foto's naar huis. In Suriname ontstond zo een beeld alsof 
het iedereen in Nederland voor de wind ging. De niet geschoolde 
Surinaamse Creolen hadden het echter minder goed dan ze voor 
deden komen: als ze al werk hadden, hadden ze vaak slecht 
betaalde banen als kermisklant, kleermaker, portier, barkeeper 
en colporteur.  

Ook werkten een opvallend aantal Creolen als souteneur. Juist 
in de jaren zeventig was de heroïnehandel in Amsterdam in 
opkomst. Deze handel was in handen van Chinezen, Creoolse 
Surinamers deden vaak dienst als dealer, ook waren er onder 
hen een groot aantal verslaafden, zij waren vooral te vinden rond 
de Wallen in Amsterdam. Daarnaast bestond een uitgebreid 
illegaal gokcircuit waar veel geld gewonnen en verloren werd: 
pokeren in de kroeg of gokken tijdens de paardenkoersen in 
Hilversum. Deze groep bestond naast de nog steeds 
hoogopgeleide groep die almaar groeide omdat studenten bleven 
komen. Deze hoogopgeleide Surinamers vonden hun plek in alle 
takken van het onderwijs, de medische wereld en de kunst en 
cultuur. Etienne Robles de Medina heeft in Utrecht als 
hoogleraar cardiologie baanbrekend werk verricht. Zijn broer 
Stuart was een bekend kunstenaar. Ronald Nobrega was de 
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populaire vrouwenarts in de veel bekeken televisieserie over de 
vrouwenafdeling van een ziekenhuis in 's-Hertogenbosch en op 
de middelbare school las men "De stille plantage" van Albert 
Helman. 

Tussen 1970 en 1980 verhuisde een grote groep Surinamers, 
inmiddels ook Hindoestanen, naar Nederland. Het grootste 
aantal kwam naar Nederland rond de onafhankelijkheid van 
Suriname in 1975, de vluchten van Suriname naar Nederland 
zaten volgeboekt en er moesten extra vluchten worden ingezet. 
In 1975 kwamen er 40.000 Surinamers naar Nederland. Voor de 
Nederlanders kwam dit totaal onverwacht, men ging ervan uit 
dat de Surinamers gelukkig zouden zijn met de 
onafhankelijkheid. Het journaal toonde beelden van een 
bontgekleurde, zomers geklede mensenmassa met grote dozen 
en koffers op een winters Schiphol. Vaak waren de emigranten 
halsoverkop en onvoorbereid vertrokken. Nu of nooit, dachten 
velen. Ook was er angst voor de oplopende spanning tussen 
Hindoestanen en Creolen. Nog afgezien van het grote aantal 
Surinamers dat naar Nederland trok, was het voor de 
Nederlanders ook even wennen aan deze groep. Men was vooral 
gewend aan hoogopgeleide Surinamers en nu kwam een zeer 
divers gezelschap het land binnen. 

De grote toestroom van Surinamers zorgde voor problemen, 
Nederland had geen rekening gehouden met deze toestroom en 
er was aanvankelijk onvoldoende opvang/huisvesting. Dit leidde 
vanaf 1974 tot felle protesten van Surinaamse zijde. Een groot 
aantal Surinamers werd tijdelijk opgevangen, onder andere in 
kazernes. Met de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 wilde 
de Nederlandse regering meteen een einde maken aan het 
staatsburgerschap van Surinamers, om extra migratie te 
voorkomen. De nieuwe Surinaamse regering ging hier niet mee 
akkoord. Uiteindelijk werd een overgangsregeling van vijf jaar 
overeengekomen. Van 1975 tot 1980 bleef vrij verkeer van 
personen tussen Nederland en Suriname bestaan. Deze 
overgangsregeling leidde tot waar Nederland zo bang voor was: 
een grote stroom migranten. Surinamers hadden de indruk dat 
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Nederland zijn deuren voorgoed voor hen zou sluiten. Dit deed 
velen besluiten van de 'laatste mogelijkheid' gebruik te maken, 
eerst vlak voor de onafhankelijkheid in 1975 en daarna vlak voor 
het aflopen van de overgangsregeling in 1980. In totaal zouden 
tussen 1970 en 1980 zo’n 300.000 Surinamers emigreren naar 
Nederland – dat was bijna de helft van de Surinaamse bevolking. 
Een relatief groot aantal vooral Creolen kwam in de jaren 
zeventig terecht in de Bijlmermeer, een vanaf 1966 gebouwde 
'modelwijk' naar een concept van Le Corbusier. Op dit moment 
wonen er ook veel Creolen in Almere. De Hindoestanen werden 
meer verspreid over het land gehuisvest, later zouden deze 
Hindoestanen vaak naar de grote steden trekken, vooral naar 
Den Haag waar zich een grote Hindoestaanse gemeenschap heeft 
gevormd. 

Na 1980 kwamen er nog steeds immigranten uit alle Surinaamse 
bevolkingsgroepen naar Nederland, als gevolg van de 
verslechterde algemene toestand. In februari 1980 was de 
democratische regering ten val gekomen door een staatsgreep 
van sergeants onder leiding van Desi Bouterse. Na de 
decembermoorden van 1982, die een tegencoup moesten 
verijdelen, verslechterde de algemene politieke en economische 
situatie nog verder. Tussen 1986 en 1989 woedde de 
Binnenlandse Oorlog tussen het junglecommando van Ronnie 
Brunswijk en het regime van Desi Bouterse. In de jaren '90 
emigreerde nog steeds een aanzienlijk aantal Surinamers naar 
Nederland; de politieke situatie was wat verbeterd, maar 
economische situatie in Suriname was nog altijd slecht. 

De Surinaamse gemeenschap in Nederland telde in 2008 volgens 
het CBS 335.779 leden.  Ter vergelijking: in Suriname zelf 
woonden in 2008 475.996 mensen. Geschat wordt dat zo'n 48% 
van de Surinaamse bevolking in Nederland tot de Creolen 
behoort en 43% tot de Hindoestanen. De overige 9% zijn 
Surinaamse Javanen, Chinezen, Joden etc.  



219 

 

Het overgrote deel van de Surinamers in Nederland is goed 
geïntegreerd en doet het qua werk en opleidingsniveau ongeveer 
even goed als de autochtone Nederlanders. 

 

Surinamers zijn inwoners van Suriname, mensen die afkomstig 
zijn uit Suriname of mensen van Surinaamse afkomst. Behalve 
in Suriname wonen er veel Surinamers in Nederland. Suriname 
is lang een kolonie van Nederland geweest en na de Surinaamse 
onafhankelijkheid in 1975 zijn veel inwoners van Suriname naar 
Nederland gekomen. Begin jaren tachtig kwam er een tweede 
grote groep Surinamers naar Nederland. Maar ook al voor de 
onafhankelijkheid woonden er Surinamers in Nederland. De 
bevolking in Suriname bestaat uit een mengsel van verschillende 
etnische groepen: 
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• Indianen, de oorspronkelijke bewoners van Suriname. Zij 
wonen vooral in de districten Paramaribo, Wanica, 
Marowijne en Sipaliwini. Te onderscheiden in:  

o Bovenlandse indianen: onder andere de Trio, 
Akuriyo en Wayana in het zuiden, en de Warau in 
het westen. 

o Benedenlandse indianen: de Arowakken en de 
Karaïben. 

Typering: De indianen leven van kleinschalige landbouw, 
visserij en jacht en op bescheiden niveau van 
kunstzinnige nijverheid. Veel jongeren trekken naar 
Paramaribo. Godsdienst: de Trio zijn sinds eind jaren 60 
van de twintigste  eeuw overwegend christen. Ook onder 
de Akuriyo en sommige andere stammen vindt men 
christenen. De overigen hangen traditionele 
natuurgodsdiensten aan, waarbij geesten- en 
voorouderverering een grote plaats innemen. 

• Hindoestanen, nakomelingen van Indiase 
'contractarbeiders' uit het toenmalige Brits-Indië. Zij 
bewonen voornamelijk de districten Wanica, Paramaribo 
en Nickerie. 

Typering: overwegend werkzaam in administratie en 
handel, kleine landbouwers. Godsdienst: Een groot 
gedeelte belijdt het Hindoeïsme. Het is een misvatting om 
te denken dat Hindoestaan betekent dat zij allen het 
hindoeïsme aanhangen. Deze bevolkingsgroep is 
onderverdeeld in grofweg twee stromingen; hindoes en 
moslims. De hindoes kunnen weer onderverdeeld worden 
in twee stromingen; Sanatana Dharma (75%) en Arya 
Samaj (25%). De Hindoestaanse moslims zijn verdeeld in 
de volgende stromingen; soennieten en ahmadiyya. De 
term Hindoestaan verwijst naar de regio waar deze 
bevolkingsgroep vandaan komt; Hindoestan, het 
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tegenwoordige Noord-India of het hele Indische 
subcontinent. 

• Creolen, afstammelingen van tot slaaf gemaakte 
Afrikanen. 

Typering: overwegend werkzaam in administratieve 
banen en in de mijnbouw. Hun gezinsstructuur vertoont 
sterk matriarchale trekken. Godsdienst: overwegend 
christendom. Woongebieden: voornamelijk de districten 
Paramaribo, Coronie en Wanica (stadscreolen). 

• Marrons of Bosnegers (Businengre), nakomelingen van 
gevluchte Afrikanen, die wilden ontsnappen aan een 
bestaan als tot slaaf gemaakte mensen, worden ook wel 
met een minder correcte term boslandcreolen genoemd. 
Aukaners (Ndyuka), Saramakaners, Paramakaners, 
Kwinti en Matawai, bewoonden afgelegen bosgebieden 
(Brokopondo, Marowijne, Saramacca), maar trokken 
later door de openlegging van het binnenland maar ook 
als gevolg van de Binnenlandse Oorlog tussen het 
Nationaal Leger van Desi Bouterse en het rebellenleger 
van Ronnie Brunswijk in de jaren tachtig, naar 
Paramaribo en andere plaatsen. 

Typering: landbouwers (kostgrondje), handelaars. 
Godsdienst: de als cultureel erfgoed uit Afrika 
meegenomen winticultuur; geesten- en 
voorouderverering, Winti geloof valt uitéén in verering 
van (natuur)geesten oftewel Halfgoden/natuurgoden 
(pikin gado) en geesten van overledenen (jorka's), ook is 
er een alomtegenwoordige god (gran gado), Anana 
genaamd. Ook 'wisi' wat de toepassing van winti is voor 
slechte dingen (hekserij/magie) behoort tot het cultureel 
erfgoed, verder wordt Fanowdu wroko, volkswijsheid voor 
genezing, reiniging van lichaam en geest uitgevoerd. 
Matrilineaire verwantschapsstructuur. 
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• Javanen, nakomelingen van de contractarbeiders uit het 
toenmalige Nederlands-Indië. Het district Commewijne 
wordt van oudsher overwegend bevolkt door Javanen. 
Een aantal plaatsen binnen het district hebben zelfs 
Javaanse namen. Daarnaast wonen velen van hen in 
Lelydorp en in de districten Paramaribo en Wanica. 

Typering: Overwegend kleine landbouwers, handelaars. 
Sterke onderlinge harmonie, roekoen genoemd. 
Godsdienst: overwegend moslim, daarnaast beoefenaars 
van geesten- en voorouderverering. 

• Chinezen, nakomelingen van contractarbeiders uit 
Hongkong, Zuid-China of Nederlands-Indië. Chinezen 
wonen voornamelijk in de districten Paramaribo en 
Wanica. Veelal handelaars. Het merendeel van de 
Chinese Surinamers spreekt een dialect uit de Hakka-
taal. Heden ten dage is er een toename van migratie 
vanuit China naar Suriname. De sterk groeiende 
behoefte van China naar bijvoorbeeld hout en mineralen 
maakt Suriname zeer aantrekkelijk voor Chinese 
ondernemers. 

Typering: overwegend werkzaam in de handel en horeca 
en wonen grotendeels in Paramaribo en Wanica. 
Godsdienst: De nieuwe Chinezen zijn grotendeels niet-
religieus, de generaties daarvoor zijn overwegend 
katholiek. 

• Europeanen (nakomelingen van de Nederlanders, 
Portugezen uit Madeira en andere Europeanen, en Anglo-
Amerikanen). Hun invloed op de samenleving is groter 
dan hun aantal (circa 2 %). Zij wonen vooral in de 
districten Paramaribo en Wanica. Godsdienst: 
voornamelijk christen. De blanken die recentelijk in 
Suriname zijn komen wonen, of geen gemengd bloed 
hebben, staan bekend als bakras. De afstammelingen 
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van de blanke kolonisten die in het midden van de 
negentiende eeuw uit Groningen en Gelderland kwamen, 
staan bekend als boeroes. 

• Joden, nakomelingen van voornamelijk Sefardische 
Joden maar ook Asjkenazische Joden. In hun 
geschiedenis speelt de Jodensavanne een grote rol. Veel 
joden zijn vermengd met andere bevolkingsgroepen. 

Godsdienst: Overwegend aanhangers van de joodse 
godsdienst (synagoge in Paramaribo). 

• Libanezen zijn Surinamers uit het Midden-Oosten, zij 
komen voor het grootste deel uit Bcharre in Libanon en 
zijn maronieten. Daarnaast zijn er ook Syriërs en 
Palestijnen. In Suriname beschouwen zij zich niet als 
Arabieren, zoals in andere delen van Zuid-Amerika, maar 
noemen zij zich liever Feniciërs. 

Typering: overwegend werkzaam in de handel. 
Godsdienst: Overwegend katholiek, Palestijnen zijn 
moslims. 

• Brazilianen zij een nieuwe en groeiende groep inwoners 
van Suriname. Aanvankelijk waren ze naar Suriname 
gekomen om goud te zoeken, maar steeds meer nemen 
ze actief deel in andere branches. 

Bij de zevende volkstelling in Suriname van 2004 waren de 
verhoudingen tussen de grootste bevolkingsgroepen als volgt: 

• 27,4 % Hindoestanen 
• 17,7 % Creolen 
• 14,7 % Bosnegers of Marrons 
• 14,6 % Javanen 
• 12,5 % Gemengde afkomst 
• 6,5 % Andere groepen 
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• 6,6 % Geen gegevens 

De bevolkingsgroepen onderling zijn op cultureel, politiek en 
sociaal niveau weinig geassimileerd. Dit is grotendeels een gevolg 
van de koloniale arbeidspolitiek die gericht was op het behoud 
van het plantagesysteem. Politieke partijvorming wordt sinds 
jaar bepaald door een strijd om de macht tussen de grootste 
bevolkingsgroepen: de Creolen, de Hindoestanen en de Javanen. 
Religieuze en etnische scheidslijnen lopen vrijwel parallel. 

De meeste van de 534.189 (2012) inwoners wonen in het 
noorden van het land, in de districten Paramaribo, Wanica en 
Nickerie. Het dunst bevolkte district is Sipaliwini, dat het 
grootste deel van het binnenland omvat. Ruim de helft van de 
bevolking woont in en rond de hoofdstad. 

In Nederland leven circa 350.000 Surinamers, waarvan velen 
rond de onafhankelijkheid in 1975, na de militaire coup van 
1980 of na de Decembermoorden van 1982 uit Suriname 
vertrokken. Ook in de jaren negentig van de twintigste eeuw 
emigreerden Surinamers naar Nederland vanwege de toenmalige 
slechte economische situatie in Suriname. De meeste 
Surinamers in Nederland hebben een Nederlands paspoort en 
het overgrote deel is met succes in de Nederlandse samenleving 
geïntegreerd. Voor de Surinaamse samenleving betekende deze 
uittocht een gevoelige aderlating: onder de emigranten was veel 
geschoold kader en slechts een handjevol daarvan kwam later 
terug. Dit had een enorme remmende werking op velerlei gebied 
(braindrain). 

Dit waren niet de eerste Surinamers in Nederland, vanaf de 
koloniale tijd is er altijd migratie tussen Nederland en Suriname 
geweest. Aanvankelijk was dit vooral de koloniale elite, vanaf de 
jaren twintig en dertig kwamen ook minder gefortuneerde 
Surinamers op zoek naar een betere opleiding, werk of een 
muziekcarrière naar Nederland. 
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Zes procent van de Chinezen in Nederland komt uit Suriname. 
De meesten van hen zijn Hakka. 

In Suriname worden maar liefst twintig talen gesproken. De 
meeste Surinamers zijn meertalig. Qua aantallen sprekers zijn 
de belangrijkste talen in Suriname achtereenvolgens het 
Nederlands, het Surinaams (Sranantongo), het Sarnami 
Hindoestani (Surinaams Hindoestaans), het Javaans, de 
verschillende Marrontalen (vooral Saramaccaans en Aukaans) 
en het Chinees (Hakka). Daar de meeste Surinamers meertalig 
zijn (bijvoorbeeld Nederlands- én Surinaamstalig), is het echter 
niet eenvoudig om mensen in te delen in één bepaalde taalgroep. 

Volgens de uitkomsten van de Zevende algemene volks- en 
woningtelling, welke in 2004 in Suriname werd gehouden, is 
Nederlands de meest gesproken thuistaal in Suriname. In ruim 
70% van de huishoudens wordt Nederlands als eerste of tweede 
taal gesproken. Het Sranantongo wordt in 46% van de 
huishoudens gesproken, hoofdzakelijk als tweede taal, het 
Sarnami Hindoestani in ruim 22% en het Javaans in 11% van 
de huishoudens. Opmerkelijk is de tweetaligheid van de 
Surinaamse huishoudens: in bijna 80% wordt een tweede taal 
gesproken. 

De officiële taal van Suriname is het Nederlands, dat zeker in het 
kustgebied door bijna iedereen beheerst wordt en er ook de 
belangrijkste thuistaal geworden is. Sinds 2005 is Suriname 
daarom lid van de Nederlandse Taalunie. Meer dan 500 woorden 
uit het Surinaams-Nederlands zijn in de nieuwste versie van het 
Groene Boekje opgenomen. Volgens een taalonderzoek, dat ter 
gelegenheid van de toetreding in opdracht van de Taalunie werd 
uitgevoerd, is het Nederlands voor 60% van de Surinamers de 
moedertaal. In het binnenland is het Nederlands echter 
nauwelijks verspreid. 

Het Nederlands wordt gebruikt door de overheid, in het 
onderwijs, in de handel, in de media en in het dagelijks leven 
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ook als schrijftaal. De Surinamers spreken de "W" meestal 
Bilabiaal uit. Er zijn tussen het Europees- en het Surinaams-
Nederlands verschillen in uitspraak die even groot zijn als 
tussen het Nederlands en het Belgisch-Nederlands. 

De lingua franca is Sranantongo, wat letterlijk 'Surinaamse taal' 
betekent. Het is oorspronkelijk de taal van de Creoolse 
bevolkingsgroep, maar wordt ook door zeer veel Surinamers uit 
andere bevolkingsgroepen verstaan en gesproken (naar 
schatting 90% van de totale Surinaamse bevolking is de taal 
machtig). Het Surinaams is in taalkundig opzicht een creoolse 
taal, die vooral een gesproken taal is en nauwelijks als schrijftaal 
wordt gebruikt. De laatste tien jaar is er wel een toename 
gekomen in het schriftelijk gebruik. Er is ook een groeiende 
literatuur in het Sranantongo. Bron: Wikipedia, de vrije 
encyclopedie. 

In Nederland leven circa 350.000 Surinamers, waarvan velen 
rond de onafhankelijkheid in 1975, na de militaire coup van 
1980 of na de Decembermoorden van 1982 uit Suriname 
vertrokken. Ook in de jaren negentig van de twintigste eeuw 
emigreerden Surinamers naar Nederland vanwege de toenmalige 
slechte economische situatie in Suriname. De meeste 
Surinamers in Nederland hebben een Nederlands paspoort en 
het overgrote deel is met succes in de Nederlandse samenleving 
geïntegreerd. 
 
Dit waren niet de eerste Surinamers in Nederland, vanaf de 
koloniale tijd is er altijd migratie tussen Nederland en Suriname 
geweest. Aanvankelijk was dit vooral de koloniale elite, vanaf de 
jaren twintig en dertig kwamen ook minder gefortuneerde 
Surinamers op zoek naar een betere opleiding, werk of een 
muziekcarrière naar Nederland. 
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De ontwikkelingen de afgelopen vijfhonderd jaar hebben er toe 
geleid dat Suriname nu een land is met een grote 
verscheidenheid in etniciteit, religies en talen. Er worden maar 
liefst vijftien talen gesproken en alle wereldgodsdiensten hebben 
er een plek. Waarschijnlijk is er geen land ter wereld waar er zo 
een grote verscheidenheid aan culturen te vinden is op zo een zo 
gering aantal inwoners. Naar schatting leefden er bij de komst 
van de eerste Europeanen rond 1630, zestigduizend tot 
zeventigduizend inheemsen in Suriname. Toen de Engelsen als 
eerste kolonisten in Suriname kwamen, dreven ze op 
vriendschappelijke wijze handel met de inheemsen. Tussen 1667 
en 1975 was Suriname een Nederlandse kolonie. Vanaf de komst 
van de Europeanen is het aantal inheemsen in Suriname 
aanzienlijk verminderd. 
 
Tegenwoordig leven er nog maar twaalfduizend inheemsen in  
Suriname. Deze daling in bevolking heeft vooral te maken met: 
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• In tegenstelling tot de Engelsen, hebben de Nederlanders wel 
oorlog gevoerd met de    inheemsen. Reden hiervoor was dat de 
Nederlanders de inheemsen dwongen slavenarbeid te 
verrichten op de plantages. De inheemsen kwamen hier tegen 
in opstand. 
 
• Daarnaast nam het aantal inheemsen af door ziekten als 
pokken en mazelen. Dit zijn ziekten die door de Europeanen 
waren meegenomen en waar de inheemsen geen weestand 
tegen hadden.  
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De Nederlandse kolonisten gebruikten de inheemse bevolking 
als slaven voor het werk op de plantages. Omdat het aantal 
werkkrachten verminderde hebben de plantagehouders besloten 
slaven uit Afrika te importeren. 
 
De Portugezen waren de eersten die slaven vanuit West-Afrika 
naar de noordoostkust van Zuid-Amerika transporteerden. Na 
1667 werd de slavenhandel naar dit gebied eerst door de 
Zeeuwen, later door de Hollanders overgenomen. Suriname 
stond bekend als een oord waar wreed omgegaan werd met 
slaven. In ruim tweehonderd jaar werden ongeveer 550.000 
slaven vanuit Afrika door Nederlanders naar de koloniën 
getransporteerd. De slaven werden achtereenvolgens in de 
koffie-, de suiker- en de katoenplantages geëxploiteerd. Vooral 
op de suikerplantages was het werk bijzonder zwaar. 
 
Vanaf het begin van de Zeeuws/Hollandse heerschappij 
probeerden slaven te vluchten en naar het binnenland te 
trekken. Na vele schermutselingen, die lang niet alle in het 
voordeel van de Hollanders uitvielen, werd tijdens het bewind 
van de gouverneur Mauricius in 1743 dan ook het besluit 
genomen, te pogen vrede te sluiten met de zgn. Marrons. 
Marrons is de benaming van gevluchte West-Afrikaanse slaven 
die in stamverband in de oerwouden van Suriname zijn gaan 
leven (en hun afstammelingen). De Marrons bestaan nog steeds 
en hebben hun eigen religieuze en culturele gebruiken. Een 
bekende marron is de voormalige leider van het jungle 
commando, Ronnie Brunswijk. 
 
Na de afschaffing van de slavernij in 1863 werd gezocht naar een 
nieuw arbeidspotentieel. Dit gebeurde met behulp van de 
zogenaamde contractarbeid. Vanaf 1875 werden er 
contractarbeiders uit India gehaald en vanaf 1890 ook uit Java 
om de plantage economie draaiende te houden. De meerderheid 
van deze arbeiders koos ervoor, na afloop van hun 
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contractperiode, om in Suriname te blijven. Naast deze beide 
groepen bestaat de bevolking uit mensen van Libanese. 
Europese, Guyanese, Braziliaanse en Haitiaanse afkomst. 
 
Vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw kwamen laag 
opgeleide Surinamers naar Nederland. De wederopbouw in ons 
land, zorgde voor welvaart en dus banen. De boottarieven 
Suriname-Nederland daalden waardoor de afstand letterlijk 
kleiner werd. Sinds de invoering van het Statuut voor het 
Koninkrijk der Nederlanden in 1954 hadden Surinamers de 
Nederlandse nationaliteit en was er dus ‘vrij verkeer ‘ mogelijk. 
Het waren vooral Surinaamse creolen die in die tijd naar 
Nederland kwamen. Hun berichten richting het thuisland 
(waarbij men niet altijd even eerlijk was over de eigen successen) 
bracht velen in Suriname ertoe ook naar Nederland te komen. 
Verhalen over de verworvenheden van de verzorgingsstaat 
leidden tot extra motivatie om een nieuw leven te beginnen in 
Nederland. Na 1957 kwamen er veertigduizend Surinamers naar 
Nederland. Naast de groep wat meer succesvolle Surinamers 
ontstond er ook een groep die genoegen moest nemen met slecht 
betaalde banen. 
 
Tussen 1970 en 1980 kwam er een ware volksverhuizing op 
gang. Vooral rond de datum van onafhankelijkheid (1975) 
ontstond een piek. In dat jaar kozen veertigduizend Surinamers 
ervoor naar Nederland te verhuizen. Nederland was daar slecht 
op voorbereid. Het idee heerste dat men in Suriname blij was 
met de verkregen onafhankelijkheid en daar zou willen blijven. 
Dat was een misrekening: velen vertrokken hals over kop naar 
Nederland. De grote toestroom zorgde voor problemen: er was 
geen passende huisvesting voor de nieuwe bewoners. Er werd er 
een overgangsregeling vastgesteld: tussen 1975 en 1980 bleef er 
vrij verkeer van personen tussen Suriname en Nederland. In 
totaal kwamen er tussen 1970 en 1980 300.000 Surinamers 
naar Nederland, bijna de helft van de Surinaamse bevolking. 
 
Ook na 1980 bleven emigranten uit Suriname naar Nederland 
komen waarbij verschillende oorzaken een rol speelden: een 
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binnenlandse oorlog, een slechte economische situatie, een 
onzekere politieke situatie, matige gezondheidszorg, het 
ontbreken van goede onderwijsinstellingen, het regime van 
Bouterse. De creolen emigreerden vóór de onafhankelijkheid 
naar Nederland. Tijdens en na de onafhankelijkheid volgden 
naar verhouding meer Hindoestanen. Vermoed wordt dat zij 
verwachtten na de onafhankelijkheid onder een door Creolen 
gedomineerd bestuur slechter af te zijn. 
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De Surinaamse gemeenschap in Nederland telt ruim 
driehonderdvijftigduizend leden, in het land zelf wonen 
vierhonderdvijfenzeventigduizend mensen. Geschat wordt dat 
ongeveer 48% van de Surinaamse bevolking in Nederland tot de 
Creolen behoort en 43% tot de Hindoestanen. De overige 9% zijn 
Surinaamse Javanen, - Chinezen, - Joden etc. Creolen vestigden 
zich vooral in Amsterdam en Rotterdam, Hindoestanen in Den 
Haag. Inmiddels wonen in gemeentes als Almere, Purmerend en 
Zaanstad meer Creolen dan Hindoestanen. In bijvoorbeeld 
Zoetermeer, Utrecht, Leeuwarden en Gouda is het precies 
andersom: meer Hindoestanen dan Creolen. 
 
Een deel van de Surinamers in Nederland kan inmiddels worden 
gerekend tot de  middenklasse ‘, qua opleiding en werk doet men 
het ‘even goed ‘ als autochtone Nederlanders. Verondersteld 
wordt dat Surinamers – vooral door de grote verscheidenheid van 
culturen in eigen land – zich gemakkelijke en goed aanpassen in 
andere culturen, en zich daar ook prettig voelen. Helaas gaat op 
sommige punten minder goed met de Surinamers. Terwijl het 
beeld van deze groep positief is en de Surinaamse gemeenschap 
niet als ‘probleem’ groep wordt gezien. Speciale projecten waar 
aandacht en geld voor nodig is, worden daarom ook vaak ten 
onrechte niet aan de Surinaamse doelgroep besteed. 
 
Er is sprake van onderwijsachterstand, oververtegenwoordiging 
binnen het speciaal onderwijs en een hoge schooluitval bij 
Surinamers. Overgewicht is daarnaast een probleem en diabetes 
komt met name bij Hindoestanen veel voor. Bron: ACB 
Kenniscentrum, Surinamers in Nederland 2010. 

Decembermoorden 

De Decembermoorden is de gangbare term voor het op 8 en 9 
december 1982 martelen en vermoorden van vijftien 
tegenstanders van het militaire regime van Desi Bouterse. In 
Suriname, en bij de Surinamers in Nederland, heeft deze 
gebeurtenis diepe sporen achtergelaten. De Nederlandse 



233 

 

regering bevroor uit protest de ontwikkelingshulp aan 
Suriname. 

Op 7, 8 en 9 december 1982 werden vijftien prominente 
Surinamers die het militaire regime van legerleider Desi 
Bouterse bekritiseerden uit hun bed gelicht en overgebracht 
naar Fort Zeelandia, het toenmalige hoofdkwartier van Bouterse, 
waar ze gemarteld en gefusilleerd werden. 

Volgens verklaringen van getuigen werden de slachtoffers eerst 
"voorgeleid" aan Bouterse voordat ze doodgeschoten werden op 
Bastion Veere, een van de open ruimtes van Fort Zeelandia. 

De militairen die deel uitmaakten van het vuurpeloton werd 
verteld dat het ging om de executie van personen die een coup 
tegen het militaire regime beraamden. Op 8 december 1982 rond 
9 uur 's avonds zei Bouterse in een verklaring die uitgezonden 
werd op de Surinaamse televisiezender STVS dat er tijdens 
kerstnacht 1982 een tegencoup gepleegd zou worden met behulp 
van buitenlandse krachten en dat deze coup vroegtijdig 
onschadelijk gemaakt werd. Na de verklaring van Bouterse werd 
een fragment uitgezonden van een gearresteerde Jozef Slagveer, 
met een met name aan de linkerkant gezwollen gezicht, die in 
aanwezigheid van Roy Horb voor de televisiecamera een 
verklaring voorlas. Hierin verklaarde hij dat er inderdaad een 
samenzwering was om met buitenlandse hulp het militaire 
regime af te zetten. Slagveer zou deze verklaring onder druk 
hebben afgelegd. Ook André Kamperveen had een soortgelijke 
verklaring voor de camera afgelegd, maar omdat hij er erg 
toegetakeld uitzag, werd van zijn verklaring alleen het geluid 
uitgezonden. 
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Monument op Fort Zeelandia, op 8 december 2009 onthuld 
door president Ronald Venetiaan 

De vijftien slachtoffers 

• John Baboeram (31), advocaat 
• Bram Behr (31), journalist verbonden aan het 

communistisch weekblad Mokro 
• Cyrill Daal (46), voorzitter van de Moederbond (op dat 

moment de grootste vakbond van Suriname) 
• Kenneth Gonçalves (42), advocaat en president van de 

plaatselijke Orde van Advocaten 
• Eddy Hoost (48), advocaat 
• André Kamperveen (58), ondernemer, eigenaar van ABC 

Radio, voormalig minister van Jeugdzaken, Sport en 
Cultuur en vicepresident van de FIFA 

• Gerard Leckie (39), psycholoog en decaan van de 
Economische Faculteit van de Universiteit van 
Suriname 



235 

 

• Sugrim Oemrawsingh (42), wis- en natuurkundige en 
voormalig parlementslid voor de Vooruitstrevende 
Hervormings Partij. Broer van Baal Oemrawsingh, een 
docent aan de Medische Faculteit van de Universiteit 
van Suriname, die dood en met een zwaar bebloed 
lichaam werd gevonden na de couppoging van maart 
1982 

• Lesley Rahman (28), journalist verbonden aan het 
dagblad De Ware Tijd 

• Surendre Rambocus (29), luitenant die de leiding had 
van de couppoging van maart 1982 tegen Bouterse en 
in november 1982 door de Krijgsraad was veroordeeld 
tot 12 jaar gevangenisstraf 

• Harold Riedewald (49), advocaat 
• Jiwansingh Sheombar (25), militair die beschuldigd 

werd van betrokkenheid bij de couppoging van maart 
1982 en hiervoor door de Krijgsraad veroordeeld werd 
tot 8 jaar gevangenisstraf 

• Jozef Slagveer (42), journalist en directeur van 
nieuwsagentschap Informa 

• Robby Sohansingh (37), ondernemer 
• Frank Wijngaarde (43), journalist en radio-omroeper 

werkzaam bij ABC Radio 

Een zestiende gearresteerde, de vakbondsleider Freddy Derby, 
werd onverwacht vrijgelaten. Hij deed op 8 december 2000 
verslag van zijn ervaringen waarin hij aangaf dat Bouterse hem 
had gezegd dat hij moest blijven leven om voor kalmte te zorgen 
bij de toen "opstandige" vakbonden van Suriname. 

De omstandigheden waaronder de vijftien personen omkwamen, 
zijn tot op heden nooit volkomen opgehelderd. Bouterse zei in 
een verklaring die op 10 december 1982 op de Surinaamse 
televisiezender STVS door de nieuwslezer werd voorgelezen:  

Toen woensdagmiddag (8 december) het transport van de 
verdachten van het Fort Zeelandia naar de kazerne op technische 
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problemen stuitte, werd besloten dit transport in de avonduren 
plaats te doen vinden. Bij dit transport ondernam een aantal der 
aangehoudenen, vermoedelijk op instigatie van twee der 
aangehouden militairen, een wilde vluchtpoging. Nadat schoten 
in de lucht hen niet van hun ontsnappingspoging konden 
weerhouden, moest gericht worden geschoten waarbij een deel 
der aangehouden samenzweerders het leven liet. 

 

Het Decembermoordenrapport van het Nederlands Juristen 
Comité voor de Mensenrechten (NJCM), uitgebracht op 14 
februari 1983 in Leiden, is een samenvatting van wat getuigen 
die tussen 9 en 13 december 1982 in het mortuarium van het 
Academisch Ziekenhuis zijn geweest hebben waargenomen op 
de lijken van de slachtoffers. 

In het rapport wordt melding gemaakt van sporen van zware 
mishandelingen in het gezicht van alle slachtoffers, botbreuken 
en andere verwondingen die niet afkomstig kunnen zijn van 
geweerschoten. Ook wordt er vermeld dat deskundigen op het 
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gebied van wapens en wapenverwondingen hebben verklaard 
dat de kogelverwondingen in borst en buik duidelijk zogenaamde 
inschotwonden waren, wat betekent dat de slachtoffers van 
voren zijn neergeschoten. De conclusie was dan ook dat de 
slachtoffers niet op de vlucht waren doodgeschoten, maar dat zij 
zwaar gemarteld en opzettelijk ter dood waren gebracht. 

Het rapport vermeldt ook specifieke geconstateerde 
verwondingen. Zo was Cyrill Daal gecastreerd, Surindre 
Rambocus was van linkervoet tot nek doorzeefd met kogels en in 
de borst- en buikstreek van Jiwansingh Sheombar was met 
kogels een patroon van een kruis gemaakt. 

In 1983 dienden de nabestaanden van acht slachtoffers 
verzoeken in bij het Mensenrechtencomité van de Verenigde 
Naties om een mening te geven: de executies waren in strijd met 
het internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke 
rechten (IVBPR), en zij meenden dat hen binnen Suriname geen 
rechtsmiddelen meer ter beschikking stonden. Hoewel de 
Surinaamse regering er toen op aandrong het verzoek niet-
ontvankelijk te verklaren, oordeelde het Comité dat de vijftien 
slachtoffers "op willekeurige wijze van het leven waren beroofd" 
in strijd met artikel 6 van het IVBPR, en riep het Suriname op 
de moorden te onderzoeken en de verantwoordelijken te 
vervolgen. 

In 1984 bracht Amos Wako, een Speciale Rapporteur van de 
Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, een bezoek aan 
Suriname en Nederland in verband met de Decembermoorden. 
Hij concludeerde dat in de nacht van 8 op 9 december 1982 
"standrechtelijke of willekeurige executies hadden 
plaatsgevonden", die "een traumatisch effect" hadden gehad op 
de Surinaamse bevolking. 

Het niet onderzoeken van de Decembermoorden heeft geleid tot 
verdeeldheid binnen Suriname. Velen meenden dat een 
onafhankelijk onderzoek en de vervolging van de schuldigen 
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noodzakelijk waren om de situatie in Suriname te verbeteren. 
Anderen zagen het als een "afgesloten hoofdstuk" en vonden dat 
Suriname vooruit moest kijken. 

Op 1 november 2000, ruim een maand voor het aflopen van de 
verjaringstermijn, is alsnog een gerechtelijk vooronderzoek 
begonnen, onder leiding van rechter-commissaris Albert 
Ramnewash. In december 2002 gaf Ramnewash opdracht tot 
lijkschouwing op de stoffelijke resten van de slachtoffers. Omdat 
Suriname niet over de benodigde expertise beschikte, werd het 
Nederlands Forensisch Instituut (NFI) ingeschakeld. In 
augustus 2004 droeg het NFI de resultaten van het forensisch 
onderzoek over aan het Surinaamse onderzoeksteam. 

Aanvankelijk werd verwacht dat Bouterse nog in 2004 in 
Suriname terecht zou moeten staan. Begin december 2004 was 
echter slechts het vooronderzoek afgerond. Rechter-commissaris 
Ramnewash droeg de resultaten over aan het Openbaar 
Ministerie, dat verplicht was de vierendertig verdachten in de 
zaak binnen enkele weken te laten weten of zij zullen worden 
vervolgd. Op 24 december 2004 kregen de verdachten een 
kennisgeving van vervolging. 

Pas in maart 2007 bood Bouterse zijn excuses aan voor de 
moorden. Tegelijk pleitte hij voor amnestie voor de daders en 
hun medeplichtigen. Bouterse verklaarde slechts "politiek 
verantwoordelijk" te zijn voor de moorden. Hij gebruikte ook de 
woorden: "Het was zij of wij". Ook zou hij zelf op het bewuste 
tijdstip niet aanwezig geweest zijn in het fort. Freddy Kruisland, 
de advocaat van de nabestaanden, reageerde met de opmerking 
"Bouterse was toen bevelhebber en deze functie is geen politieke 
functie. Bovendien hoe kan je praten over politieke 
verantwoordelijkheid bij een moord". 

Volgens verklaringen uit oktober 2007 van twee ooggetuigen, een 
militair die op acht december de wacht had in Fort Zeelandia en 
een militair die naar eigen zeggen zelf ook geschoten had op de 
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slachtoffers, was Bouterse wel degelijk aanwezig in Fort 
Zeelandia tijdens de moorden en zijn de vijftien slachtoffers kort 
voor hun dood in het kantoor van Bouterse op Fort Zeelandia 
"ondervraagd" door Bouterse, Paul Bhagwandas en Roy Horb. 
Bouterse zou hier 'eigen rechter gespeeld hebben' en de vijftien 
slachtoffers 'hun straf opgelegd hebben'. 

Volgens de twee getuigen werden de eerste moorden op 8 
december tussen half tien en tien uur 's ochtends gepleegd. De 
getuige die verklaarde zelf geschoten te hebben op de 
slachtoffers, was onderweg naar zijn toenmalige baas Roy Horb 
toen hij de schoten hoorde. Hem werd toen meegedeeld dat er 
een wapen getest werd. Roy Horb was in het kantoor van 
Bouterse in Fort Zeelandia. De getuige verklaarde dat toen hij 
eenmaal aangekomen was in het kantoor van Bouterse hij, op 
Ramon Abrahams na, iedereen van de groep van zestien (de 
zestien sergeanten die twee jaar eerder de coup pleegden) aantrof 
in het kantoor van Bouterse. 

Ook bleek uit de verklaringen van de twee getuigen dat de 
moorden al een maand eerder waren voorbereid. Er zou 
voldoende informatie zijn dat er tegenstanders waren van het 
militaire regime die "met behulp van buitenlandse krachten 
(waaronder de CIA) een tegencoup wilden plegen". Aanvankelijk 
was het plan om deze tegenstanders op zee op een 
patrouilleboot, de S402, dood te schieten. 

Tijdens de Decembermoorden verklaarden de journalisten Jozef 
Slagveer en André Kamperveen, waarschijnlijk onder druk van 
Roy Horb, voor de televisiecamera dat zij inderdaad een coup 
wilden plegen om het militaire regime af te zetten. Doordat er in 
de verklaring van Kamperveen duidelijke aanwijzingen waren 
dat hij mishandeld was en onder druk gezet was om de 
verklaring af te leggen, werd alleen de verklaring van Slagveer 
uitgezonden. Bij een zitting van het Decembermoordenproces 
werd de verklaring van Kamperveen voor het eerst aan het 
publiek getoond. 
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Op 30 november 2007 is voor de Krijgsraad het strafproces 
betreffende de Decembermoorden begonnen. Er zijn vijfentwintig 
verdachten, van wie Bouterse de enige hoofdverdachte is. 
Speciaal voor dit strafproces werd een zwaar beveiligde 
rechtszaal in Boxel (Domburg) gebouwd. De Krijgsraad in het 
Decembermoordenproces (de officiële naam van dit proces is het 
acht december strafproces) heeft twee kamers. In de 
burgerkamer wordt hoofdrechter Cynthia Valstein–Montnor 
bijgestaan door de burgerrechters Robby Rodrigues en Iwan 
Rasoelbaks en in de militaire kamer door de militaire rechters 
kolonel Mike Cooper en luitenant-kolonel Carlos Li Fo Sjoe.  

Na aanvang van het proces heeft het op veel verzet gestuit. 
Bouterse zelf is nooit verschenen in de rechtszaal. Het proces 
werd in april 2008 opgeschort. Er hadden toen vijf zittingen 
plaatsgevonden, die voornamelijk waren gewijd aan pogingen 
van de advocaten van de verdachten om de Krijgsraad niet-
ontvankelijk te laten verklaren. Op 3 juli 2008 werd het proces 
hervat. Naast de militairen Etienne Boerenveen en Arthy Gorré 
waren de burgers Dick de Bie en Iwan Krolis opgeroepen als 
verdachte. Enkele tientallen personen waren opgeroepen als 
getuige. Bouterses voormalige secretaresse Eleonora Graanoogst 
zou voor Bouterse belastende verklaringen hebben afgelegd. 

Nieuw oponthoud ontstond doordat de advocaat van Bouterse, 
Irwin Kanhai, een wrakingsverzoek indiende tegen de president 
van de Krijgsraad. Hij vond dat zij gelieerd was aan de Nationale 
Partij Suriname (NPS) en daardoor niet neutraal was als rechter. 
De NPS is een felle politieke tegenstander van Bouterse. Het 
verzoek van Kanhai werd niet gehonoreerd omdat de 
argumentatie van Kanhai te zwak gevonden werd. Kanhai 
beweerde dat rechter Cynthia Valstein-Montnor gelieerd was aan 
de NPS omdat haar echtgenoot karatelessen verzorgt in een 
ruimte op Grun Dyari, het hoofdkwartier van de NPS. Ook voerde 
Kanhai aan dat wanneer de echtgenoot van Valstein-Montnor 
zijn auto parkeert op het terrein van Grun Dyari, deze kosteloos 
beveiligd wordt door de bewaking die daar aanwezig is. Twee 
andere wrakingsverzoeken werden niet-ontvankelijk verklaard.  
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Een van de vijfentwintig verdachten, Ruben Rozendaal, heeft op 
23 maart 2012 onder ede voor de rechter verklaard dat Desi 
Bouterse destijds persoonlijk Cyrill Daal en Surendre Rambocus 
had doodgeschoten. Op 8 mei 2010 legde Rozendaal een 
verklaring tegenover de rechter af die in het voordeel was van 
Bouterse. Kort na deze verklaring zou de advocaat van Bouterse 
Rozendaal tienduizend dollar hebben gegeven, als teken van 
dank dat Rozendaal geen bezwarende verklaringen tegenover 
Bouterse had afgelegd. In maart 2012 liet Rozendaal deze 
verklaring intrekken. In zijn nieuwe verklaring zei Rozendaal dat 
Bouterse ook verantwoordelijk is voor de dood op Roy Horb, 
Guno Mahadew, Roy Tolud en Wilfred Hawker. Hij verklaarde 
ook dat Bouterse een drugsdealer en wapenhandelaar was. 

De reden waarom Rozendaal plotseling met deze onthullingen 
kwam is dat hij naar eigen zeggen niet lang meer te leven heeft 
(hij lijdt aan een ernstige nieraandoening) en hij voor zijn dood 
zijn naam wil zuiveren. "Ik doe dit voor mijn dertien kinderen, 
zodat hun vader niet wordt gezien als een moordenaar", zei 
Rozendaal tegenover een journalist van de Volkskrant. 
Rozendaal verklaarde dat zijn enige rol in de Decembermoorden 
was dat hij André Kamperveen thuis had opgehaald en naar Fort 
Zeelandia had gebracht. Hij verklaarde niet te hebben 
deelgenomen aan de martelingen en moorden. 

Bij aanvang van het proces eind november 2007 was de lijst 
met verdachten teruggebracht tot de volgende vijfentwintig 
personen:  

• Errol Alibux 
• Dick de Bie 
• Etienne Boerenveen 
• Desi Bouterse (hoofdverdachte) 
• Benny Brondenstein 
• Winston Caldeira 
• Wim Carbière 
• Steven Dendoe 
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• Iwan Dijksteel 
• Roy Esajas 
• Ernst Gefferie 
• Arthy Gorré 
• John Hardjoprajitno 

• Orlando Heidanus 
• Kenneth Kempes 
• Iwan Krolis 
• Luciën Lewis 
• Harvey Naarendorp 
• John Nelom 
• Edgar Ritfeld 
• Ruben Rozendaal 
• Badrissein Sital 
• Jimmy Stolk 
• Imro Themen 
• Marcel Zeeuw 

 
Sammy Monsels had naar eigen zeggen graag terecht willen 
staan, in de hoop zo zijn onschuld te kunnen bewijzen. Doordat 
in zijn geval de verjaring in 2000 niet was gestuit werd hij in 
2005 binnen enkele dagen weer van de verdachtenlijst gehaald. 
Hij ontving een dagvaarding als getuige.  

Op 19 maart 2012 werd door de parlementariërs Melvin Bouva 
(MC), Rashied Doekhi (MC), André Misiekaba (MC), Anton Paal 
(MC), Ricardo Panka (MC) en Ronny Tamsiran (Pertjaja Luhur) 
een wetsvoorstel voor amnestie voor de Decembermoorden 
ingediend. De amnestiewet zou in effect betekenen dat het 
lopende Decembermoordenproces ophoudt te bestaan, omdat de 
bedoeling van de amnestiewet is dat de daders en verdachten 
van de Decembermoorden gevrijwaard worden van 
strafrechtelijke vervolging. 
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Velen in de Surinaamse en Nederlandse gemeenschap waren fel 
tegen de amnestiewet. Vooral het tijdstip waarop de wet werd 
aangenomen (een week voordat de auditeur militair zijn strafeis 
zou formuleren tegen hoofdverdachte Bouterse) zorgde voor heel 
wat hoogopgelopen emoties. In het parlement werd bij de 
behandeling van de wet meerdere keren betoogd dat het 
aannemen van een amnestiewet in strijd zou zijn met de 
Surinaamse grondwet die inmenging inzake een lopende 
rechtszaak uitdrukkelijk verbiedt, en tevens in strijd zou zijn 
met het Verdrag van San José waar Suriname sinds 12 
november 1987 partij bij is. Ook werd constant verwezen naar 
een internationale wet die duidelijk aangeeft dat 
mensenrechtenschendingen niet in aanmerking kunnen komen 
voor amnestie. De Decembermoorden staan officieel aangemerkt 
als mensenrechtenschendingen. 

Ondanks de kritiek werd op 4 april 2012, na drie dagen van 
heftig en emotioneel debat in De Nationale Assemblée, de 
omstreden amnestiewet aangenomen met achtentwintig 
stemmen voor en twaalf tegen. Ook parlementsvoorzitter 
Jennifer Simons stemde voor het wetsvoorstel. Alle aanwezige 
oppositieleden stemden tegen. Nieuw Suriname en 
Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP), beide 
coalitiepartijen van Bouterse, verlieten tijdens de stemming de 
zaal omdat zij "niet wilden meewerken aan een wet waar een 
groot deel van de Surinaamse samenleving bezwaar tegen heeft". 
Omdat president Bouterse zich in Guyana bevond, werd de 
nieuwe wet door vicepresident Robert Ameerali ondertekend en 
bekrachtigd. In de officiële memorie van toelichting op de 
amnestiewet staat dat amnestie voor de Decembermoorden 
nodig is 'om te zorgen voor maatschappelijke rust in Suriname 
en om de ontwikkeling van Suriname te accelereren'. Volgens 
Ronnie Brunswijk werd amnestie echter verleend om te 
voorkomen dat president Bouterse veroordeeld wordt in het 
Decembermoordenproces. Ook zei parlementslid André 
Misiekaba, partijgenoot van Bouterse, enkele minuten voordat 
werd overgegaan tot de stemming van de amnestiewet: "Het Acht 
December strafproces een politiek proces is waarbij er getracht 
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wordt om de heer Bouterse politiek uit te schakelen. De 
amnestiewet is nodig om dat te voorkomen". 

President Bouterse reageerde vanuit Guyana op de aanname van 
de wet door te zeggen: "Deze wet is bedoeld om de hele natie te 
genezen, niet slechts een deel ervan". Volgens Bouterse is de 
amnestiewet een "nieuw begin" voor Suriname.  Op 5 mei 2012 
hielden de coalitiepartijen een zogenoemde Mega Manifestatie op 
het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo. Hier spraken 
president Desi Bouterse, politicus Ronnie Brunswijk, Paul 
Somohardjo, parlementsvoorzitter Jennifer Simons, 
presidentieel geestelijk adviseur Steve Meye en enkele andere 
personen. Meye noemde hen die tegen de wijzigingen in de 
Amnestiewet zijn en niet willen vergeven "staatsvijanden", omdat 
zij het "hoger doel van één volk en één natie" in de weg stonden. 
Bouterse gaf aan goed naar zijn geestelijk adviseur te hebben 
geluisterd en noemde dezelfde groep "misdadig".  Na een week 
nam Meye, onder druk, de term 'staatsvijanden' weer terug. 

 

Fort Zeelandia 
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Als reactie op aanname van de wet liet de Nederlandse minister 
van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal, de volgende dag de 
Nederlandse ambassadeur Aart Jacobi uit Suriname terughalen. 
Rosenthal zei tegenover persbureau Novum dat hij het ‘diep 
teleurstellend’ vond dat het parlement in Suriname de 
omstreden amnestiewet heeft aangenomen. "Mijn eerste 
gedachten gaan uit naar de nabestaanden van de 
Decembermoorden, voor wie dit een zware slag moet zijn", zei 
Rosenthal. 

De PVV van Geert Wilders wilde een internationaal reisverbod 
voor de achtentwintig parlementsleden die voor de amnestiewet 
gestemd hebben. PVV-Kamerlid Louis Bontes zei dat de 
"achtentwintig ja-knikkers van Bouterse" lak hebben aan de 
open wonden van de nabestaanden en slachtoffers. Ook wilde de 
PVV dat de Surinaamse zaakgelastigde Chantal Doekhi, dochter 
van Rashied Doekhi, per direct Nederland werd uitgezet. De 
derde eis van de PVV was dat Aart Jacobi niet terugkeert naar 
Suriname zolang Bouterse daar president is. Rosenthal ging niet 
mee met deze wensen van de PVV, maar hij liet wel de 20 miljoen 
euro ontwikkelingshulp aan Suriname opschorten. VVD en PvdA 
vonden dit niet genoeg en zij pleitten voor economische sancties. 
[De Nederlandse premier Mark Rutte noemde de amnestiewet 
'onverteerbaar' en zei dat 'Suriname het zou merken dat het dit 
besluit heeft genomen'. 

Als reactie op het opschorten van de twintig miljoen euro 
ontwikkelingshulp zei Bouterse in een persconferentie op 20 
april 2012: "Twintig miljoen euro, ik heb je geen twintig miljoen 
euro gevraagd. We hebben een economische reserve van bijna 
achthonderd miljoen dollar." Bouterse noemde de sancties een 
'zware lobby vanuit de Noordzee'. 

Op 24 juni 2012 besloot minister Rosenthal dat de vijfentwintig 
verdachten in het Decembermoordenproces Nederland helemaal 
niet meer binnen mogen. Volgens Rosenthal zal de reisbeperking 
zich ook uitstrekken tot de andere lidstaten van de Europese 
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Unie. Rosenthal schreef ook een brief naar de Tweede Kamer 
waarin hij zei dat het altijd nog kan dat een bepaalde EU-staat 
toch een visum verleent, maar dan met territoriale beperkingen. 
Dit zou het geval moeten zijn met Harvey Naarendorp, de 
Surinaamse ambassadeur in Frankrijk die ook verdachte in het 
Decembermoordenproces is. Dit zou dan betekenen dat 
Naarendorp zich alleen in Frankrijk vrij kan bewegen. 

De kritiek op de omstreden amnestiewet kwam echter niet alleen 
vanuit Nederland. Ook de ambassadeurs van de Verenigde 
Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Brazilië uitten hun 
bezorgdheid over de amnestiewet bij de Surinaamse minister van 
Buitenlandse Zaken, Winston Lackin. Vooral John Nay, 
ambassadeur van de VS, benadrukte dat "gerechtelijke 
procedures vrij moeten zijn van politieke inmenging" en dat "er 
in ieder land verantwoordelijkheid moet zijn voor 
mensenrechtenschendingen uit het verleden ongeacht wie de 
daders of vermeende daders zijn". 

Ook de Verenigde Naties, Amnesty International, Human Rights 
Watch, Verslaggevers Zonder Grenzen, Allied Collective en het 
Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten veroordeelden de 
amnestiewet. Human Rights Watch vroeg in een verklaring 
uitgebracht op 19 april 2012 zelfs om onmiddellijke intrekking 
van de amnestiewet.  

De Decembermoorden worden jaarlijks op verschillende 
plaatsen herdacht, onder andere bij het Surinaams consulaat in 
Amsterdam. In de zuidmuur van de Mozes en Aäronkerk in 
Amsterdam zit een plaquette met de namen van de vijftien 
slachtoffers. 

Edgar Cairo schreef direct in de dagen volgend op de 
Decembermoorden de roman De smaak van Sranan Libre. Er 
verscheen een fragment van in Het Parool, het verhaal werd als 
hoorspel uitgezonden door de Wereldomroep, maar het boek zelf 
verscheen pas eind 2007 bij uitgeverij In de Knipscheer. 
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In 2005 schreef Cynthia McLeod de historische roman ...die 
Revolutie niet begrepen!... waarin ook de Decembermoorden de 
revue passeren. 

 
 
De plaquette aan de Mozes en Aäronkerk 

Suriname werd dus op 8 en 9 december 1982 opgeschrikt door 
de moord op vijftien vooraanstaande vakbondsleiders, 
journalisten, juristen en militairen. Deze ‘Decembermoorden’, 
die afgelopen weekend precies dertig jaar geleden plaatsvonden, 
werden gisteren en eergisteren uitvoerig herdacht in Suriname 
en door de Surinaamse gemeenschap in Nederland. De vijftien 
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slachtoffers werden in 1982 geëxecuteerd door het regime van 
legerleider Desi Bouterse. 

Na de onafhankelijkheid van Suriname op 25 november 1975 
werd Henck Arron de eerste premier van de nieuw gestichte 
republiek. Het land had het echter moeilijk nadat het zich los 
had gemaakt van Nederland en economisch ging het steeds 
slechter. Nadat Arron werd beschuldigd van corruptie werd hij 
tijdens de Sergeantencoup onder leiding van Desi Bouterse op 25 
februari 1980 afgezet. Na deze staatsgreep werd Suriname 
geregeerd door een militaire raad onder leiding van Bouterse, die 
alle vormen van verzet hard de kop in drukte. 

 
De onderdrukking door de junta leidde op 11 maart 1982 tot een 
tegencoup onder leiding van de militairen Soerendre Rambocus 
en Wilfred Hawker. Deze tegencoup mislukte echter, waarna 
Hawker werd geëxecuteerd en Rambocus gevangen werd gezet. 
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Rambocus verscheen daarna voor een militaire krijgsraad, waar 
hij werd verdedigd door de advocaten John Bamboeram, Eddy 
Hoost en Harold Riedewald. Zij betoogden dat de krijgsraad een 
illegale rechtbank was en dat Rambocus’ tegencoup ‘niet 
onwettig kon zijn omdat Bouterse via dezelfde manier aan de 
macht was gekomen’. Rambocus werd daarop veroordeeld tot 
een gevangenisstraf van twaalf jaar. 

De advocaten werden daarna door Bouterse gezien als 
tegenstanders van zijn regime en in de nacht van 7 op 8 
december werden zij en tien anderen door militairen van hun 
bed gelicht en overgebracht naar Fort Zeelandia. Rambocus en 
Jiwansingh Sheombar, een andere militair die betrokken was 
geweest bij de tegencoup, werden vanuit de gevangenis eveneens 
overgebracht naar het fort. Hier werden de vijftien 
‘tegenstanders van het regime’ door een groep soldaten onder 
leiding van Bouterse gemarteld, berecht en op Bastion Veere 
geëxecuteerd. Onder de doden bevonden zich, naast de 
advocaten en de militairen, onder andere vakbondsleider Cyrill 
Daal, voormalig topvoetballer en eigenaar van ABC Radio André 
Kamperveen en de journalisten Bram Behr, Lesley Rahman en 
Frank Wijngaarde. Vakbondsleider Freddy Derby werd 
onverwacht vrijgelaten. 

Na de moorden gaf Bouterse een verklaring af waarin hij stelde 
dat de vijftien een staatsgreep aan het plannen waren. Zij 
werden daarop op bevel van Bouterse gearresteerd en zouden 
zijn omgekomen tijdens een vluchtpoging. De lichamen van de 
vijftien slachtoffers vertoonden echter tekenen van zware 
mishandelingen en geen van de vermoordden was in de rug 
geschoten, zoals verwacht zou worden bij een vluchtpoging. Na 
de verklaring van Bouterse werd op de Surinaamse 
televisiezender STVS een eerder opgenomen verklaring 
uitgezonden van Jozef Slagveer, een journalist en één van de 
slachtoffers, die daarin bekende dat hij betrokken was bij de 
samenzwering. Zijn gezicht vertoonde echter tekenen van 
mishandeling en aangenomen wordt dat hij de verklaring onder 
druk heeft afgelegd. André Kamperveen had eveneens een 
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soortgelijke verklaring afgelegd, maar omdat hij er te gehavend 
uitzag werd zijn verklaring alleen maar op de radio uitgezonden. 

Op 1 november 2000, een maand voor het aflopen van het 
officiële verjaringstermijn, startte de Surinaamse justitie een 
gerechtelijk vooronderzoek naar de daders van de 
Decembermoorden. Het strafproces begon op 30 november 2007 
en loopt nu nog steeds. Vijfentwintig militairen worden ervan 
verdacht betrokken te zijn bij de moorden, waarvan Bouterse de 
hoofdverdachte is. Bouterse houdt zelf vol dat hem slechts 
‘politieke verantwoordelijkheid’ valt aan te rekenen en dat hij 
niet aanwezig was in Fort Zeelandia ten tijde van de moorden. 
Getuigen hebben echter verklaard dat de slachtoffers eerst voor 
Bouterse zijn geleid, die hen daarop heeft ‘veroordeeld’. Volgens 
Ruben Roozendaal, één van de verdachten, heeft Bouterse 
persoonlijk Cyrill Daal en Soerendre Rambocus doodgeschoten. 

Zaterdagavond vond in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam de 
jaarlijkse herdenking van de Decembermoorden plaats. Bij de 
plaquette met de namen van de slachtoffers werden bloemen 
gelegd en diverse nabestaanden en andere betrokkenen spraken 
tijdens de ceremonie. Bron: IS Geschiedenis. 

Desiré (Desi) Delano Bouterse (Domburg, 13 oktober 1945) is de 
huidige president van Suriname. Van 1980 tot 1988 was hij 
dictator van Suriname en voerde hij een militair bewind. 

Bouterse is de voorzitter en oprichter van de politieke partij de 
Nationale Democratische Partij (NDP), dat met negentien zetels 
de grootste partij is in het politiek blok de Megacombinatie (MC) 
dat tevens door Bouterse wordt voorgezeten. Op 19 juli 2010 
werd Bouterse met zesendertig van de vijftig parlementaire 
stemmen gekozen tot president van Suriname (het 51ste lid van 
De Nationale Assemblée was toenmalig president Ronald 
Venetiaan wiens ambt als president niet kon worden 
gecombineerd met het lidmaatschap van het parlement). Op 12 
augustus 2010 werd Bouterse als zodanig geïnaugureerd in een 
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buitengewone vergadering van De Nationale Assemblée (voor 
deze gelegenheid eenmalig verplaatst naar de Anthony Nesty 
Sporthal in Paramaribo) en nam hij officieel de macht over van 
zijn voorganger Venetiaan.  

In de periode sinds 1975, toen Suriname onafhankelijk werd van 
Nederland, is Bouterse gaandeweg uitgegroeid tot de meest 
omstreden figuur in de jonge Zuid-Amerikaanse republiek. 
Bouterse is hoofdverdachte in het in mei 2012 geschorste 
strafproces rond de zogenoemde Decembermoorden van 
december 1982 en wordt ook gezien als de 
hoofdverantwoordelijke voor de Moiwana slachting van 
november 1986, waarbij ten minste 39 onschuldige Surinaamse 
Marrons vermoord werden door het Nationale Leger van 
Suriname. 

Ook is hij in Nederland wegens zijn betrokkenheid bij een 
drugstransport van vierhonderdvierenzeventig kilogram cocaïne 
bij verstek veroordeeld tot elf jaar celstraf (aanvankelijk was het 
vonnis zestien jaar celstraf, maar zijn advocaat, Bram 
Moszkowicz, wist dit in hoger beroep terug te brengen naar elf 
jaar). Europol heeft wegens zijn veroordeling een arrestatiebevel 
tegen hem uitgevaardigd. Echter is het mogelijk dat hij als 
staatshoofd vrij kan reizen, omdat hij immuniteit geniet.[  

Bouterses verkiezing tot president van Suriname bracht enorme 
schade toe aan de diplomatieke relatie tussen Suriname en 
Nederland, het voormalig moederland van Suriname. Maxime 
Verhagen, toenmalige demissionair minister van Buitenlandse 
Zaken van Nederland, liet kort na de verkiezing van Bouterse tot 
president van Suriname tijdens een persconferentie weten dat 
Bouterse "alleen in Nederland welkom is om zijn celstraf uit te 
zitten". 

Bouterse werd op 13 oktober 1945 in Domburg (in het district 
Suriname) geboren als de zoon van Desiré Juliaan Bouterse en 
Wilhelmina van Gemert. Het is niet duidelijk wat de precieze 
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etniciteit is van Bouterse, maar zijn oma van vaders zijde was 
volbloed Indiaans en zijn oma van moeders zijde was Creools. 
Als kleuter verhuisde Bouterse naar Paramaribo, waar hij werd 
opgevoed door zijn tante. Na de lagere school kwam hij terecht 
op het jongensinternaat St. Jozef, dat geleid werd door de fraters 
van Tilburg. Later kwam Bouterse terecht op de Middelbare 
Handelsschool in Paramaribo, die hij niet afmaakte. 

In 1968 vertrok Bouterse naar Nederland waar hij in het 
Nederlandse leger diende. Nadat zijn dienst erop zat, meldde hij 
zich aan bij de Koninklijke Militaire School in Weert. In deze 
periode blonk Bouterse uit als sporter en werd hij gekozen tot 
leider van het basketbalteam. Hij werkte in Nederland als 
sportinstructeur en verdiende wat bij met de verkoop van 
pornoboeken. Bouterse had in Nederland op verschillende 
plaatsen gewoond, waaronder de Rotterdamse Kruiskade, 
Havelterberg en Steenwijk (bij het 47ste 
pantserinfanteriebataljon). 

In 1970 trouwde Bouterse met Ingrid Figueira die hij als tiener 
in Suriname al kende. Ze zouden twee kinderen krijgen: Peggy 
en Dino. In 1972 vertrok het echtpaar naar de militaire basis 
Seedorf in Duitsland. Bouterse is inmiddels gescheiden van 
Figueira en is in 1990 getrouwd met Ingrid Jolanda Waldring. 
Het gezin keerde op 11 november 1975 terug naar Suriname, 
vlak voor de onafhankelijkheid van Suriname die op 25 
november van dat jaar werd uitgeroepen. Bouterse zou gaan 
helpen met de opbouw van het Nationaal Leger van Suriname. 
Bouterse werkte als commandant op het militaire 
opleidingskamp te Zanderij. Vervolgens werd hij in 1979 door 
sergeant Roy Horb gevraagd om de toen pas opgerichte Bond 
voor Militair Kader (Bomika), een vakbond voor militairen, te 
leiden. Bouterse aanvaardde dit verzoek en werd voorzitter van 
Bomika. 
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Desi Bouterse als dictator van Suriname in 1985. 

De wijze waarop het kabinet van Henck Arron Suriname 
bestuurde (een verslechterende economie die leidde tot hoge 
werkloosheid), zorgde voor toenemende ontevredenheid onder 
grote delen van het Surinaamse volk. Vanwege deze 
ontevredenheid besloot premier Arron de verkiezingen te 
vervroegen naar 27 maart 1980 (anderhalf jaar eerder dan 
gepland). 

Binnen de context van de bovenomschreven situatie pleegden 
zestien sergeanten onder leiding van Bouterse en Roy Horb op 
25 februari 1980 (één maand voor de vervroegde verkiezingen) 
een staatsgreep waarbij regering Arron werd afgezet. Deze 
staatsgreep kwam bekend te staan als de Sergeantencoup. De 
militairen creëerden de Nationale Militaire Raad (NMR) en 
Bouterse werd de voorzitter hiervan. De NMR eigende zich de 
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regering van het land toe en Bouterse functioneerde als de facto 
leider van Suriname. 

De militaire coup, die relatief zonder veel bloedvergieten verliep 
(het dodental bleef op vier), werd door de overgrote meerderheid 
van de bevolking niet bestreden. Dit was mogelijk te wijten aan 
de vele klachten die er waren over de wijze van besturen van de 
vorige regering. Maar gaandeweg bleek dat ook deze militaire 
leiders Suriname niet uit het dal konden trekken, wat wel de 
verwachting was van de meerderheid van het Surinaamse volk. 
Integendeel bleek corruptie en vriendjespolitiek hoogtij te vieren 
tijdens het bewind van de NMR. Ook zouden vele van de hoge 
militaire functionarissen zich schuldig maken aan 
cocaïnehandel. Langzaam nam ook het verzet van de bevolking 
tegen de NMR toe en de Decembermoorden van 1982 betekende 
de keerpunt in de vertrouwensrelatie tussen de Surinaamse 
bevolking en de NMR. 

De Sergeantencoup was het begin van de dictatuur in Suriname 
die tot 1988 zou duren. Deze periode werd gekenmerkt door 
hevige censuur en gebrek aan persvrijheid (er was een verbod op 
de verschijning van een aantal dagbladen en een verbod van 
uitzending van verschillende radio- en televisiestations), het 
aanwezig zijn van een avondklok, beperking van het recht van 
vergadering en een verbod op politieke partijen (dit verbod was 
bovendien discriminatoir, want alleen de PALU mocht haar 
politieke activiteiten ontplooien), het regelmatig schenden van 
mensenrechten (met als dieptepunten: de Decembermoorden en 
Moiwana slachting) en het zonder vorm van proces martelen en 
executeren van burgers die beschuldigd werden van plundering, 
het verstoren van de openbare orde, het ondermijnen van de 
staatsveiligheid en andere vormen van criminaliteit. Na de 
Decembermoorden (1982) werd ook de universiteit van 
Suriname gesloten. Vanwege het slecht economisch beleid en de 
isolatie van Suriname was er tijdens de dictatuur ook een grote 
schaarste aan eerste levensgoederen en een voortdurend 
toenemende inflatie. 



255 

 

Tijdens de militaire dictatuur werden de banden van Suriname 
met Cuba, Grenada, Venezuela, Nicaragua en Libië 
geïntensiveerd, terwijl de banden met Nederland (het voormalig 
moederland) en andere westerse landen verslechterden. De 
toenmalige Nederlandse regering veroordeelde de coup en zette 
na de Decembermoorden de ontwikkelingshulp richting 
Suriname stop. Ook werd tijdens de dictatuur door middel van 
propaganda van de militairen getracht om haatgevoelens 
tegenover Nederland aan te wakkeren. 

Nadat Bouterse in augustus 2010 president van Suriname werd, 
maakte hij 25 februari, om de coup (die hij zelf de "revolutie" 
noemt) te herdenken, tot een nationale feestdag. Dit besluit 
stuitte op veel kritiek. Volgens de Nationale Partij Suriname, die 
in 1980 door de coup werd afgezet, moet 25 februari een 
nationale rouwdag zijn. Ook vanuit Nederland kwam er kritiek. 
De PVV van Geert Wilders had een brief gestuurd naar de 
Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal, 
waarin zij de regering vroeg om de viering van deze feestdag te 
boycotten en de Nederlandse vlaggen op de ambassade in 
Paramaribo die dag halfstok te laten hangen. Ook wilden zij dat 
de Nederlandse regering andere landen met diplomatieke 
vertegenwoordiging in Paramaribo moest overhalen om hetzelfde 
te doen. 

Na de coup in 1980 was 25 februari ook uitgeroepen tot een 
feestdag, maar begin jaren negentig schrapte de regering van het 
Nieuw Front onder leiding van president Venetiaan de dag weer 
als nationale vrije dag. 

Op 24 februari 2011 eerde president Bouterse de negen nog 
levende Surinamers die op 25 februari 1980 samen met hem de 
Sergeantencoup pleegden met de hoogste Surinaamse 
onderscheiding, het Grootlint in de Ere-Orde van de Gele Ster. 
Dit zorgde voor heel wat controverse, omdat alle negen personen 
net als Bouterse verdacht worden van de Decembermoorden van 
1982 
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Sinds de terugkeer van de democratie leggen Bouterse, een paar 
van zijn partijgenoten en de meeste van de overgebleven 
coupplegers elke nacht van 24 februari kransen bij het 
Monument van de revolutie aan de Waterkant. Dit monument 
staat waar destijds het hoofdbureau van de Surinaamse politie 
gevestigd was. Het hoofdbureau werd tijdens het plegen van de 
coup vanuit de Suriname rivier door de militairen beschoten en 
vervolgens in brand gestoken. De brandweer werd bedreigd en 
tegen gehouden door de militairen, waardoor zij de brand niet 
blusten. Het hoofdbureau van de politie brandde helemaal af, 
alleen enkele delen van de zuilen bleven beschadigd over. Deze 
delen maken hedendaags deel uit van het Monument van de 
revolutie. 

Tijdens de dictatuur van Bouterse vonden er veel 
mensenrechtenschendingen plaats, waarvan de bekendste: de 
Decembermoorden (rond 8 december 1982) en de slachting van 
ten minste negenendertig burgers (verschillende bronnen 
vermelden gegevens die variëren van 39 tot 153 doden) in het 
marrondorp Moiwana (29 november 1986) tijdens de 
Binnenlandse Oorlog. Deze twee gevallen brachten Suriname 
meermalen in conflict met internationale 
mensenrechtenorganisaties. 
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Bijlmermeer (Amsterdam) 

 

 

 
 

Groeneveen, een van de flats met typische honingraatstructuur 

in de Bijlmermeer 

 

 

 
 

Tussen de originele flats kent de Bijlmermeer grote parken 
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Parkeergarage Kleiburg met eronder het voormalige 
winkelcentrum Kraaiennest 

De Bijlmermeer (of Bijlmer) is een woonwijk van Amsterdam in 
stadsdeel Amsterdam-Zuidoost, in de Nederlandse provincie 
Noord-Holland. In het verleden werd deze wijk gekenmerkt door 
hoogbouw van tien verdiepingen in een kenmerkende zeskantige 
honingraatstructuur en veel groen, die hier in de jaren 1968-
1969 en de jaren zeventig is verrezen op het grondgebied van de 
in 1966 voor het grootste deel door Amsterdam geannexeerde 
gemeente Weesperkarspel. 

De naam Bijlmer is een verkorting van "Bijlmermeer", de naam 
van het water en na 1626 de droogmakerij op nagenoeg dezelfde 
plek als de huidige wijk Bijlmer. Het zuidelijke deel is echter 
gebouwd in de West Bijlmerpolder ten westen en in de Oost 
Bijlmerpolder ten zuiden van de Bijlmermeer. Het is ruwweg het 
gebied begrensd door de Weespertrekvaart, Gaasperdammerweg 
(A9), spoorlijn Amsterdam-Utrecht en Daalwijkdreef. Overigens 
wordt de naam Bijlmer(meer) als pars pro toto gebruikt voor heel 
stadsdeel Zuidoost. 

Organisatorisch bestaat de Bijlmer uit hetzelfde gebied tussen 
Diemen, A9, spoorlijn en Weespertrekvaart, inclusief de 
Venserpolder. Het CBS onderscheidt Bijlmer-Oost en Bijlmer-
Centrum, met als grens de Gooiseweg (S112). Aan de noordzijde 
behoort het woongedeelte van de Venserpolder (ten westen van 
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de Dubbelinkdreef) tot de Bijlmer, ten oosten hiervan (en ten 
noorden van de Daalwijkdreef) behoort het bedrijventerrein tot 
de gemeente Diemen. 

De Bijlmermeer werd gekenmerkt door zijn hoogbouw flats in 
honingraatstructuur. Bij de vernieuwing van de Bijlmer hebben 
de meeste hoogbouw flats plaats gemaakt voor laag- en 
nieuwbouw. Sommige flats, of (kleine) delen daarvan zijn aan de 
sloop ontkomen en zijn, of worden nog in een later stadium 
gerenoveerd. Zo zijn bij de meeste flats de kelderboxen op de 
begane grond aangepast, de binnenstraten en loopbruggen 
transparanter gemaakt of verwijderd en de meeste 
parkeergarages gesloopt. Alleen in de H-buurt staan de flats, die 
in een iets andere opzet zijn gebouwd maar vergelijkbaar met het 
honingraatmodel (uitsluitend boxen op de begane grond, 
binnenstraat op de 1e etage en een aangekoppelde 
parkeergarage) nog allemaal overeind. 

Bij de gerenoveerde flats zijn de buitengevels grotendeels 
vervangen en is binnen de (semi)openbare ruimte aangepakt. 
Hieronder volgt een opsomming van alle voormalige en flats die 
tot op heden nog in de Bijlmermeer staan. Het betreft hier een 
lijst met alle flatgebouwen die vóór dat de Bijlmer vernieuwing 
startte in 1992, gebouwd zijn. Onderstaande flatgebouwen zijn 
gespaard gebleven bij de vernieuwing van de Bijlmermeer: 

 
 
Bijlmerflat Hakfort in de H-buurt.  
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De hoogbouw in de H-buurt wordt gekenmerkt door rechte of 
juist meervoudig onregelmatig geknikte flats, terwijl in de rest 
van de Bijlmermeer de hoogbouw uit honingraatflats bestond. 
Bijlmerflat Hogevecht in de H-buurt - vier van de flats in de H-
buurt bestaan elk uit twee rechte flats, niet met elkaar 
verbonden en lichtelijk versprongen, de hoekwoningen hebben 
eveneens een balkon rondom, wat alleen in deze rechte type flats 
is gerealiseerd. 

• Klein-Daalwijk 
• Echtenstein-Noord 
• Klein-Fleerde (alleen het voorstuk bij liftportiek 1/A staat 

nog) 
• Florijn (alleen Noord en Zuid staan nog overeind) 
• Klein-Frissenstein (alleen het voorstuk bij liftportiek 1/A 

staat nog) 
• Geldershoofd (voorheen Gliphoeve I) 
• Gravestein (voorheen Gliphoeve II) 
• Gooioord 
• Gouden Leeuw 
• Groeneveen (320 flatwoningen nog bewoonbaar. 

Bijlmerramp 1992) 
• Groenhoven 
• Grubbehoeve 
• Haag en Veld 
• Haardstee 
• Hakfort 
• Heesterveld (sloop tot nader order uitgesteld, 

waarschijnlijk in 2017) 
• Hofgeest 
• Hogevecht 
• Hoogoord 
• Hoptille 
• Huigenbos 
• Kempering (alleen de toren staat nog) 
• Kikkenstein 
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• Kleiburg (leegstaand sinds 2009, wordt gerenoveerd - 
gereed in 2016) 

• Klieverink (alleen de toren staat nog) 
• Kouwenoord (alleen de toren staat nog) 
• Kralenbeek (alleen de toren staat nog) 
• Groot-Kruitberg 

Alleen de flats Gouden Leeuw, Groenhoven, Hoptille en Kleiburg 
zijn (nog) niet gerenoveerd. Kleiburg komt in 2013 aan de beurt, 
Consortium DeFlat gaat daar over tot renovatie van het complex. 

Onderstaande flatgebouwen zijn in de loop van de Bijlmer 
vernieuwing tussen 1992 en 2012 gesloopt en in de veel gevallen 
vervangen voor nieuwbouw. Sommige nieuwbouwprojecten 
hebben echter vertraging opgelopen door de moeilijke situatie op 
de woningmarkt, hierdoor liggen terreinen waar flats gesloopt 
zijn anno 2013 braak. 

 

 
Sloop van een Bijlmerflat 

• Groot-Daalwijk 
• Dennenrode 
• Develstein 
• Echtenstein-Zuid 
• Eeftink 
• Egeldonk 
• Groot-Fleerde 
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• Florijn (middenstuk tussen Noord en Zuid gesloopt) 
• Groot-Frissenstein 
• Geinwijk 
• Gerenstein 
• Groeneveen (161 flatwoningen gesloopt, een Boeing 747 

was op de flat neergestort. Bijlmerramp 1992) 
• Grunder 
• Hakfort (100 flatwoningen gesloopt) 
• Kempering (alleen de honingraatflat is gesloopt) 
• Kouwenoord (alleen de honingraatflat is gesloopt) 
• Koningshoef 
• Klieverink (alleen de honingraatflat is gesloopt) 
• Kralenbeek (alleen de honingraatflat is gesloopt) 
• Klein-Kruitberg (geheel gesloopt, een Boeing 747 was op 

de flat neergestort. Bijlmerramp 1992) 

Het complex Heesterveld, dat pas begin jaren 1980 werd 
opgeleverd en niet tot de honingraatflats behoord, is anno 2013 
nog niet gesloopt maar tijdelijk opgeknapt. 
Woningbouwcorporatie Ymere heeft de sloop tot ten minste 2017 
uitgesteld wegens de moeilijke situatie op de woningmarkt. 

Tot 1975 moest de Bijlmermeer het stellen met het tijdelijke 
Aanloopcentrum. Rond 1975 werden er echter een drietal 
winkelcentra geopend onder een dreef en een parkeergarage 
waar vrijwel geen daglicht kon doordringen. Het betrof het 
Fazantenhof, Ganzenhoef en Kraaiennest. In 1986 werd het 
hoofdwinkelcentrum de Amsterdamse Poort geopend waarna het 
Fazantenhof werd gesloten en afgebroken. In het kader van de 
vernieuwing van de Bijlmermeer werd Ganzenhoef vervangen 
door het nieuwe winkelcentrum Ganzenpoort en in 2012 werd 
het winkelcentrum Kraaiennest vervangen door het nieuwe 
winkelcentrum de Kameleon. 

De bouw van de Bijlmer startte in 1966. Het ontwerp voor de 
wijk, vervaardigd door een team van de afdeling 
Stadsontwikkeling van de Amsterdamse Dienst Publieke 
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Werken, onder leiding van architect en stedenbouwkundige 
Siegfried Nassuth werd geïnspireerd door de functionele stad-
ideeën van de CIAM en de Zwitserse architect Le Corbusier. Het 
was een voor die tijd vooruitstrevend concept dat een strikte 
scheiding tussen wonen, werken en recreëren kende. Onderdeel 
van de filosofie is ook de scheiding van auto-, fiets- en 
voetgangersverkeer, die in de oorspronkelijke planologie van de 
Bijlmermeer strikt uitgewerkt was. Het idee achter het scheiden 
van de verkeersstromen was het voorkomen van 
verkeersongevallen en het tegengaan van verrommeling; de 
moderne mens had - volgens Le Corbusier - recht op een rustige 
groene woonomgeving zonder verkeer. 

Destijds werd het gebied ten zuiden van de huidige A9, dat 
tegenwoordig als Gaasperdam bekendstaat, aangeduid als de 
Zuid Bijlmer. Daarin was oorspronkelijk eveneens hoogbouw 
gepland: tien verdiepingen in het plandeel Holendrecht en iets 
lagere hoogbouw van zes verdiepingen in de plandelen 
Reigersbos en Gein. Gewijzigde inzichten leidden er toe dat deze 
hoogbouw alsnog werd geschrapt. In plaats daarvan werden er 
wijken met middelhoogbouw en laagbouw gerealiseerd. 

De eerste paal voor de woningbouw in de Bijlmermeer werd 
geslagen op 13 december 1966 door burgemeester Gijs van Hall. 
De eerste woningen werden in 1968 opgeleverd. 

In de jaren zeventig werd de eerste metrolijn van Amsterdam 
aangelegd van het Centraal Station naar de Bijlmermeer. Deze 
lijn werd geopend op 14 oktober 1977, de (latere) lijnen 53 
(Gaasperplaslijn) en 54 (Geinlijn). In 1997 opende metrolijn 50 
(Ringlijn). Deze gaat vanuit Gein (in Gaasperdam) langs de 
Bijlmer naar Isolatorweg in het Westelijk Havengebied. Station 
Amsterdam Bijlmer ArenA (oorspronkelijk geopend in 
1973/1976) werd tussen 2000 en 2007 op grote schaal 
verbouwd en uitgebreid. 
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Kikkenstein in 2009, nog niet gerenoveerd en met een 
verwaarloosd park 

De Bijlmermeer was gebouwd als 'modelwijk', dé wijk voor de 
moderne mens. Dit kwam niet overeen met de praktijk, de 
Bijlmermeer werd al binnen tien jaar na de bouw landelijk 
bekend vanwege sociale problemen. Doordat het 
voorzieningenniveau in de wijk achterbleef bij de verwachtingen 
ten tijde van de bouw en doordat de moderne, ruime flats 
moesten concurreren met nieuwe eengezinswoningen elders in 
de regio, bleven de Amsterdamse gezinnen waarvoor de wijk 
gebouwd was weg. In het ontwerp voor de Bijlmer ontbrak het 
aan diversiteit in het woningaanbod, waardoor het gevoelig was 
voor ontwikkelingen in de Amsterdamse woningmarkt. In plaats 
daarvan concentreerden zich grote groepen kansarmen in de 
wijk, waaronder veel immigranten uit de in 1975 onafhankelijk 
geworden kolonie Suriname. Bepaalde plekken in de 
Bijlmermeer werden geplaagd door criminaliteit, verloedering en 
drugsoverlast. Ook was er aanzienlijke werkloosheid. Bovendien 
bleek het ten tijde van het ontwerp zo moderne idee van de 
functionele stad minder goed uit te pakken dan verwacht. De 
strikte scheiding tussen wonen, werken en recreatie zorgde 
ervoor dat sommige delen van de Bijlmer na het vallen van de 
avond veranderden in verlaten spooksteden. 

De Bijlmermeer is sinds 1987 onderdeel van het stadsdeel 
Amsterdam-Zuidoost, waar het ten zuiden van de A9 gelegen 
Gaasperdam en het landelijk gelegen dorp Driemond langs het 
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Amsterdam-Rijnkanaal ook deel van uit maken. Het staat 
bekend als een smeltkroes van culturen. Nederlanders, 
Surinamers en Antillianen maken het grootste deel van de 
bevolking uit, maar vele andere nationaliteiten zijn er ruim 
vertegenwoordigd. In totaal zijn er mensen van meer dan 
honderddertig nationaliteiten woonachtig in de Bijlmer. Rond 
het Bijlmerplein bevindt zich het belangrijkste winkelcentrum de 
Amsterdamse Poort (dat overloopt in de ArenA Boulevard). 

Een belangrijk jaarlijks evenement in de zomer is het Kwakoe 
Festival in het Bijlmerpark. Een ander succesvol en uniek event 
is het Breathing Bijlmer Festival, een showcase waarbij nieuw 
talent uit de muziek, dichtkunst en beeldende kunst 
gepresenteerd wordt. Dit festival trekt veel publiek uit heel 
Amsterdam en is tevens verantwoordelijk voor het 
programmeren en co-produceren van festivals in heel Nederland 
zoals Sail 2005, de Suriprofs, B-Connected, Roots en Routes en 
ook buitenlandse events als Europe for Citizen (Europese 
Commissie). Ook zijn er vele religies vertegenwoordigd. 

In maart 2007 werden enkele plekken in de Bijlmer aangewezen 
als een probleemwijk, dit heeft met name betrekking op de 
Bijlmermeer-Oost, wijk E, G en K. (Zie: De 40 wijken van 
Vogelaar), waardoor zij extra aandacht en geld zullen ontvangen. 
Door de komst van vele studenten en kunstenaars ontworstelt 
de Bijlmer zich in rap tempo van haar negatieve imago tot een 
gewilde woonplek.  

Er zijn sinds kort vestigingen van het ROC van Amsterdam en 
de Hogeschool van Amsterdam, ook is er een Centrum Beeldende 
Kunst (CBK). Ook is nabij metrostation Ganzenhoef het 
Cultureel Educatief Centrum gebouwd. 



266 

 

 
 
In 1990 en 2000 zijn in grote delen van de Bijlmermeer 
eengezinswoningen gebouwd 

In de jaren negentig werd een grootscheepse 
vernieuwingsoperatie in gang gezet die inmiddels een heel eind 
gevorderd is. Een groot gedeelte van de hoogbouw is gesloopt en 
vervangen door kleinschaliger woningen, waaronder veel 
huisvesting in de koopsector. De resterende flats worden grondig 
gerenoveerd. Daarnaast zijn veel van de oorspronkelijk 
verhoogde wegen (de 'dreven') vervangen door wegen op 
maaiveld, door afgraving van de dijken en sloop van de 
viaducten. De meeste parkeergarages uit de oorspronkelijke 
opzet zijn daarbij ook afgebroken. 

 
 
Zicht vanaf het Anton de Komplein op een vernieuwd gedeelte 
van de Bijlmerdreef 
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Winkelcentrum Amsterdamse Poort 

De vernieuwing heeft als doel een minder eenzijdige 
bevolkingssamenstelling en een prettigere woonomgeving te 
creëren. Ook het uit de jaren tachtig daterende winkelcentrum 
Amsterdamse Poort is in 2000 geheel gerenoveerd. Het stadsdeel 
heeft in 2006 een nieuw kantoor betrokken aan het Anton de 
Komplein. In 2009 zijn tenslotte het nieuwe 
Bijlmersportcentrum en het Bijlmer Parktheater opgeleverd. 

De laatste jaren zijn er ook steeds meer koopflats en woningen 
bijgekomen. In de periode van 2005 t/m 2008 is de flat 
'Grubbehoeve' gerenoveerd en rondom de omgeving van de 
Grubbehoeve zijn vele woningen gebouwd, waaronder 
eengezinswoningen en appartementen. Grubbehoeve heeft ook 
een koopproject genaamd (Vereniging) KJEB, Koop Je Eigen 
Bijlmer, een samenwerkingsovereenkomst herpositionering 
negentig woningen Grubbehoeve, waar kopers bij het begin van 
de renovatie goedkoop een flat konden kopen. Naast 
Grubbehoeve verrezen in 2003 het Cultureel Educatief Centrum 
Ganzenhoef en in 2007 De Kandelaar, een opvallend 
woongebouw met een aantal kerkzalen. Het is de bedoeling dat 
de zes te behouden flats in de G- en K-buurt rondom de 
metrobaan (behalve Grubbehoeve ook Gooioord, Groeneveen, 
Kruitberg, Kikkenstein en Kleiburg) met de omliggende openbare 
ruimte als Bijlmer Museum zo veel mogelijk in de oorspronkelijke 
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staat zullen blijven, omdat de ideeën van de ontwerpers van de 
Bijlmermeer hier het beste zijn uitgewerkt. De groene hoven zijn 
inmiddels heringericht in Engelse landschapsstijl en de flat 
Kleiburg, waar onder de metroviaducten in 2001 een 
atletiekbaan, tennisbanen en een grote speeltuin werden 
gerealiseerd, wacht als laatste op renovatie. In 2013 wordt 
Gravestein gerenoveerd aan de buitenkant. 

Het stadion van AFC Ajax, de Amsterdam ArenA, is een 
belangrijke publiekstrekker in Amsterdam-Zuidoost. Behalve 
voetbalwedstrijden worden hier ook regelmatig manifestaties en 
popconcerten gehouden. Langs de ArenA Boulevard bevinden 
zich ook onder andere de uitgaanscentra Heineken Music Hall, 
Ziggo Dome, Pathé ArenA, een gebouw met grootschalige winkels 
zoals de Media Markt en de meubelboulevard Villa ArenA. Pepsi 
Stage werd in 2007 afgebroken om plaats te maken voor een 
groot nieuw uitgaans- en winkelcentrum, het GETZ 
Entertainment Centre. Naast het stadion, op de kop van de 
ArenA Boulevard is de 'ArenA Toren' gepland, die met een hoogte 
van honderdvijftig meter de hoogste woontoren van Amsterdam 
zal worden. 

Station Amsterdam Bijlmer ArenA is op dezelfde plaats 
herbouwd en heropend in oktober 2007. Het station is sindsdien 
een belangrijk knooppunt voor trein, bus en metro. 

Bijlmerramp 

De Bijlmerramp is de benaming voor de vliegramp waarbij op 
zondag 4 oktober 1992 een Boeing 747-vrachtvliegtuig, vlucht 
1862 van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al, 
neerstortte op de flats Groeneveen en Klein-Kruitberg in de 
Amsterdamse Bijlmermeer. 

De ramp kostte drieenveertig mensen het leven, onder wie de 
driekoppige bemanning en de enige passagier van het vliegtuig. 
Buiten de drieenveertig geregistreerde doden waren er   mogelijk 
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ook slachtoffers onder illegale flatbewoners te betreuren. Hun 
exacte aantal heeft men nooit kunnen achterhalen. 

Het vliegtuig, een Boeing 747-258F met registratienummer 4X-
AXG, was op 4 oktober 1992 onderweg van New York naar Tel 
Aviv en maakte een tussenlanding op Schiphol. Tijdens de vlucht 
van New York naar Schiphol waren drie defecten waargenomen: 
fluctuaties in de snelheidsregelaar van de automatische piloot, 
een probleem met de kortegolfradio en fluctuaties in de 
elektrische spanning van generator 3. 

Om 14:31 uur landde het toestel op Schiphol. Volgens sommige 
vliegtuigspotters was te zien dat een van de motoren scheef hing. 
Een foto gemaakt door een vliegtuigspotter op het moment dat 
het toestel landde lijkt dat aan te tonen. Op de foto is ook te zien 
dat de motor olie lekt. Op Schiphol werd een nieuwe lading in 
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het toestel gebracht die door de douane was goedgekeurd maar 
(naar later bleek) niet fysiek was gecontroleerd. Het toestel werd 
met tachtig tot negentig ton brandstof getankt, en de defecten 
werden provisorisch verholpen. Anat Solomon kwam aan boord. 
Zij was een El Al-medewerkster uit Amsterdam, die mee zou 
vliegen naar Tel Aviv om daar te trouwen met een andere El Al-
medewerker. 

Aanvankelijk zou het toestel om 17.30 uur vertrekken, maar het 
vertrek werd uitgesteld tot 18.20 uur. Om 18.22 uur vertrok het 
vliegtuig met vluchtnummer LY 1862 vanaf Schiphol in 
noordelijke richting vanaf de Zwanenburgbaan. Het was op dat 
moment guur weer, met een krachtige noordoostelijke wind. 

Eenmaal los van de startbaan maakte het vliegtuig een bocht 
naar rechts, om de zogenaamde Pampus-vertrekroute te volgen. 
Deze route loopt via het radionavigatiebaken Pampus (bij 
Muiden) en Nijkerk in de richting van Dortmund. Snel na deze 
bocht kwam het vliegtuig in de problemen. De bemanning 
meldde om 18.27 uur een eerste probleem. In de minuten 
daarvoor was het de luchtverkeersleiding al opgevallen dat het 
vliegtuig moeilijk hoogte won, maar omdat dat voor 
vrachtvliegtuigen niet ongebruikelijk is werd wel de 
luchtverkeersleider die het toestel onder controle had hiervoor 
gewaarschuwd, maar verder geen alarm geslagen. 
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De fatale vlucht: 
(1) Motoren 3 en 4 breken af 
(2) Motoren 3 en 4 komen neer 
(3) Piloot geeft eerste "Mayday" 
(4) Piloot meldt brand in motor 3 
(5) Piloot meldt problemen met de flaps 
(6) Toestel raakt volledig onbestuurbaar 
(7) Toestel stort neer 

Boven het Gooimeer klonken enkele harde knallen. Motor 3 (de 
binnenste motor aan de rechtervleugel van het vliegtuig) brak af, 
beschadigde de vleugelkleppen en botste tegen motor 4 die 
vervolgens ook afbrak. Opvarenden van enkele plezierjachten die 
opschrokken van de knallen, meldden de Kustwacht dat zij twee 
objecten naar beneden zagen vallen. Gezagvoerder Yitzhak 
Fuchs gaf een Mayday-bericht door aan de verkeersleiding en 
meldde terug te willen keren naar Schiphol. Enkele minuten 
later meldde de piloot: "El Al 1862 lost number 3 and number 4 
engine". Beide motoren werden later inclusief de 
montageconstructie en grote delen van de beschermkappen en 
de straalomkering uit het Gooimeer gevist. 

De ernst van de situatie werd op Schiphol niet goed ingezien. Dit 
kwam onder meer doordat lost in de luchtvaartwereld de 
gebruikelijke term is om het verlies van motorvermogen te 
melden. Op Schiphol werd er dan ook van uitgegaan dat er twee 
motoren waren uitgevallen. Dat ze letterlijk verloren waren wist 
men niet. Gezien het grote aantal handelingen dat de bemanning 
in een paar minuten moest uitvoeren en de keuzes die de piloot 
maakte, veronderstelde de parlementaire enquêtecommissie die 
de ramp later zou onderzoeken dat ook de bemanning niet heeft 
geweten dat beide motoren van de rechtervleugel waren 
afgebroken. De buitenste motor van een 747 is vanuit de cockpit 
slechts met moeite zichtbaar en de binnenste motor helemaal 
niet. 
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Op de avond van de 4e oktober 1992 was landingsbaan 06 
(Kaagbaan) in gebruik. De piloot verzocht de 
luchtverkeersleiding op Schiphol echter een noodlanding te 
mogen maken op de Buitenveldertbaan (baan 27). Waarom de 
gezagvoerder juist deze baan koos is nooit duidelijk geworden. 
Een keuze voor deze baan lag niet voor de hand; omdat de wind 
uit het noordoosten kwam, zou het zware toestel met flinke 
staartwind moeten landen. Langs de landingsbaan waren enkele 
grote brandweerwagens van Schiphol geplaatst. Deze zogeheten 
crashtenders moesten een brand tijdens de landing meteen 
blussen. Na de crash werd één zwarte doos teruggevonden. De 
bijbehorende band was in vier stukken gebroken, waardoor de 
laatste twee minuten en vijfenveertig seconden ervan niet meer 
te gebruiken waren. De doos werd voor onderzoek naar 
Washington gestuurd en leverde uiteindelijk onderstaande 
informatie op. 

Om goed uit te komen voor de landingsbaan en om kerosine te 
lozen boven het IJsselmeer vloog het beschadigde toestel eerst 
nog een rondje boven Amsterdam. Tijdens dit rondje gaf de 
gezagvoerder de copiloot opdracht de vleugelkleppen (flaps) uit 
te schuiven. Links verschenen de kleppen, maar doordat de 
afgebroken motor 3 de rechtervleugel had beschadigd schoven 
de kleppen rechts niet uit. Als gevolg hiervan kreeg het toestel 
links meer draagvermogen dan rechts. De piloot, die niet kon 
zien wat er precies aan de hand was, meldde aan de 
verkeersleiding dat er ook problemen met de flaps waren. 

Aanvankelijk ging het aanvliegen van de landingsbaan goed. Op 
het moment dat het vliegtuig daalde tot onder de 1500 voet en 
snelheid minderde, raakte het echter compleet onbestuurbaar 
en maakte het ongecontroleerd een scherpe bocht naar rechts. 
Over de radio was te horen dat de gezagvoerder zijn copiloot in 
het Hebreeuws opdracht gaf om alle kleppen in te trekken en het 
landingsgestel uit te klappen. Vervolgens meldde hij in het 
Engels aan de luchtverkeersleider dat het toestel neerstortte. Uit 
later onderzoek bleek dat het vliegtuig eerder enkel recht bleef 
vanwege de hoge snelheid (280 knopen, zijnde 519 km/u). 
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Doordat de rechtervleugel beschadigd was, was het moeilijker 
om het vliegtuig recht te houden. Alleen de hoge snelheid zorgde 
ervoor dat er nog voldoende draagvermogen was. Toen bij het 
inzetten van de landing de snelheid verlaagd werd, werd het 
draagvermogen van de rechtervleugel echter dusdanig gering dat 
het toestel niet meer stabiel te houden was en een duikvlucht 
naar rechts maakte. 

Om 18.35 uur boorde het vliegtuig zich vrijwel verticaal vliegend 
met de rechtervleugel naar beneden door twee 
hoogbouwcomplexen in de Bijlmermeer, precies op het hoekpunt 
waar de galerijflat Groeneveen overging in Klein-Kruitberg. De 
gebouwen vlogen direct in brand en stortten gedeeltelijk in, 
waarbij ongeveer honderd appartementen vernield werden. De 
cockpit kwam oostelijk van de flats terecht, tussen de gebouwen 
en het viaduct van metrolijn 53. 
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Vermoedelijke situatie op het moment van neerstorten 

Tijdens de laatste seconden van de vlucht deed de arrival-
verkeersleiding verwoede pogingen om met het toestel in contact 
te komen. Om 18.35:45 uur meldde de luchtverkeersleiding in 
de verkeerstoren echter: Het is gebeurd. Op dat moment was 
vanaf de verkeerstoren op Schiphol een grote rookwolk boven 
Amsterdam zichtbaar. De arrival-verkeersleiders zitten niet in de 
toren maar in een gesloten gebouw op Schiphol-Oost. Zij zagen 
alleen het radarbeeld en niet de rookwolk. Na dit bericht gaf de 
arrival-verkeersleider door dat het toestel laatstelijk één mijl ten 
westen van Weesp was gezien. Meteen werden de crashtenders 
richting Weesp gedirigeerd. 

Op het moment van de crash waren twee politieagenten in de 
buurt een inbraakmelding aan het natrekken. Zij zagen het 
toestel neerstorten en sloegen onmiddellijk groot alarm. Snel na 
de inslag kwamen de eerste brandweer- en reddingsploegen aan 
op de rampplek. Ziekenhuizen in de omgeving werden 
gealarmeerd om honderden gewonden te kunnen opnemen. 
Aanvankelijk werd ook gevreesd voor honderden doden. Vooral 
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omdat de flats deels bewoond werden door illegaal in Nederland 
verblijvende mensen, waren betrouwbare schattingen van het 
aantal slachtoffers de eerste avond moeilijk te geven. 

In de getroffen flats zaten meerdere mensen vast. Sommigen 
sprongen vanaf de zevende verdieping om zichzelf in veiligheid 
te brengen.  

Onderzoek wees uit dat een van de veertien cm lange slagpennen 
die de motor verbinden met de vleugel was geknapt, waarna de 
drie andere de kracht niet langer konden dragen. Deze 
slagpennen zijn ontworpen om bij extreem grote belastingen te 
breken zodat de vleugelstructuur niet beschadigt. De grote vraag 
was of de pennen nu ook waren afgebroken. De pen was echter 
onvindbaar. Omdat grote delen van het puin van de flats en het 
vliegtuig naar de vuilnisbelt waren gebracht werd er opdracht 
gegeven om daar te zoeken. De pen werd daar uiteindelijk 
gevonden. Nader onderzoek van motor 3 wees uit dat de pen 
inderdaad was afgebroken. In de pen van motor 3 werd een 
vier mm groot haarscheurtje ontdekt, ontstaan door 
metaalmoeheid. Hierdoor was de pen eerst aan één kant 
afgebroken, waardoor de druk op de andere kant van de pen te 
groot werd en hij daar ook afbrak. Normaal gesproken zou de 
motor recht omlaag vallen, maar in dit geval viel de motor ook 
naar buiten toe waardoor hij motor 4 meenam in zijn val.  

Na de ramp vonden er plunderingen plaats bij winkelcentra 
Kraaiennest en Amsterdamse Poort. Bij parkeergarage 
Frissenstein werd in veel auto's ingebroken. Politiemensen te 
paard konden de plunderaars niet verjagen; vervolgens werden 
twee pelotons Mobiele Eenheid ingezet. Ook in de getroffen flats 
werd geplunderd.  

De daaropvolgende dagen begon het bergen van de slachtoffers 
en de resten van het vliegtuig. De vliegtuigresten werden naar 
Schiphol vervoerd voor nadere analyse. De resten werden niet 
gebruikt om het toestel te reconstrueren. Nog tijdens het 
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onderzoek werden delen als schroot verkocht. Niet-geborgen 
delen zijn samen met het puin van de flats op de vuilnisbelt 
terechtgekomen.  

In juni 1993 maakte Trouw bekend dat op maandagochtend 5 
oktober op de rampplek een twintigtal mannen in witte pakken 
was gezien. Deze mannen werden al snel onderwerp van 
speculaties, omdat nooit duidelijk is geworden wie deze mannen 
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waren en wat zij op de rampplek deden. Volgens sommige 
getuigen spraken de mannen in witte pakken geen Nederlands 
en namen zij bewijsmateriaal mee van de plaats van de ramp 
onder een wit laken. De mannen werden al snel in verband 
gebracht met de gezondheidsklachten die na de ramp optraden. 

Na jarenlange onduidelijkheid kregen de mannen in witte 
pakken vanaf 1997 politieke aandacht. Er werden in oktober van 
dat jaar Kamervragen gesteld door Theo Meijer (CDA). Minister 
Els Borst kwam een half jaar later met het antwoord dat uit niets 
bleek dat er een relatie was tussen de geheimzinnige mannen in 
witte pakken en de gezondheidsklachten. Inmiddels was de 
Rijksrecherche met een onderzoek naar deze mannen begonnen. 
In de media werd daarop verder gespeculeerd: volgens het 
Algemeen Dagblad waren ze met een helikopter aan komen 
vliegen. Trouw meldde dat de mannen uit auto's met een Frans 
kenteken waren gestapt. Ook verschenen berichten dat er in de 
dagen na de ramp in het geheim extra vluchten naar Israël 
waren geweest. De speculaties dat de El Al-Boeing een geheime 
militaire lading had die na de ramp door Mossad-agenten in 
veiligheid was gebracht werden steeds groter. 

De Rijksrecherche concludeerde dat de mannen in witte pakken 
gezondheidsmedewerkers van de GG&GD waren. Wel waren er 
Israëliërs op de rampplek geweest na de crash. Naar aanleiding 
van deze bevindingen en een kamerdebat dat plaatsvond nadat 
de resultaten bekend waren gemaakt, kreeg de Rijksrecherche 
opdracht om het onderzoek te vervolgen. Verschillende 
vervolgonderzoeken vonden plaats, maar de onduidelijkheid kon 
niet weggenomen worden. De "mannen in witte pakken" kregen 
veel aandacht in de parlementaire enquête. De commissie 
concludeerde uiteindelijk dat een groot deel van de 
getuigenverklaringen terug te voeren waren op reddingswerkers 
met lichte kleding. De commissie kon echter niet alle 
waarnemingen verklaren. Ook concludeerde de commissie, dat 
het waarschijnlijk was dat er bewijsmateriaal was verdwenen. 
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Eind augustus 2009 werd door de gemeente Amsterdam 
bekendgemaakt dat in april van dat jaar een medewerker van de 
gemeentelijke Dienst Milieu en Bouwtoezicht had gemeld dat hij 
en een collega kort na de ramp bij de flats waren geweest om 
metingen te verrichten. Zij zouden hierbij witte wegwerpoveralls 
hebben gedragen. Met deze verklaring is het mysterie echter nog 
niet opgelost, omdat er sprake zou zijn geweest van tientallen 
mannen in astronautachtige uitrusting en de aanwezigheid van 
diverse mensen met overalls al bekend was.  

In de dagen na de ramp steeg het aantal vermisten tot boven de 
vijftienhonderd. Vanuit de overheid werd in eerste instantie 
rekening gehouden met een dodental van boven de tweehonderd. 
Later werd het aantal doden officieel vastgesteld op 
drieenveertig, wat voor een ramp van deze omvang een klein 
aantal genoemd kon worden. Belangrijkste redenen waren dat 
het vliegtuig slechts één passagier vervoerde en dat veel mensen 
op het moment van de crash niet thuis waren. In totaal waren 
er zesentwintig gewonden. Elf daarvan moesten in een 
ziekenhuis worden opgenomen. 

Wel zijn er altijd geruchten gebleven over een hoger 
slachtoffercijfer dan de drieenveertig. Sommige mensen gingen 
ervan uit dat door de extreem hoge temperaturen lichamen 
compleet konden zijn verast, waarbij verwezen werd naar 
eerdere vliegrampen. Zo is na de vliegramp boven Lockerbie 30% 
van de lichamen nooit gevonden. De parlementaire 
enquêtecommissie concludeerde in 1998 echter dat het 
gevonden aantal lichamen overeenkwam met het aantal 
vermisten en dat er dus geen redenen waren om te 
veronderstellen dat het werkelijke dodencijfer hoger lag. 

Gezondheidsklachten 

Om psychische schade te voorkomen werd door de GG&GD in 
samenwerking met het RIAGG nazorg verleend aan de getroffen 
buurtbewoners en hulpverleners. 
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Na ongeveer een jaar meldden zich echter steeds meer bewoners 
en hulpverleners bij artsen met lichamelijke klachten. Veel 
mensen legden een verband met de Bijlmerramp. Veel gehoorde 
lichamelijke klachten waren slapeloosheid, chronische 
luchtweginfecties, pijnen, impotentie en maag- en 
darmklachten. In oktober 1993 werd door de Stichting Laka 
bekendgemaakt dat het vliegtuig verarmd uranium als 
balansgewicht vervoerde, iets wat in vliegtuigen niet 
ongebruikelijk is. 

Het Kamerlid Rob van Gijzel (PvdA) stelde hierop vragen aan 
minister Jorritsma van Verkeer & Waterstaat. De minister 
antwoordde dat op de avond van de ramp verondersteld mocht 
worden dat er geen relatie was tussen gezondheidsrisico's en de 
lading. Hierop stelde Rob van Gijzel dezelfde vragen aan minister 
Borst (Volksgezondheid). Minister Borst antwoordde dat "geen 
extreem giftige, zeer gevaarlijke of radioactieve stoffen" aan 
boord waren. 

In 1994 werd voor het eerst gesproken over een groot medisch 
onderzoek onder de overlevenden en de hulpverleners, maar 
deskundigen achtten het onwaarschijnlijk dat de diversiteit van 
medische klachten veroorzaakt zou kunnen zijn door de 
Bijlmerramp. De GG&GD besloot daarop geen medisch 
onderzoek uit te voeren. 

Maar hiermee was de speculatie over een relatie tussen de 
gezondheidsklachten en de ramp niet over. In 1996 stelde Tara 
Singh Varma (GroenLinks) vragen aan minister Borst over de 
gezondheidsklachten. Opnieuw antwoordde de minister dat er 
geen reden was om aan te nemen dat de Bijlmerramp tot 
gezondheidsklachten bij de overlevenden heeft geleid. 

Een uitspraak in het parlement van Israël, de Knesset, in 1997 
deed echter weer veel stof opwaaien. Een deskundige verklaarde 
in het Israëlische parlement dat bij de verbranding van uranium 
in de Boeing zeer gevaarlijke stoffen waren vrijgekomen, die een 
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gevaar voor de volksgezondheid waren. Deze uitspraak leidde tot 
nieuwe Kamervragen, maar de betrokken ministers zagen geen 
aanleiding hun standpunt uit 1996 te wijzigen. 

In september 1997 verschenen in Trouw rapporten van de 
Amerikaanse overheid, waarin stond dat verarmd uranium al bij 
veel lagere temperaturen uit elkaar valt dan waar altijd van 
uitgegaan was. Naar aanleiding van Kamervragen van Rob van 
Gijzel over deze onthulling, zegde de minister van 
Volksgezondheid een inventariserend onderzoek toe naar de 
gezondheidsklachten. Dit onderzoek liep echter al voor de start 
vertraging op. Een Zweeds onderzoek, in opdracht van de 
Stichting Visie, naar de ontlasting van overlevenden, toonde in 
maart 1998 een verhoogde hoeveelheid uranium aan. Een 
deskundige van de Universiteit Leiden adviseerde de Stichting 
de resultaten niet naar buiten te brengen, omdat de toegepaste 
methode om uranium te ontdekken niet valide was. Desondanks 
veroorzaakte de onthulling weer politieke ophef. 

In mei 1998 startte het eerste medische onderzoek naar de 
gevolgen van de Bijlmerramp, uitgevoerd door het AMC. Dit 
onderzoek werd met vragenlijsten afgenomen. De eerste 
conclusies waren dat er gevallen van auto-immuunziekten 
waargenomen waren. Geadviseerd werd het bloed van bepaalde 
patiënten nader te onderzoeken. De minister volgde dit advies 
niet op, omdat zij het onwaarschijnlijk achtte dat deze 
waarnemingen een direct verband hadden met de Bijlmerramp. 
Het onderzoek van het AMC ging intussen verder en in januari 
1999 maakte het AMC bekend dat er mogelijk zestien gevallen 
van auto-immuunziekten gevonden waren waarbij een verband 
met de Bijlmerramp kon worden gelegd. Later werden hier nog 
twee gevallen aan toegevoegd. 

De Gezondheidsinspectie stuurde naar aanleiding van deze 
conclusie een brief naar alle huisartsen in Nederland, met het 
verzoek extra alert te zijn op auto-immuunziekten, vooral 
wanneer de patiënt een verband legde met de Bijlmerramp. In 
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deze brief werd (naar later bleek ten onrechte) gesproken over 
achtentwintig gevallen van auto-immuunziekte die uit het AMC-
onderzoek waren gekomen. Het aantal gevallen van auto-
immuunziekten met een mogelijk verband met de Bijlmerramp 
werd in april 1999 vastgesteld op twaalf. 

De minister van Volksgezondheid had inmiddels al toegezegd dat 
iedereen die dat wilde zich medisch kon laten onderzoeken. Deze 
toezegging kwam mede omdat de openbare verhoren van de 
parlementaire enquêtecommissie voor nieuwe onrust zorgden. 

Naast het AMC-onderzoek, deed ook het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek naar de 
gezondheidsklachten en de relatie met de Bijlmerramp. Het 
RIVM kwam tot de conclusie dat er weliswaar schadelijke stoffen 
bij de brand waren vrijgekomen, maar dat de gezondheidsrisico's 
klein waren. Het RIVM schatte het risico op 1 à 2 extra gevallen 
van kanker per 10.000 blootgestelde mensen. Hoewel het RIVM 
het onwaarschijnlijk achtte dat de Bijlmerramp op grote schaal 
tot gezondheidsproblemen heeft geleid, sloot het RIVM niet uit 
dat er in individuele gevallen wel een verband is. De kans op 
vergiftiging door uranium werd minimaal geacht. 

Nasleep ramp 

Snel na de ramp werd bekendgemaakt dat de El-Al Boeing vooral 
fruit, parfum en onderdelen vervoerde, in totaal voor ongeveer 
honderdveertien ton. Minister Hanja Maij-Weggen (Verkeer & 
Waterstaat) meldde dat ze zeker wist dat het vliegtuig geen 
militaire lading bevatte. 

In september 1993 doken in de media voor het eerst verhalen op 
dat de lading van de El-Al Boeing gevaarlijke stoffen bevatte. Een 
deel van de onderdelen bleek defensiemateriaal te zijn. Ook bleek 
dat zeker een derde van de lading niet gecontroleerd was en dat 
zelfs de vrachtbrieven van deze lading niet waren gecontroleerd. 
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Het aantal vragen over de lading nam verder toe, vooral ook 
omdat er zich steeds meer mensen meldden met 
gezondheidsklachten. Aanvankelijk ging de discussie vooral over 
de vraag of de El-Al Boeing mogelijk meer lading bevatte dan 
toegestaan was (overbelading). Minister Jorritsma stuurde een 
overzicht van de lading naar de Tweede Kamer, maar deze lijst 
bleek te verschillen van een lijst die een advocaat van El-Al had 
gekregen. Deze verschillen werden in een televisie-uitzending 
van het actualiteitenprogramma NOVA besproken. Aanvankelijk 
deed de minister het verschil af als "enkele kopieerfoutjes", maar 
later kwamen zaken als onleesbare vrachtbrieven, dubbel 
voorkomende vrachtbrieven en een dubbele vrachtboekhouding 
van El-Al boven tafel. De minister betuigde achteraf spijt dat zij 
de informatie zonder grondige screening naar de Tweede Kamer 
had gestuurd. Tegen El-Al werd in september 1996 aangifte 
gedaan van valsheid in geschrifte door de heer Plettenberg, die 
ten tijde van de Bijlmerramp Operations Officer bij El-Al was. De 
luchtvaartpolitie concludeerde in 1997 dat niet gebleken was dat 
El-Al strafbare feiten had gepleegd. 

Om meer helderheid te krijgen in de verschillen tussen de 
uitgevoerde onderzoeken werd in januari 1998 de commissie-
Hoekstra) opgezet, die in juli 1998 concludeerde dat de 
overheidsdiensten "inconsistent" hadden gehandeld bij het 
verzamelen van de vrachtbrieven en dat van twintig ton lading 
niet achterhaald kon worden waaruit deze bestond. In het NRC 
Handelsblad verschenen later berichten dat het vliegtuig 
honderdnegentig liter DMMP vervoerde, verpakt in tien plastic 
vaatjes. Deze lading was bestemd voor Israëls voornaamste 
staatsinstelling voor onderzoek naar de werking van gifgassen. 
DMMP Is de belangrijkste grondstof voor het zenuwgas sarin. Op 
de vrachtdocumenten die de Nederlandse autoriteiten hadden 
gekregen werd dat deel van de lading omschreven als "brandbare 
vloeistof". Volgens strijdgasdeskundigen was honderdnegentig 
liter voor een onderzoeksinstituut een ongewoon grote bestelling. 

De geheimzinnigheid over de lading had inmiddels geleid tot 
diplomatieke spanningen tussen Nederland en Israël. Op 
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ministersniveau werd gesproken en informatie overgedragen. De 
laatste vragen over de lading werden door Israël en El-Al 
beantwoord aan de parlementaire enquêtecommissie. De 
commissie concludeerde dat de onbekende lading van twintig 
ton vooral bestond uit computeronderdelen en niet uit 
gevaarlijke stoffen. 

Omdat in de media geruchten bleven gonzen over de 
achtergronden van de ramp, besloot de Tweede Kamer in april 
1998 tot instelling van een werkgroep die alle gebeurtenissen 
moest inventariseren rond de toedracht en afwikkeling van de 
ramp. Deze werkgroep, onder leiding van CDA-Kamerlid Theo 
Meijer, adviseerde een parlementaire enquête te houden om te 
proberen de openstaande vragen beantwoord te krijgen. In 
oktober 1998 begon de parlementaire enquêtecommissie. 

De commissie bestond uit Theo Meijer (CDA, voorzitter), Rob 
Oudkerk (PvdA), Theo van den Doel (VVD), Marijke Augusteijn-
Esser (D66) en Tara Singh Varma (GroenLinks). Opvallend was 
dat alle leden van de parlementaire enquêtecommissie relatief 
onervaren Kamerleden waren: alle leden zaten pas sinds de 
verkiezingen van 1994 in de Tweede Kamer. 

Na enkele maanden voorbereiding begonnen de openbare 
verhoren op 27 januari 1999. In totaal werden 90 getuigen 
gehoord. In de tweede week van de verhoren maakte de 
commissie bekend dat zij beschikte over bewijzen dat de 
Luchtverkeersbeveiliging (LVB) van het begin af aan had geweten 
dat de lading van het ramptoestel giftige stoffen bevatte, maar 
dit op verzoek van El Al verzwegen had. Deze onthulling, die 
bovendien het anglicisme "iets onder de pet houden" in het 
Nederlands breed bekend maakte, leidde tot grote politieke 
verontwaardiging en verschillende topambtenaren werden op 
non-actief gesteld. Niet veel later bleek dat deze onthulling niet 
klopte: een opgenomen telefoongesprek bleek gebaseerd te zijn 
op een verkeerde vrachtbrief, wat destijds al was gecorrigeerd. 
De enquêtecommissie wist uiteindelijk te achterhalen dat de 
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twintig ton lading waarvoor geen vrachtbrief bestond grotendeels 
computeronderdelen en elektronica betrof. 

Op 22 april 1999 presenteerde de commissie haar conclusies. 
De enquêtecommissie was vernietigend over de 
informatievoorziening van premier Wim Kok en vooral de 
vicepremiers Annemarie Jorritsma-Lebbink en Els Borst aan de 
Tweede Kamer. Meerdere malen was de Tweede Kamer verkeerd 
voorgelicht. Verder had de commissie kritiek op het gebrek aan 
informatievoorziening van ambtenaren aan de 
verantwoordelijken, het gebrek aan coördinatie en het 
doorschuiven van verantwoordelijkheden. Ook vond de 
commissie dat de berging niet goed was verlopen en dat het 
onderzoek van de Raad voor de Luchtvaart op bepaalde punten 
niet deugde. 

Het debat over het rapport van de enquêtecommissie in de 
Tweede Kamer eindigde voor veel mensen in een teleurstelling. 
Vooral overlevenden hadden hun hoop gevestigd op de 
commissie en hoopten via de politiek hun gelijk te krijgen. 

Vlak voor het debat over het rapport lekte uit dat commissielid 
Van den Doel zich in een brief aan Kamervoorzitter Jeltje van 
Nieuwenhoven had gedistantieerd van de werkwijze van de 
commissie en het optreden van de overige commissieleden. Van 
den Doel schreef de aanpak van de commissie te veel ad hoc te 
vinden en hekelde het media-optreden van andere 
commissieleden. Vrijwel alle politieke partijen namen de 
belangrijkste en politiek meest gevoelige conclusies van de 
enquêtecommissie niet over. Alleen de SP, het CDA en 
GroenLinks konden zich vinden in de aanbevelingen van de 
enquêtecommissie. Bovendien vonden veel Kamerleden dat de 
commissie de getuigen te veel als verdachten had behandeld. 
Wel kreeg de commissie lof voor het boven tafel halen van de 
inhoud van het vrachtvliegtuig. De behandeling van het rapport 
werd vertraagd door de val van het kabinet na het afwijzen van 
de referendumwet in de Eerste Kamer en de daarop volgende 
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lijmpoging. Ondanks de felle kritiek op hun functioneren haalde 
een motie van wantrouwen tegen Kok, Jorritsma en Borst het 
niet. In plaats daarvan kwamen de coalitiepartijen met de Motie 
Melkert, genoemd naar de toenmalige fractievoorzitter van de 
PvdA Ad Melkert, waarin "de regering werd gevraagd lessen te 
trekken uit de tekortkomingen bij de afhandeling van de 
Bijlmerramp". De paarse partijen, uitgezonderd de PvdA-leden 
Van Gijzel en Rob Oudkerk en D66-lid Augusteijn, verwierpen 
de motie van wantrouwen en namen de motie Melkert aan. 
Commissielid Van den Doel stemde tegen de conclusies van de 
enquêtecommissie. 

 
 
'De boom die alles zag' 
 

 
 
Monument voor de Bijlmerramp door Hertzberger 
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Herdenking 

De overlevenden en nabestaanden van de ramp richtten snel na 
de ramp een herdenkingsplaats in rondom "de boom die alles 
zag", een boom op de rampplek die de crash en de brand had 
overleefd. Rondom deze boom werden waxinelichtjes en foto's 
geplaatst. Al snel werd deze plek een belangrijke plaats voor 
mensen die hun verdriet wilden verwerken. Later werd deze 
plaats wat geïnstitutionaliseerd: door de architect Herman 
Hertzberger werd er een soort galerij opgericht met teksten die 
betrekking hebben op de ramp en met mozaïektegels die 
bewoners, overlevenden, en hulpverleners zelf hebben gemaakt 
onder leiding van Akelei Hertzberger, de dochter van de 
architect. Door de gemeente Amsterdam werd later een nieuw 
monument opgericht. Dit leidde tot woede onder bewoners, 
omdat zij niet betrokken waren bij dit monument en zij zich er 
niet in herkenden. Voor het beheer en onderhoud van het 
monument werd de "Stichting Beheer Het Groeiend Monument" 
opgericht. 

Jaarlijks vindt bij "de boom die alles zag" een herdenking van de 
slachtoffers plaats. Tijdens deze herdenking vliegen er geen 
vliegtuigen over de Bijlmer, normaal een drukke aanvliegroute 
voor Schiphol. 

De regering besluit op initiatief van Van Gijzel (PvdA) tot het 
oprichten van een financieel noodfonds (Hulpfonds 
Gedupeerden Vliegramp Bijlmermeer) dat slachtoffers met 
ernstige psychosociale problemen een eenmalige 
tegemoetkoming wil geven. Bron: Wikipedia, de vrije 
encyclopedie. 
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Vluchtelingen 
 

Een vluchteling is iemand die zijn woongebied is ontvlucht uit 
vrees voor geweld of zijn leven. De meeste vluchtelingen komen 
uit gebieden met oorlog of dreiging daartoe, of uit staten waar 
grove schendingen van de mensenrechten plaatsvinden. De 
lidstaten van de Verenigde Naties organiseren sinds 2000 
jaarlijks op 20 juni de Wereldvluchtelingendag. 

Verdrag 

Op 28 juli 1951 werd te Genève een vluchteling gedefinieerd in 
het eerste artikel van het Internationaal Verdrag betreffende de 
Status van Vluchtelingen als "een persoon die uit gegronde vrees 
voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het 
behoren tot een bepaalde sociale groep of vanwege zijn politieke 
overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de 
nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan 
of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen, of die, 
indien hij geen nationaliteit bezit en verblijft buiten het land 
waar hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had, daarheen niet 
kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil terugkeren. 
Indien een persoon meer dan één nationaliteit bezit, betekent de 
term "het land waarvan hij de nationaliteit bezit" elk van de 
landen waarvan hij de nationaliteit bezit. Een persoon wordt niet 
geacht verstoken te zijn van de bescherming van het land 
waarvan hij de nationaliteit bezit, indien hij, zonder geldige 
redenen ingegeven door gegronde vrees, de bescherming van één 
van de landen waarvan hij de nationaliteit bezit, niet inroept." 

De meeste vluchtelingen halen de grens niet eens. Wereldwijd 
zijn er ruim twaalf miljoen vluchtelingen en vijfentwintig miljoen 
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ontheemden. Ontheemden zijn vluchtelingen binnen de eigen 
landsgrenzen. 

Onder bovenstaand Verdrag moeten landen vluchtelingen asiel 
verlenen. Vluchtelingen kunnen onder dit verdrag niet 
gedwongen worden terug te keren naar hun land van herkomst. 
De conventie wordt echter op grote schaal geschonden; zestien 
landen staan ieder jaar een bepaald aantal mensen uit 
vluchtelingenkampen toe om binnen hun landsgrenzen te 
verblijven: Australië, Benin, Brazilië, Burkina Faso, Canada, 
Chili, Denemarken, Finland, IJsland, Ierland, Nederland, 
Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en 
de Verenigde Staten. De meeste vluchtelingen anno 2013 zijn 
afkomstig uit Irak, Somalië en de Afghanistan. 

In Nederland worden de aanvragen voor een verblijfsvergunning 
van asielzoekers en vluchtelingen behandeld door de 
Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van 
Justitie. Dit is een bestuursrechtelijke procedure, waarin 
bezwaar en beroep mogelijk is (rechtsgang via de rechtbank en 
in hoger beroep de Raad van State. Tegen beslissingen van de 
Raad van State kan ook worden opgekomen bij het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens te Straatsburg indien deze in strijd 
worden geacht met een bepaling uit het Europees Verdrag voor 
de Rechten van de Mens. 

Asielzoekers worden tijdens hun aanvraag van een 
verblijfsvergunning veelal bijgestaan door gespecialiseerde asiel- 
of vreemdelingenadvocaten. In Nederland zijn zij georganiseerd 
in de Vereniging Asieladvocaten en Juristen Nederland (VAJN). 

Ook worden asielzoekers juridisch en maatschappelijk 
bijgestaan door beroepskrachten en vrijwilligers uit diverse 
hulporganisaties, waaronder VluchtelingenWerk Nederland. Een 
landelijke belangenbehartiger en spreekbuis van 
vluchtelingenzelforganisaties in Nederland is de VON 
(Vluchtelingen Organisaties Nederland). 
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Asielzoeker / vluchteling 

In het dagelijks taalgebruik bestaat verwarring tussen de 
begrippen asielzoeker en vluchteling. Strikt genomen kan 
iedereen die een asielaanvraag heeft ingediend asielzoeker 
worden genoemd, en zijn alleen diegenen als vluchteling aan te 
merken die erin zijn geslaagd aannemelijk te maken dat zij 
voldoen aan de daarvoor geldende criteria uit art. 1A van het 
Verdrag (vervolging op grond van politieke overtuiging, ras of 
behorend tot een sociale groep). 

Een asielaanvraag kan worden afgewezen indien de aanvrager 
niet blijkt te voldoen aan die criteria (dan heet de aanvraag 
manifest ongegrond), maar ook wanneer hij gearriveerd is via een 
ander veilig land, waar zijn aanvraag dan had moeten zijn 
ingediend en behandeld (veilig derde land- of land van eerste 
ontvangst-beginsel). 
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Belgische vluchtelingen in de Eerste Wereldoorlog 

Na de Duitse inval in 1914 trokken miljoenen Belgen op de 
vlucht. Honderdduizenden trokken via Oostende en Zeebrugge 
naar Engeland. Evenveel trokken verder naar Frankrijk. Meer 
dan een miljoen vluchtelingen trokken naar Nederland. Onder 
hen bevonden zich ook 35.000 militairen, die werden 
geïnterneerd. Duizenden “gemotiveerden” van hen zouden 
ontsnappen, om via Groot-Brittannië en Frankrijk opnieuw deel 
te nemen aan de oorlog. 

De Duitsers probeerden de vluchtelingenstroom van België naar 
Nederland te stoppen door langs de Nederlands-Belgische grens 
prikkeldraadmuren onder elektrische spanning te bouwen. Veel 
onwetende vluchtelingen vonden hier de dood. De muur was 
twee meter hoog en bijna tweehonderd km lang. De spanning op 
het prikkeldraad was 50.000 volt. 

Het grootste deel van de burgervluchtelingen keerde voor het 
einde van het jaar weer terug naar huis, maar meer dan 100.000 
Belgen bleven in Nederland. Wie niet zelf in zijn 
levensonderhoud kon voorzien (ongeveer 20.000 mensen) werd 
ondergebracht in vluchtoorden te Gouda, Uden, Nunspeet en 
Ede, die onder toezicht stonden van de Nederlandse overheid en 
waar men tot het einde van de oorlog onder zeer goede 
omstandigheden werd gehuisvest. 

De vluchtelingen in Groot-Brittannië stichtten hele Belgische 
kolonies met alles erop en eraan. Typerend zijn de katholieke 
kerken en gemeenschappen in een overwegend protestants land. 
Vele duizenden Belgische kinderen zouden hun eerste of 
plechtige communie doen in Groot-Brittannië. Het Belgisch 
leven liep er gewoon verder. 

De gevluchte Belgen die niet naar het front moesten, zetten zich 
aan het werk in hun gastland. In Frankrijk werd de inzet en ijver 
van de Belgen gewaardeerd door de fabrikanten en de boeren. 
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Bij de rijkere burgerij stonden Belgische dienstmeisjes goed 
aangeschreven. 

In heel het Britse Rijk en in vele neutrale landen werden 
inzamelacties gehouden om de arme Belgen te helpen. 
Vrouwenorganisaties in Australië, Nieuw-Zeeland en Canada 
zamelden geld en kleding in voor de Belgen. Bron Wikipedia, de 
vrije encyclopedie. 

Van de ruim zes miljard mensen op aarde zijn er zesendertig 
miljoen op de vlucht. Dat is meer dan twee keer zoveel als alle 
inwoners van Nederland! De meeste vluchtelingen leven in 
Afrika, Azië, Zuid Amerika en Oost Europa. Veel vluchtelingen 
worden opgevangen door buurlanden, in vluchtelingenkampen 
bijvoorbeeld. Een klein deel vlucht naar West-Europa en 
Nederland, op zoek naar een beter leven. In veel gevallen 
vluchten mensen voor oorlog, onderdrukking en geweld. In 
onder andere Kenia, Oeganda, Darfur en Georgië zijn 
honderdduizenden mensen op de vlucht. Democratie zoals in 
Nederland bestaat in deze landen vaak niet: regeringstroepen en 
rebellen richten soms ware slachtingen aan onder de bevolking. 

In Kenia zorgden verkiezingen begin 2008 voor grote onrust. De 
verkiezingen zouden niet eerlijk zijn verlopen en de de Luo-
achterban begon de Kikuyu stam op grote schaal te verjagen, 
mishandelen en vermoorden. Het resultaat: verwoeste dorpen, 
15.000 doden 250.000 Kenianen op de vlucht. Zonder spullen, 
geld, drinkwater, voedsel en moeten zij zien te overleven in 
vluchtelingenkampen. Nu de twee regeringspartijen meer 
samenwerken wordt de situatie stabieler: geleidelijk aan kunnen 
de vluchtelingen terug naar hun land. 

Als vluchteling heb je geen dak boven je hoofd, geen medische 
zorg, onderwijs en eigen spullen. In ontwikkelingslanden met 
veel vluchtelingen is aids bijvoorbeeld een groot probleem. Een 
gebrek aan artsen, medicijnen en kennis over hygiëne en 
seksualiteit zorgen ervoor dat het HIV-virus zich vooral in Afrika 
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snel verspreidt. Ook voor andere ziektes en virussen zijn 
vluchtelingenkampen erg gevoelig. 

Vluchtelingenkampen zijn bedoeld als tijdelijke oplossing waar 
mensen kunnen verblijven in afwachting van een veilige situatie 
in hun thuisland. In sommige gevallen wonen mensen echter al 
jaren in een vluchtelingenkamp. Het zijn eigenlijk een soort 
dorpen. Omdat er vaak geen werk of scholing is, vervelen 
mensen zich en kunnen ze weinig doen om hun bestaan te 
verbeteren. 

Onderwijs is heel belangrijk om vluchtelingen een kans te geven 
op een beter leven. De UNHCR verzorgt onderwijs in 
vluchtelingenkampen. Vaak zijn de leraren zelf ook vluchteling. 
Samen proberen ze door te leren om zich voor te bereiden op een 
toekomst in hun eigen land. Misschien wel als fietsenmaker of 
lerares. 

Een groot deel van de vluchtelingen bestaat uit kinderen. Vaak 
hebben ze hun ouders verloren, aan oorlog of aan aids. Hun 
bestaan draait meestal alleen om het halen van de volgende dag. 
Naar school kunnen ze vaak niet. De Verenigde Naties hebben 
bepaald dat in 2015 alle kinderen op de wereld naar school 
moeten kunnen. Dit staat in de zogenaamde Millenniumdoelen. 
Als deze kinderen in de toekomst niet meer hoeven te vluchten, 
kunnen ze echt meedoen in de wereld. Bron: 
SchoolTV:Eigenwijzer 
 
De wereldvluchtelingenorganisatie UNHCR heeft een 
programma om vluchtelingen in andere landen te hervestigen. 
De vluchtelingen verblijven meestal langdurig in 
vluchtelingenkampen, vaak in een buurland van het land waar 
ze vandaan komen. In deze kampen is de situatie vaak 
erbarmelijk en ronduit onveilig. De UNHCR selecteert de 
'uitgenodigde' vluchtelingen tijdens speciale selectiemissies. De 
kwetsbaarste groepen krijgen daarbij de voorrang. De UNHCR 
draagt ze voor hervestiging voor aan landen die deelnemen aan 
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het zogenaamde ‘resettlement program’. De meeste uitgenodigde 
vluchtelingen worden opgevangen door Verenigde Staten, 
Canada, Australië, Zweden, Noorwegen, Finland, Nieuw-
Zeeland, Denemarken en Nederland.  Nederland heeft sinds 
1986 een quotum van vijfhonderd uitgenodigde vluchtelingen 
per jaar. Dat betekent dat Nederland heeft toegezegd jaarlijks 
vijfhonderd vluchtelingen op te nemen voor hervestiging. Pas 
sinds 2005 wordt dat aantal daadwerkelijk gehaald. Voor de 
periode 2011-2014 is afgesproken dat Nederland vijfhonderd 
uitgenodigde vluchtelingen per jaar opneemt.  
 
Bij grote vluchtelingenstromen is het in de praktijk vrijwel 
onmogelijk om iedereen individueel te beoordelen. Het is dan 
meestal duidelijk dat er goede redenen waren om te vluchten. 
Zoals nu het geval is in Syrië. Deze vluchtelingen worden prima 
facie vluchtelingen genoemd. Niet alle landen hebben een 
asielsysteem om te beoordelen of iemand wel of niet een 
vluchteling is. In Europa wordt wel elke aanvraag in een 
asielprocedure beoordeeld. Daarom is het percentage 
asielzoekers naar werelddeel van ‘opvang’ voor Europa relatief 
hoog. 
 
Als een asielzoeker in Nederland mag blijven, krijgt hij eerst een 
tijdelijke vergunning. Voor iedereen is dit dezelfde tijdelijke 
asielvergunning. Nederland kan deze vergunning vijf jaar lang 
intrekken. Na vijf jaar kunnen vreemdelingen een definitieve 
asielvergunning aanvragen. Als iemand een definitieve 
vergunning heeft, kan Nederland deze niet intrekken bij een 
verbetering van de situatie in het land van herkomst. Intrekken 
kan wel als iemand een misdrijf pleegt. Bron: 
Vluchtelingenwerk.nl 
 
In veel landen in de Arabische wereld braken eind 2010 en begin 
2011 revoluties uit. De opstanden leidden situaties in van 
onveiligheid en onzekerheid. Veel mensen ontvluchtten het 
geweld. Zij werden meestal opgevangen in een buurland of 
vluchtten naar een veiliger plek in eigen land (ontheemden). In 
Europa leidden de revoluties tot een vaak tijdelijke stijging van 



294 

 

het aantal asielaanvragen, bijvoorbeeld vanuit Egypte en 
Algerije. Ook de strijd in Libië die van februari tot oktober 2011 
duurde heeft geleid tot een stijging van het aantal 
asielaanvragen. De enorme uitschieter in de asielaanvragen van 
Tunesiërs komt bijna volledig op het conto van Italië. In februari 
en maart 2011 – de eerste maanden na de revolutie - vroegen 
daar respectievelijk 1.600 en 1.485 Tunesiërs asiel aan. In Syrië 
woedt sinds maart 2011 een burgeroorlog waardoor vel mensen 
op de vlucht slaan. In 2012 vragen ruim 20.000 Syriërs ergens 
in Europa asiel aan, in 2011 waren dat er 7.885. Veruit de 
meeste Syriërs worden in de regio opgevangen; twee miljoen 
Syriërs zijn ontheemd (op de vlucht in hun eigen land). Bron: US 
Department of State, UNHCR en IDMC. 

Het aantal allochtonen die als vluchteling Nederland zijn 
binnengekomen, neemt gestadig toe vanaf het begin van de 
negentiger jaren. Ook van vóór die tijd zijn er al veel allochtonen 
met een vluchtelingen-achtergrond in Nederland. Nederland is 
vanouds een vluchtelingenland: in vroeger eeuwen kwamen veel 
joden, Hugenoten, andere protestanten en Duitsers ons land 
binnen, gevlucht voor vervolging vanwege ras of godsdienst. 
Begin vorige eeuw was er ook een grote trek van Belgische 
vluchtelingen tijdens de eerste wereldoorlog.  

De recente geschiedenis laat het volgende beeld zien. Van 1973 
tot 1977 kwamen voornamelijk vluchtelingen uit Zuid-Amerika 
naar ons land. Volgens opgave van VluchtelingenWerk 
Nederland werden duizendeenenveertig Chilenen, zesenvijftig 
Argentijnen, honderdtweeendertig Uruguayanen, achtentwintig 
Bolivianen en vier overige Zuid-Amerikanen uitgenodigd en 
kregen nog tweehonderd andere Zuid-Amerikanen een status na 
eerst asielzoeker te zijn geweest: een asielzoeker is een nog niet 
erkende vluchteling. In totaal gaat het hierbij dus om 
veertienhonderdeenenzestig personen. Volgens cijfers van het 
ministerie van WVC zijn tussen 1977 en 1990 in totaal ruim 
90.000 vluchtelingen en asielzoekers binnengekomen: 11177 
uitgenodigde vluchtelingen, 7565 individuele vluchtelingen (dat 
zijn erkende, niet-uitgenodigde vluchtelingen) en 72808 
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asielzoekers, waarvan een groot aantal een status heeft gekregen 
(Vluchtelingenregistratiesysteem ministerie van WVC, 1992, in 
van Willigen en Hondius, 1992). Bij de uitgenodigde 
vluchtelingen uit deze jaren vormden de Vietnamezen (8211), de 
Iraniërs (1137) en de Chilenen (429) de grootste groep, bij de 
groep individuele vluchtelingen waren dat de Iraniërs (1580) en 
Turken (1087). Volgens opgave van de Hoge Commissaris van de 
Vluchtelingen verbleven er op 1 januari 1988 24000 
vluchtelingen in Nederland, waarbij niet vermeld is vanaf welk 
jaar het aantal is geteld. Van vóór 1990 zijn er dus ruim 20.000 
erkende vluchtelingen in Nederland, en een groot gedeelte van 
de ruim 70.000 asielzoekers die inmiddels een status zullen 
hebben gekregen.  

Na 1990 is de stroom vluchtelingen naar Nederland aanzienlijk 
toegenomen. Enerzijds was de oorzaak hiervan de onrust in de 
wereld, en de diverse oorlogen die ook op het Europese continent 
plaatsvonden. Aan de andere kant had en heeft ook de sterk 
toegenomen mobiliteit in de wereld hiermee te maken. Door de 
betere reismogelijkheden komen ook vluchtelingen uit verder 
gelegen gebieden sneller naar West-Europa. Het aantal personen 
dat asiel vraagt is vanaf het begin van de negentiger jaren tussen 
de 30.000 en 45.000 per jaar. In het begin van de negentiger 
jaren waren dat vooral mensen uit voormalig Joegoslavië, vooral 
Bosniërs, en Iraniërs, Irakezen en Somaliërs. De laatste jaren 
zijn daar grote aantallen Afghanen, Sierra Leonezen, Soedanezen 
en personen uit de zuidelijke voormalige Sovjet-republieken 
zoals Georgiërs, Tsjetsjenen, Armeniërs en Azeri bijgekomen. In 
de jaren 1997 tot en met 1999 was de groep afkomstig uit Irak 
de grootste: in totaal over de drie jaren 21649. Vervolgens 
kwamen in die jaren 17438 Afghanen naar Nederland, en 11509 
personen uit Bosnië en Joegoslavië. Het aantal nieuwe 
asielzoekers uit Iran neemt de laatste jaren flink af tot 4459.  
 
Hoe is het nu gesteld met de psychische gezondheid onder deze 
groepen die vaak kort voor hun vlucht met oorlogsgeweld en/of 
vervolging te maken hebben gehad? In Nederland zijn drie 
epidemiologische studies verricht onder groepen vluchtelingen. 
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Hondius en van Willigen (1992) deden een groot onderzoek bij 
vluchtelingen uit het Midden-Oosten en Latijns Amerika die zich 
bij het toenmalige Centrum Gezondheidszorg Vluchtelingen 
(CGV) hadden aangemeld. Dat was een retrospectief 
dossieronderzoek. Daarnaast deden ze prospectief onderzoek bij 
Turkse en Iraanse vluchtelingen die hulp zochten bij het CGV 
(n=44) of zich in een opvangsituatie bevonden (n=96) of in geen 
van beiden (n=16). Bij het retrospectief onderzoek vonden ze een 
laag percentage posttraumatische stress-stoornissen: slechts 
6%, en bij het prospectief onderzoek slechts 11%. Wel geven ze 
aan dat er selectiebias heeft plaatsgevonden. Bij het 
retrospectieve onderzoek kan een aantal reeds goed behandelde 
vluchtelingen geteld zijn. Bij het prospectieve onderzoek zijn er 
veel uitsluitingen gedaan: zo zijn 14% van de vluchtelingen door 
behandelaars bij het CGV uitgesloten op grond van te ernstige 
psychiatrische beelden! Hondius en van Willigen noemen het 
belang van psychometrische instrumenten om het 
communiceren over psychische klachten te bevorderen. Ze 
geven aan dat het merendeel van de vluchtelingen geweld heeft 
ondergaan: 92% in het retrospectieve onderzoek en 99% in het 
prospectieve onderzoek. Daarvan bestond een groot deel uit 
martelingen: 44% bij het retrospectieve en 76% bij het 
prospectieve onderzoek. De gevolgen hiervan worden blijkbaar 
voornamelijk in somatische symptomen vertaald. De 
vluchtelingen hebben gemiddeld ongeveer acht medische 
klachten.  

Van den Heuvel (1998) deed een onderzoek bij eenenveertig 
willekeurig gekozen erkende vluchtelingen uit voormalig 
Joegoslavië, een respons van 40% op een verstuurd verzoek. Hij 
gebruikte psychometrische schalen om de traumatisering, de 
gezondheid en het sociaal functioneren te meten. Hij concludeert 
dat de groep een kwetsbare gezondheid had en dat een 
aanzienlijk deel een opeenhoping had van meerdere problemen 
met de gezondheid. Twee-derde van de groep scoorde positief op 
de depressie-schaal. Ook meldde twee-derde meer dan tien 
beleefde of waargenomen traumatische gebeurtenissen. De 
gezondheidsproblemen hadden te maken met de 
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voorgeschiedenis van traumatische gebeurtenissen. Hij 
adviseert de gezondheidszorg om maatregelen te nemen teneinde 
de accumulatie van gezondheidsproblemen te verhinderen, met 
name op het gebied van gezondheidsvoorlichting en preventie.  
Roodenrijs e.a. (1998) deden een onderzoek bij vierenvijftig 
vluchtelingen uit Somalië. Ze gebruikten ook vragenlijsten 
teneinde een inzicht te krijgen in het klachtenpatroon. Gebruik 
makend van de afkappunten in de vragenlijsten concluderen ze 
dat bij 31,5% sprake is van een posttraumatische stress-
stoornis (PTSS), bij 36% van angstproblematiek en bij 63% van 
depressieve problemen, waarbij een aanzienlijke co-morbiditeit 
bestaat. Er bleek ook frequent artsbezoek te bestaan, waarbij 
echter vooral somatische klachten worden gemeld en zelden 
psychische. Een bias is dat dit onderzoek tijdens de Ramadan 
uitgevoerd is, waardoor er weigeraars waren maar wellicht ook 
wat ernstiger klachten bij de onderzochten. Bij het recentere 
epidemiologische onderzoek bleken er aanzienlijk meer 
symptomen voor te komen bij de groepen vluchtelingen dan bij 
het oudere onderzoek. Dat kan te maken hebben met de 
onderzoeksmethoden, maar ook met verschillen tussen de 
groepen vluchtelingen. Daarbij is het van belang op te merken 
dat de ex-Joegoslaven en Somaliërs uit ernstiger oorlogssituaties 
zijn gekomen dan de eerdere groepen Turkse en Iraanse 
vluchtelingen. De laatsten kunnen echter weer een ernstiger 
traumatische achtergrond hebben met gevangenschap en 
marteling. 

Een relatie met het type trauma is door de onderzoekers niet 
gelegd. De recentere studies zijn ook meer in overeenstemming 
met wat in de rest van de wereld wordt gevonden bij 
vluchtelingen. Weine e.a. {2000) vonden bij 70% van 
eenenveertig niet bij de GGZ aangemelde Bosnische 
vluchtelingen in de Verenigde Staten een diagnose van PTSS. Ze 
vergeleken deze groep met een andere groep vluchtelingen die 
zich bij de GGZ aangemeld had, die allen PTSS bleken te hebben. 
Depressiviteit was in de niet aangemelde groep lager, evenals de 
ernst van de traumatisering. Zij concluderen dat PTSS bij alle 
vluchtelingen veel voorkomt, maar bij sommigen minder tot 
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hulpzoekgedrag leidt. Thulesius en Hakansson (1999) vonden in 
Zweden bij tweehonderdzes Bosnische vluchtelingen getallen 
van 18 tot 33% PTSS, afhankelijk van verschillende 
vragenlijsten, vergeleken met 0,3 tot 1% bij bezoekers van een 
centrum voor gezondheidszorg. Zij concludeerden ook dat het 
voorkomen van psychische symptomen hoog was bij de groep 
vluchtelingen, die niet in behandeling waren. Veel andere 
studies tonen aan dat de frequentie van PTSS bij vluchtelingen, 
ook in de derde wereld, hoog is (Fox en Tang, 2000, Kozaric-
Kovacic e.a., 2000, Peltzer, 1999, Steel e.a., 1999, Mollica e.a, 
1999, Favaro e.a., 1999). Oorlogen en onderdrukkend geweld 
gaan logischerwijs gepaard met veel psychische na-effecten. 
Deze effecten zijn nog na lange tijd te meten. Weine e.a. (1998) 
vonden bij vierendertig onbehandelde Bosnische vluchtelingen 
een daling van PTSS-diagnosen van 75% naar 45% na een jaar 
verblijf in de Verenigde Staten, maar bij acht van hen nam de 
ernst van de symptomen juist toe. Oudere vluchtelingen bleken 
een risicogroep. 
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Het lijkt dus dat de groep vluchtelingen en asielzoekers die zich 
in de laatste jaren bij de Nederlandse GGZ heeft aangemeld het 
topje van de ijsberg is. Vele vluchtelingen die inmiddels in 
Nederland zijn ingeburgerd zullen de komende jaren zich alsnog 
aanmelden met blijvende symptomen van PTSS, depressiviteit 
en dergelijke. De redenen dat recent aangekomen vluchtelingen 
zich nog niet bij de GGZ melden kunnen divers zijn. Veel 
vluchtelingen voelen een drempel om naar een instelling voor 
psychische hulpverlening te gaan, omdat in hun land van 
herkomst slechts ernstig geestelijk gestoorde mensen daar 
terechtkomen. Daarnaast hebben veel vluchtelingen het gevoel 
dat extern aangedaan leed niet via psychologische 
behandelmethoden kan genezen maar enkel via externe 
maatregelen. Tenslotte kunnen hulpverleners in het algemeen 
gewantrouwd worden, als vertegenwoordigers van de 
Nederlandse overheid, of soms zelfs als vertegenwoordigers van 
een beroepsgroep die martelingen mede mogelijk heeft gemaakt. 
Als vluchtelingen en asielzoekers zich melden als patiënt in de 
GGZ is hun klachtenpatroon divers en complex. Kleijn e.a. 
(1998) deden onderzoek naar de problematiek van degenen die 
zich aanmelden als patiënt bij de Vonk, een afdeling van 
Centrum '45 voor de behandeling van getraumatiseerde 
vluchtelingen. Hierbij werden tweehonderdtweeendertig 
aangemelde vluchtelingen en asielzoekers onderzocht. Meer dan 
93% had volgens vragenlijsten last van angsten of depressiviteit. 
Daarnaast kwam de klinische diagnose PTSS bij meer dan 77% 
van de patiënten voor, en volgens de vragenlijst kwam PTSS bij 
meer dan 82% van de patiënten voor. Silove (1999), een 
Australisch onderzoeker, zet de ervaringen van vluchtelingen 
naar aanleiding van onderzoek in een breder perspectief. Hij stelt 
dat een aantal adaptieve systemen bij vluchtelingen met name 
verstoord zijn. Het gevoel van veiligheid is weg, waardoor een 
permanente waakzaamheid blijft bestaan: de PTSS. Daarnaast 
geeft het verlies van naasten een stoornis in de hechting. Het 
rechtvaardigheidsgevoel is verstoord, waardoor vertrouwen in 
overheden en instanties verdwenen is. De vluchteling is zijn 
identiteit kwijt, waardoor vragen hierover ontstaan. Tenslotte 
zijn er vragen rond het bestaan en de betekenis van het leven, 
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die op existentieel-spiritueel vlak problemen opleveren. Een 
dergelijke schets van het vluchtelingenbestaan geeft meteen 
aan, hoe complex een behandeling kan zijn, die immers 
meerdere vragen en problematieken tegelijkertijd moet 
aanpakken, die met elkaar om aandacht vragen.  

Behandeling van vluchtelingen en indicaties voor 
groepstherapie  

De standaardbehandeling voor patiënten met PTSS is niet 
zonder meer toepasbaar bij vluchtelingen. Deze 
standaardbehandeling is eerder beschreven en bestaat op 
psychotherapeutisch gebied uit gedragstherapeutische 
elementen, vooral exposure (blootstelling in gedachten aan de 
traumatische situatie), en een cognitieve benadering (zie 
Gersons en Carlier, 1998). Daarnaast zijn er psychofarmaca 
getest, die bij patiënten met PTSS werken: vooral de klassieke 
antidepressiva en de moderne antidepressiva, de zogenaamde 
SSRI's (Rohlof, 1995, Hidalgo, 2000). Bij de behandeling van 
vluchtelingen is het van belang veel behoedzamer te werk te 
gaan, en zeker niet direct met exposure te starten. Gezien de 
boven beschreven karakteristieken van Silove kan men zich 
voorstellen dat er eerst veel aandacht dient te worden besteed 
aan het leggen van contact en het opbouwen van een 
vertrouwensrelatie. Hierbij dienen hobbels op communicatief 
gebied te worden genomen. Vaak zijn er tolken nodig bij de 
gesprekken. Ook ontstaan er frequent misverstanden die met 
culturele verschillen te maken hebben. Zo is een Nederlandse 
hulpverlener gewend aan directe communicatie en gaat hij ook 
uit van assertieve patiënten die hun mening geven over het 
behandelaanbod. Bij personen uit andere culturen is dit niet 
vanzelfsprekend. Vervolgens is er psycho-educatie nodig in het 
begin van een behandeling. Ook bestaan er bij asielzoekers vaak 
problemen op sociaaljuridisch gebied. Men dient deze als 
behandelaar ook goed te kunnen hanteren, en daarbij de 
grenzen van de GGZ goed te bewaken.  
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Voor een uitgebreidere beschrijving van de individuele 
behandeling van getraumatiseerde vluchtelingen wordt 
verwezen naar Rohlof en Hovens (1998). Voor meerdere aspecten 
in de hulpverlening aan vluchtelingen, ook bij kinderen, wordt 
verwezen naar Rohlof e.a. (1999). Een speciaal op vluchtelingen 
toegesneden methode van psychotherapeutische behandeling is 
de getuigenismethode, waarin elementen van exposure en 
cognitieve herstructurering gecombineerd zijn (van Dijk en 
Schreuder, 2001). Naar groepstherapie met vluchtelingen zijn 
tot nog toe geen vergelijkende experimentele studies verricht. 
Wel zijn er beschrijvingen gepubliceerd van verschillende 
methoden van groepstherapie met vluchtelingen (Drozdek e.a., 
1998, van Emmerik en van den Heuvel, 1999, Santini en Marsal 
Roig, 1999, Marsal Roig e.a, 1999, Nicholson e.a, 1999, 
Fischman e.a., 1990, Kinzie e.a., 1988). Er zijn echter geen 
harde indicaties voor groepstherapie uit te verkrijgen. We 
moeten ons dus beperken tot wat zachtere indicaties en contra-
indicaties voor groepstherapie met vluchtelingen. Doelstellingen 
voor groepstherapie met vluchtelingen zijn:  

Het doorbreken van het isolement dat vluchtelingen ervaren na 
traumatisering en in ballingschap in een voor hen vreemde 
omgeving. Het contact met lotgenoten kan steun en erkenning 
geven. Het gezamenlijk ontwikkelen van sociale vaardigheden 
die ten dienste staan van handhaving in de Nederlandse 
maatschappij. Hierbij kunnen vaardigheden van elkaar geleerd 
worden of in groepsverband onder leiding van een Nederlandse 
therapeut worden geoefend. Het in groepsverband ontwikkelen 
van vaardigheden die ten doel hebben symptomen van 
psychische stress en traumatisering te verminderen. Elementen 
van ontspanningstraining, concentratie- en geheugentraining, 
en agressiehantering kunnen hierbij toegepast worden, in 
verbale of non-verbale vorm.  Als indicatie voor groepstherapie 
kan men dus formuleren dat patiënten die zichzelf isoleren 
vanwege achterdocht, verlaagd zelfbeeld, of algehele 
levensmoeheid. Patiënten die moeite hebben zich te handhaven 
in Nederland vanwege gebrek aan sociale en culturele 
vaardigheden. Patiënten die lichamelijke en psychische 
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symptomen van angst, depressie en posttraumatische stress 
hebben. Contra-indicaties bij groepstherapie voor vluchtelingen 
kunnen divers zijn. De normale contra-indicaties voor 
groepstherapie zijn psychotische uitingen, ernstige suïcidaliteit, 
ernstige verslaving aan alcohol of drugs, een voorgeschiedenis 
als pleger van ernstige misdaden tegen de menselijkheid. Deze 
contra-indicatie kan echter wel met een zekere nuance worden 
toegepast.  

Patiënten die gedwongen zijn geweest mee te doen met bepaalde 
oorlogshandelingen als kind kunnen in een groep meestal op 
veel sympathie van de anderen rekenen. Hierbij gaat het meestal 
om kindsoldaten uit landen als Sierra Leone of Liberia. Bij 
veteranen die op volwassen leeftijd soldaat zijn geweest ligt de 
zaak gevoeliger. Oorlogen zijn echter zelden geheel schoon 
gevoerd: dat speelt bij veel veteranen. Zij hebben daar vaak 
schuld- of schaamtegevoelens over, of frustraties. Praten 
hierover in een groep mede-veteranen kan dan veel herkenning 
en steun geven. Bij een ex-soldaat van bepaalde volkeren of 
etnische groeperingen is het van belang van te voren goed te 
bepalen of er geen al te grote tegenstellingen in een groep gaan 
optreden. Zo kunnen Bosniërs en Serven in een groep moeilijk 
samen, of Azeri en Armeniërs. Indien de tegenstellingen als 
onwerkbaar moeten worden beschouwd, is het beter een nieuw 
persoon die de tegenstelling doet ontstaan niet in een groep op 
te nemen. Een patiënt met geprononceerde racistische gevoelens 
kan in een groep die samengesteld is uit personen van 
verschillende etnische afkomst voor problemen zorgen. In een 
groep van landgenoten hoeft dat geen probleem te geven.  

Groepsvormen  
 
Groepstherapie met vluchtelingen kan verschillende vormen 
aannemen. Groepen kunnen open of gesloten zijn (open of 
gesloten voor nieuwe patiënten), met een bepaalde 
gestructureerde opzet of meer vrij van opzet, met deelnemers van 
hetzelfde land van afkomst of etnische groep of met deelnemers 
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uit de gehele wereld, ingebed in dagklinische programma's of als 
poliklinische groep, met mannen alleen, met vrouwen alleen of 
gemengd. Daarnaast kan de gemeenschappelijke taal van de 
groepen verschillen. Meerdere talen, waarbij tolken als 
intermediair optreden, of één taal, waarbij de taal van het land 
van oorsprong of de taal van het emigratieland gebruikt wordt. 
Al deze verschillen maken dat vóór het starten van een groep met 
vluchtelingen er duidelijke keuzen moeten worden gemaakt. Ook 
het eventuele programma van de groep dient natuurlijk in grote 
lijnen voorbereid te zijn. 

Eén van de belangrijkste keuzen die men vooraf moet maken is 
de keuze voor het wel of niet in groepsverband over trauma's 
praten. Deze keuze is zelfs uitgemond in een echte 
richtingenstrijd binnen de Nederlandse hulpverlening aan 
vluchtelingen. Sommigen kiezen voor een expliciete bespreking 
van alle eerdere traumata in groepsverband (het 'Bossche 
model'; Drozdek, 1998), anderen kiezen voor een model waarbij 
het omgaan met de gevolgen van traumata en aanpassing in het 
heden voorop staan: de zogenaamde coping-groepen (het model 
van 'de Vonk'; van Emmerik e.a., 1999, Rohlof, 1998). Daarbij 
worden diverse argumenten gebruikt. Voorstanders van een 
snelle bespreking van traumata wijzen op het belang van de 
gezamenlijke exposure als verwerkingsmechanisme, en 
benadrukken dat een blijven zwijgen over gebeurtenissen het 
chronisch worden van stoornissen in de hand werkt.  

Voorstanders van een voorzichtige aanpak wijzen onder andere 
op de negatieve effecten van groepsdebriefing ( zie voor een 
overzicht Canterbury e.a., 1999). Debriefing is een vorm van 
emotionele ontlading in groepen na extreme gebeurtenissen. 
Diverse studies hebben aan het licht gebracht dat deze 
behandelingsvorm een slechter resultaat heeft dan niets doen. 
Daarnaast wijzen ze op de onstabiele sociale situatie van 
asielzoekers, waardoor traumaverwerking door exposure op 
grond van het ontbreken van veiligheid niet aan de orde kan zijn. 
Veiligheid is immers een van de criteria, die de belangrijke 
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theoretica van traumabehandeling Judith Herman noemde als 
een der basiseisen van een traumaverwerking (Herman, 1993).  

De verschillende strategieën zijn nog niet goed onderzocht, zodat 
er geen advies gegeven kan worden voor een van beide 
aanpakken. Zeker is wel dat het van belang is zorgvuldig per 
patiënt te indiceren voor ofwel een groep waarin elementen van 
het bespreken van trauma's centraal staan, ofwel voor een groep 
met een meer resocialiserende en coping-gerichte aanpak: 
gericht op het omgaan met de gevolgen van traumatisering. 
Sommige vluchtelingen zullen bij de ene, andere meer bij de 
andere vorm van groepstherapie baat hebben. Een instituut 
waar meerdere vormen van groepstherapie voor vluchtelingen 
beschikbaar zijn heeft daarbij meer kwaliteit te bieden. Drozdek 
e.a. (1998) beschreven groepstherapie met Bosnische 
vluchtelingen in Nederland, die net uit een Bosnisch 
concentratiekamp waren gekomen. De groep liep terwijl de 
oorlog in Bosnië nog aan de gang was, in het begin van de 
negentiger jaren. Zij baseerden zich op groepstherapie met 
getraumatiseerde Vietnam-veteranen, zoals die in de Verenigde 
Staten opgezet waren (o.a. Rozynko e.a., 1991 en Parson, 1984).  

De groepen werden samengesteld uit diegenen die volgens de 
Watson-vragenlijst (Watson, 1991) een volledige of partiële 
posttraumatische stress-stoornis hadden. De groepen werden 
ondersteunend genoemd. Echter, in de groep werden de 
deelnemers aangemoedigd zo gedetailleerd mogelijk te vertellen 
wat ze in de concentratiekampen hadden meegemaakt. 
Exposure in groepsverband speelde dus een belangrijke rol. Een 
gevoel van veiligheid, vertrouwen en oprechtheid in de groep 
opbouwen werd erg belangrijk gevonden. Daarnaast was het een 
belangrijke opgave om geleidelijk aan de groepsleden een nieuwe 
identiteit te geven, van slachtoffer naar overlevende en naar 
immigrant in een nieuwe samenleving. In het begin van de 
groepsbehandeling vond ook psycho-educatie plaats over het 
wezen en de gevolgen van de posttraumatische stress-stoornis. 
Opvallend in de beschrijving is dat in het verloop van de groep 
ook ernstige sociaaljuridische problemen gingen spelen rond de 
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asielprocedure, en dat de groepsleden toen in regressie dreigden 
te gaan. Het kostte de groepsleiders veel moeite hen daaruit te 
halen. In de laatste fase was de groep gericht op de toekomst en 
de processen van migratie en aanpassing in een nieuwe 
maatschappij. Na meer dan vijf maanden behandeling voldeed 
geen van de groepsleden meer aan de diagnose posttraumatische 
stress-stoornis, volgens de vragenlijst. In de beschrijving van 
Drozdek e.a. staan helaas geen cijfers over aantallen 
groepsleden, attentie aan de groepen, en het aantal drop-outs. 
Ook is er helaas geen vergelijking met de personen uit de 
kampen die enkel individuele behandeling kregen of 
psychofarmaca. Het bereikte resultaat is fraai, maar het 
natuurlijk beloop van de posttraumatische stress-stoornis na 
migratie is ook hoopgevend. Zoals boven beschreven vonden 
Weine e.a.(1998) in een groep ex-Bosnische vluchtelingen in de 
Verenigde Staten ook vermindering van PTSS-diagnoses van 75 
naar 45%. De aanpak van Drozdek e.a. bleek bij evaluatie na 
drie jaar slechts beperkte effecten te hebben. Oudere patiënten 
bleken kwetsbaarder. Psychosociale factoren hadden overigens 
geen invloed op de verslechtering (Drozdek, 1997). 

Op de dagkliniek van 'de Vonk' (een onderdeel van Centrum '45) 
wordt routinematig met groepen gewerkt. Van Emmerik en van 
den Heuvel (1999) beschrijven diverse elementen in deze 
groepen. Ze noemen als belangrijke onderdelen van het 
programma: psycho-educatie, over PTSS, over sociale situaties 
in Nederland, over zelfverzorging.  Aandacht voor het individu in 
de groep, met specifieke richtlijnen voor individuele problemen. 
Zorg voor veiligheid, waarbij ook problemen met de 
asielprocedure worden betrokken. Het gebruik van de 
Nederlandse taal, als bindende activiteit, en om de integratie te 
bevorderen. Aandacht voor existentiële factoren. Uiteraard 
vinden in groepsverband andere therapieën plaats, zoals 
bewegingstherapie en creatieve therapie. De psychomotorische 
therapie is bijvoorbeeld belangrijk om lichamelijke symptomen 
in verband te leren brengen met traumatisering. 
Psychomotorische therapie heeft de volgende functies: 
Ontwikkelen van een gevoel van veiligheid, lichaamsgevoel en 
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zelfbeheersing. Ontlading en controle van spanning, irritatie, 
boosheid, woede en agressie. Leren concentreren en 
ontspannen. (Zwart, 2001). 

 

De groepszittingen van de dagkliniek zijn belangrijk om 
gedachten te leren beheersen, emoties uit te spreken en 
frustraties te benoemen. Van Emmerik en van den Heuvel 
onderscheiden: het benadrukken van overeenkomsten en niet 
van verschillen. Het focussen op het heden en de toekomst. Het 
samen delen van problemen en zoeken naar oplossingen. 

In 2000 vond een eerste open studie plaats naar de effecten van 
een nieuw psycho-educatief programma bij patiënten in de 
dagkliniek van 'de Vonk' (Rohlof en Koning, 2000). Dit 
programma bestond uit een zevental verschillende video-
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instructies. In deze instructies geven twee verschillende 
vluchtelingen, die door acteurs worden gespeeld, verschillende 
soorten klachten weer die in het symptomencomplex van de 
post-traumatische stress-stoornis voorkomen. Vervolgens treedt 
in de band een hulpverlener op, eveneens gespeeld door een 
acteur, die een instructie noemt van een remedie voor deze 
klachten. Tenslotte ziet men de vluchtelingen de instructie 
opvolgen, waarna ze melden hoeveel het geholpen heeft. Het 
video-psycho-educatie-programma, kortweg VPEP genoemd, 
werd in drie verschillende groepen toegepast. Hierbij werd aan 
elke afzonderlijke aflevering een zitting gewijd. De afleveringen 
hebben de volgende onderwerpen als thema: Introductie met 
algemene kenmerken van PTSS, concentratie, ontspanning, 
boosheid, nachtmerries, herinneringen en de te toekomst. 

De resultaten van de open studie naar de effecten van de video 
zijn als volgt (Koning, 2000). De studie bleef een open karakter 
houden want helaas kon er geen controlegroep worden gevormd 
vanwege de lange instroom van patiënten De respondenten 
(n=21) vormden een zeer heterogene groep door onder andere de 
aard van de meegemaakte traumatiseringen, co-morbiditeit en 
de beheersing van het Nederlands. De respons was met 46% 
gemiddeld. Er waren twee meetmomenten, vóór en na de VPEP, 
en elf patiënten voltooiden de beide meetmomenten. Uit de 
resultaten kwam naar voren dar er enige veranderingen zijn 
opgetreden in het klachtenbeeld. PTSS-gerelateerde klachten, 
zoals wantrouwen in de omgeving, angstklachten en de 
frequentie van concentratieklachten zijn significant afgenomen. 
Ook de overige klachten zijn afgenomen maar deze afnames 
waren niet significant. Hoewel de verandering in het inzicht in 
eigen klachten moeilijk te meten was, leek de VPEP voor enkelen 
toch bijgedragen te hebben aan een beter inzicht. De 
respondenten beoordeelden de therapie gemiddeld als 'matig'. 
De grootste tevredenheid bestond over de herkenning van de 
eigen klachten in de video's. het had hoop geboden voor de 
toekomst, en dat hun klachten kunnen overgaan. Ze misten 
echter erkenning voor de eigen specifieke problematiek en ze 
voelden zich niet persoonlijk aangesproken in deze behandeling. 
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Deze weerstand werd ook door de behandelaren opgemerkt. Ze 
waren over de video over nachtmerries ontevreden, en merkten 
dat de instructies op alle banden niet voor iedereen makkelijk 
waren uit te voeren. 

De onderzoeker concludeerde dat de VPEP goed bruikbaar was 
voor groepen, maar dat er per video meer tijd zou moeten worden 
uitgetrokken, dat oefeningen beter geïnstrueerd moeten worden, 
dat er meer aandacht voor individuele verhalen moet komen, en 
dat andere belangrijke onderwerpen uit het leven de patiënten 
ook aan de orde moeten komen. Verder onderzoek naar de 
bruikbaarheid van de VPEP zal in de loop van 2001 
plaatsvinden.  

In 2001 zal dit videoprogramma worden aangevuld met een 
nieuw videoprogramma dat in groepen kan worden toegepast. 
Hierin zal taal en communicatie centraal staan. In dit nieuwe 
programma dat een opeenvolging van scènes in vier 
verschillende situaties omvat, komen vluchtelingen en 
Nederlanders in misverstanden terecht die het gevolg zijn van 
verkeerd taalgebruik en miscommunicatie op transculturele 
gronden. Zo is het bekend dat een Nederlander vaak recht op 
zijn doel afgaat, en klachten of problemen direct op tafel wil 
leggen en gelegd wil zien. Ook is men in Nederland open over 
emoties. Nederland is wat dat betreft een bepaald feminiene 
cultuur (Hofstede, 1991). Instructie in communicatie lijkt dus 
zinvol voor groepen vluchtelingen, of ze nu psychische klachten 
hebben of niet. Echter, in het geval dat ze klachten hebben is 
communicatie belangrijker in verband met contacten met 
hulpverleners. De effecten van dit nieuwe video-instructie-
programma zullen in de loop van 2001 worden gepubliceerd. 

In de Verenigde Staten zijn ook ervaringen opgedaan met 
groepen vluchtelingen, maar beschrijvingen hiervan zijn toch vrij 
schaars. Kinzie e.a. (1988) beschreven een groepsprogramma 
van een jaar met Zuidoost-Aziatische vluchtelingen. Ze 
concluderen dat culturele factoren zoals communicatiestijlen, 



309 

 

respect voor autoriteit en traditionele sociale relaties het 
groepsproces aanzienlijk beïnvloeden. Socialisatie-experimenten 
die traditionele activiteiten bemoedigden en praktische 
informatie waren bij hen belangrijke onderwerpen. Daarnaast 
werden ook verlieservaringen, culturele conflicten, en 
lichamelijke symptomen voortdurend besproken. 
Groepstherapie in engere zin werd bij perioden in sommige 
groepen gebruikt. Zij adviseren flexibiliteit, het beantwoorden 
van concrete vragen, het in het oog houden van 
cultuurverschillen, en het handhaven van individuele 
gesprekken tussen de groepszittingen door. Fischman en Ross 
(1990) beschreven een programma met Latijns-Amerikaanse 
vluchtelingen. Zij benadrukken het plaatsen van de 
traumatische gebeurtenissen in een sociopolitieke context. Dat 
komt overeen met wat in de getuigenismethode (zie boven) van 
belang wordt geacht. Daarnaast zien ze het als belangrijk om de 
symptomen van posttraumatische stress met therapeutische 
middelen in groepsverband te behandelen, iets dat ook in de 
'Vonkse' methode vooropstaat. Samardzic e.a.(1998) lieten in 
hun beschrijving van een dagklinisch programma met veteranen 
en vluchtelingen in Kroatië zien, dat met name groepstherapie 
en de onderlinge sociale steun bevorderlijk waren voor het 
functioneren. Twee-derde van hun 209 patiënten waren na 
afloop van het programma weer in staat om te werken.  

Conclusies en adviezen  

De literatuur en de klinische ervaring van het werken met 
groepen met vluchtelingen overziend, kunnen we tot een aantal 
conclusies en adviezen komen. Vluchtelingen vormen een zeer 
diverse groep. Silove (1999) heeft zoals boven beschreven een 
aantal kenmerken van vluchtelingen genoemd maar laat daarbij 
die diversiteit ook weg. Hoog opgeleide intellectuelen uit Iran of 
Irak kunnen niet over een kam geschoren worden met 
eenvoudige schaapherders uit Kosovo of Armenië. Wat ze wel 
gemeen hebben is hun status van gedwongen migrant (van Dijk, 
1996). Traumatisering komt hier meestal als derde factor bij. Het 
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gemeenschappelijk focus van groepstherapie met vluchtelingen 
zal zich dus moeten richten op deze drie factoren: ballingschap, 
migratie met daarbij integratie in een nieuwe samenleving met 
een nieuwe taal en cultuur, en omgaan met de gevolgen van 
traumatisering. In hoeverre er aandacht is voor welke van de drie 
aspecten zal van de groep, en van de individuen in de groep 
afhangen.  

Het is belangrijk om de aard van de groep van tevoren goed te 
beschrijven, om verkeerde indicatiestellingen te voorkomen. Een 
groepscultuur die een vastgesteld focus heeft is belangrijk voor 
de cohesie. Groepen die qua focus heen en weer zwalken zullen 
de leden minder goed kunnen binden. Wel is het natuurlijk 
nodig om het natuurlijk verloop van een groep te blijven volgen 
als therapeut. Een daarvoor gevoelige therapeut zal zijn zeilen 
bijzetten als de wind uit een andere hoek gaat waaien, 
bijvoorbeeld als alle groepsleden na een periode van 
symptoombeheersing meer beginnen te praten over eerdere 
trauma's. Het vinden van de grootste gemene deler is daarbij een 
van de moeilijkste opgaven van de groepstherapeut. Degenen die 
voor de groep uitlopen kunnen snel splitsing veroorzaken. Als er 
een groepslid bijvoorbeeld uitgebreid over trauma's praat terwijl 
dat niet de groepscultuur is en de andere groepsleden daar niet 
aan toe zijn, kan het spanningsniveau aanzienlijk toenemen. Het 
vereist heel wat vaardigheden van de groepstherapeut om dat te 
doorzien. Niet alle signalen zullen immers goed worden herkend, 
gezien de transculturele problemen daarbij.  

Vanuit de literatuur en vanuit de eigen praktijkervaring is het 
goed te verdedigen om op indicatie naast de groepstherapie ook 
ruimte te houden voor individuele psychotherapie. 
Vluchtelingen hebben vanwege hun wantrouwen, hun culturele 
achtergrond en hun soms extreme traumatisering vaak de 
neiging om zich in groepen niet erg bloot te geven. Men kan als 
therapeut trachten om dat in de groep te doorbreken, maar ook 
kan men de individuele patiënt gelegenheid geven zich te uiten 
in individuele gesprekken. Elke keer dient dit wel ter afweging te 
zijn. Veel nadruk op individuele psychotherapie houdt uiteraard 
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het groepsproces op. Teveel de nadruk leggen op de groep als 
enige therapeutische middel kan echter stagnatie geven. In de 
praktijk ziet men vaak dat vluchtelingen in individuele 
therapeutische gesprekken losgeweekt worden, waardoor het 
groepsproces ook beter gaat verlopen. Men dient zich hier dus 
niet dogmatisch in op te stellen. Maar men kan zich aan de 
andere kant voorstellen dat als ieder groepslid in een individuele 
psychotherapie zit, de groep zijn therapeutische kracht zal 
verliezen. Indicatiestelling bij ieder afzonderlijk is hier dus 
belangrijk.  

Communicatie in een groep vluchtelingen blijft een heikel punt. 
Zeker als de groepsleden uit zeer uiteenlopende culturen komen, 
kunnen snel misverstanden ontstaan. Groepsleden uit dezelfde 
cultuur zullen dan subgroepen vormen. Aandacht moet worden 
besteed aan non-verbale communicatie. Daarbij geldt vaak dat 
de non-verbale houding theatraler gekleurd kan zijn dan men 
van Nederlanders gewend is. Het taalprobleem is ook lastig te 
omzeilen. Door gebreken in het begrijpen van elkaar en van de 
therapeut zullen misverstanden uitvergroot worden. Sommige 
behandelaren werken daarom standaard met tolken, soms 
meerdere per groep. Toch lijkt het beter zonder tolken te werken, 
in het, soms gebrekkige, Nederlands dat de groepsleden als 
gemeenschappelijke taal gebruiken.  

De redenen hiervoor zijn drieërlei: 

- De communicatie is directer dan wanneer tolken als 
intermediair optreden; 

- De aanwezigheid van een of meer tolken in een groep 
maakt de verhouding tussen professionals en patiënten 
onevenwichtig. het gevoel van veiligheid kan daardoor 
afnemen; 

- Het gebruik van Nederlands geeft naast het oefenen met 
de nieuwe taal ook een gerichtheid op de toekomst, en 
minder op het verleden. 
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Vluchtelingen komen uit landen en culturen waarin het beroep 
doen op psychologische hulp niet vanzelfsprekend is. 
Psychologische hulp ligt vaak in de taboesfeer: veel gehoorde 
uitspraken zijn: 'je moet wel stapelgek zijn om naar een 
gekkendokter te moeten'. Daarbij bestaat de aarzeling om 
psychologische hulp te aanvaarden bij extern veroorzaakte 
stoornissen. En is er het algeheel wantrouwen in instituties. Dat 
vereist behoedzaam formuleren en vertrouwen winnen in het 
begin. Psycho-educatie, over stress, trauma's, traumatisering, 
en de aanpak daarvan, is in het begin zeer belangrijk. Daarnaast 
worden in veel culturen trauma's eenvoudig doodgezwegen 
(Tankink, 2000). We merken dat ook in onze behandeling. Veel 
patiënten bij 'de Vonk' ronden een behandeling succesvol af 
zonder ooit over een trauma gepraat te hebben. Overigens was 
het ook in West-Europa niet altijd gebruikelijk over 
oorlogstrauma's te praten (Vloeberghs en Rohlof, 2000). Het 
leren accepteren van de wensen van een patiënt om niet verder 
over zijn trauma's te praten is dus van belang voor degene die 
vluchtelingen behandelt. Voor groepstherapie betekent dat dat 
groepen vaker gericht zullen zijn op symptoombeheersing dan 
op traumabehandeling in engere zin. Bij het ontwerpen van 
zorgprogramma's voor vluchtelingen zal men daarop bedacht 
moeten zijn. 

Vluchtelingen zijn bij uitstek slachtoffers van sociaal-politieke 
troebelen. Het is dus van belang om de politiek op de een of 
andere manier ook een plaats te geven in de behandeling (zie ook 
Kramer, 1999). Aspecten daarvan zullen in de groepen altijd 
terugkomen. Respect voor elkaar en respect van de 
groepstherapeuten die immers meestal uit een meer beschermde 
wereld komen is daarbij belangrijk. Aandacht voor identiteit en 
existentiële zaken zullen in elke groep terugkomen: men dient 
hier als behandelaar op bedacht te zijn. Onzekerheid rond de 
vluchtelingenstatus kan voor de patiënt aanzienlijke stress 
betekenen, en voor zijn behandelaar veel frustratie geven (Rohlof 
en Bloemen, 1998). De asielprocedures in Nederland zijn te lang, 
en zullen naar verwachting ook niet korter worden, ondanks de 
nieuwe Vreemdelingenwet, die medio 2001 van kracht is. Ook in 
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de nieuwe wet zijn veel beroepsmogelijkheden ingebouwd, die 
voor vertraging van de uiteindelijke beslissing zorgen. Mogelijk 
zullen in de nieuwe wet meer vluchtelingen sneller mogen 
studeren en werken waardoor ledigheid wordt voorkomen. De 
dagvulling van veel asielzoekers buiten de therapie-uren om 
geeft behandelaren en patiënten immers kopzorgen. 

Het werken met vluchtelingen en asielzoekers, in of buiten 
groepen, vraagt veel van behandelaars maar schenkt ook veel 
voldoening. Aan de gevolgen van het werken met 
getraumatiseerde patiënten in negatieve zin is veel aandacht 
besteed (zie Haans, 1998). Over de positieve aspecten van de 
dagelijkse omgang met vluchtelingen, die in feite ook mensen 
zijn die voor het leven hebben gekozen, is veel minder 
geschreven. Het met vluchtelingen samen trachten hun leven 
weer op de rails te zetten is een aanzienlijke, maar dankbare 
taak voor een hulpverlener. Bron: Hans Rohlof, groepstherapie. 
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Gastarbeider 
 

Eind jaren vijftig veroorzaakt de geweldige economische groei in 
Nederland een tekort aan arbeidskrachten. Wanneer die niet in 
eigen land gevonden kunnen worden, gaat men in het 
Middellandse Zeegebied op zoek naar goedkope werkkrachten. 
Ook de Twentse textielindustrie profiteert van deze 
‘gastarbeiders’.  

 

Als eersten arriveren er in 1960 Italianen, een jaar later gevolgd 
door Spanjaarden. De contacten met de lokale bevolking 
verlopen niet altijd even soepel. Zo weren veel dansgelegenheden 
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Italiaanse bezoekers. De zuiderlingen vallen namelijk zeer in de 
smaak bij de meisjes. De autochtone jongens kunnen dat maar 
moeilijk verkroppen en in de nazomer van 1961 breken er in 
Oldenzaal en Hengelo zelfs relletjes uit tussen gastarbeiders en 
plaatselijke nozems. Na deze ongeregeldheden verlaten veel 
Italianen en Spanjaarden Twente. In 1964 doen Turken hun 
intrede en in 1968 Marokkanen. Bron: Mijn Stad Mijn Dorp. 

De komst van gastarbeiders naar Nederland (1960-1967). 
Hoewel diverse grote bedrijven, zoals de mijnen, al eerder 
buitenlandse arbeiders naar Nederland haalden (vooral 
Italianen), begon de officiële werving van ‘gastarbeiders’ pas in 
1961. De reden was dat bedrijven la vanaf de vroege jaren vijftig 
onvoldoende ongeschoolde Nederlandse arbeiders konden 
vinden. Daardoor waren de lonen sterk gestegen en was de 
positie van de vakbonden aanzienlijk versterkt. Vele 
ondernemingen waren daarom al in de jaren vijftig begonnen 
met het vervangen van arbeiders door machines. Het aanbod van 
ongeschoolde Nederlanders daalde echter nòg sterker en dat 
vormde de reden om gastarbeiders te gaan werven. Eerst in 
landen aan de noordkust van de Middellandse Zee (Spanje, 
Italië. Griekenland, later ook Joegoslavië), maar door de grote 
concurrentie van landen als Duitsland, Frankrijk en België, ook 
al snel in het Oosten (Turkije) en Zuiden (Marokko). Het idee was 
dat het bedrijfsleven het voortouw zou nemen bij het selecteren 
van (voornamelijk mannelijke) ongeschoolde arbeiders en dat 
deze slechts tijdelijk in Nederland zouden blijven. Door de grote 
vraag naar dit soort arbeiders bleek de officiële werving al snel 
onvoldoende en nam het aantal afgegeven vergunningen aan 
gastarbeiders die ‘spontaan’ naar Nederland kwamen vanaf 
1963 sterk toe. Na een korte dip, door de recessie in 1967, steeg 
het aantal geworven en spontane gastarbeiders in 1968 weer 
razendsnel. Wel zien we dat de overheid vanaf dat moment meer 
controle wilde houden, met als gevolg dat het aantal spontane 
migranten afnam. In 1968 werd het namelijk verplicht om een 
‘voorlopige machtiging tot voorlopig verblijf’ (MVV) in het 
buitenland aan te vragen bij een Nederlandse ambassade of 
consulaat. Pas als bleek dat er plaats was op de Nederlandse 
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arbeidsmarkt, mocht een nieuwe gastarbeider komen. Veel 
werkgevers vonden die procedure veel te tijdrovend en gingen 
daarom op grote schaal illegalen, een nieuwe fenomeen, 
aannemen. Hun aantal liep snel op tot zo’n 20.000 begin jaren 
zeventig. In 1973 werd de werving gestopt en kwam er een 
restrictief vreemdelingenbeleid voor in de plaats. Uiteindelijk 
zouden er met de regularisatie van illegalen in 1975 nog circa 
15.000 extra gastarbeiders een verblijfsvergunning krijgen. 
Bron: Vijfeeuwenmigratie.nl 

Daar komen ze aan, gelukkig! Vanaf de jaren zestig kwamen de 
eerste officiële gastarbeiders naar Nederland. Jaren eerder 
kwamen er al buitenlandse arbeidskrachten naar ons land. De 
eersten kwamen in 1949 uit Italië naar Nederland, op eigen 
initiatief of op uitnodiging van individuele fabrikanten. Een 
aantal Nederlandse werkgevers was echter niet tevreden met de 
Italianen, die werden gezien als lui en onbetrouwbaar. Daarom 
gingen ze zelf op zoek naar betere arbeidskrachten. In het begin 
deden ze dat vooral in Spanje en Griekenland. Omdat ook 
fabrikanten uit andere West-Europese landen hun 
arbeidskrachten uit die landen wilden halen en er dus steeds 
minder mensen te vinden waren, weken de Nederlanders later 
uit naar de gebieden ten zuiden en oosten van de Middellandse 
Zee, met name Marokko en Turkije. 

Echte, officiële gastarbeiders kwamen vanaf 1961. In dat jaar 
sloot de Nederlandse overheid het eerste arbeidsverdrag met 
Spanje. In 1964 volgde een arbeidscontract met Turkije en in 
1969 een met Marokko. In het eerste jaar mochten de 
Nederlanders in Marokko ook vrouwen werven, die in Nederland 
bijvoorbeeld als naaister of schoonmaakster gingen werken. 

Lang niet iedere buitenlandse arbeidskracht kwam via deze 
officiële weg ons land binnen. Er waren ook veel ‘gelukszoekers’, 
die op de gok naar het noorden reisden in de hoop ergens werk 
te vinden. De meesten lukte dat wel, want veel fabrikanten 
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konden hun hulp hard gebruiken. De buitenlandse 
werkkrachten werden met open armen ontvangen. 

Hun hulp was meer dan welkom, maar de gastarbeiders werden 
in de eerste plaats gezien als gasten. Ze zouden korte tijd blijven, 
hard werken en als ze genoeg gespaard hadden weer naar huis 
gaan. Daarom werd van hen niet verwacht – laat staan geëist – 
dat ze zouden integreren, de taal zouden leren of Nederlandse 
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vrienden zouden maken.  De werkgevers moesten voor onderdak 
zorgen, wat ertoe leidde dat de meeste gastarbeiders van de 
Nederlanders afgezonderd bleven. Zo kregen ze ook niet de kans 
zich een plaatsje in de Nederlandse samenleving toe te eigenen. 
Vooral ‘spontane’ gastarbeiders moesten vaak in relatief slechte 
omstandigheden leven. Desondanks waren de weinige contacten 
met Nederlanders in de meeste gevallen erg positief.  

De meeste Nederlanders verwachtten dat de gastarbeiders na 
enige tijd weer naar hun land van herkomst zouden gaan. De 
werkelijkheid bleek in veel gevallen anders. In een groot deel van 
de gevallen bleven de tijdelijke contracten van de gastarbeiders 
steeds opnieuw verlengd worden. Dat vonden ze zelf helemaal 
niet erg, want in hun thuislanden hadden ze veel minder kans 
om weer een baan te krijgen. Hoewel ook in Nederland de 
economie vanaf 1970 weer achteruit ging, bleven de 
gastarbeiders die er waren, nog gewild. Er kwamen geen nieuwe 
gastarbeiders meer bij, maar de mensen die al in Nederland 
waren, bleven vaak hangen. 

In de wervingscontracten die de Nederlandse overheid met onder 
andere Turkije en Marokko had afgesloten, stond vastgelegd dat 
de gastarbeiders in Nederland mochten blijven, als ze dat zouden 
willen. Ook kregen ze na twee jaar het recht om hun familie over 
te laten komen. Vanaf midden jaren zeventig gebeurde dat ook 
steeds vaker. Maar ook de komst van de familie werd in eerste 
instantie als een tijdelijke maatregel gezien, zowel door de 
overheid als door de gastarbeiders zelf. 

Pas toen de kinderen van gastarbeiders in Nederland naar 
school gingen en vriendjes maakten, werd het steeds moeilijker 
om terug te keren naar het land van herkomst. De immigranten 
merkten tevens dat hun gespaarde geld ook in het eigen land 
minder waard werd. Daarnaast waren de voorzieningen in 
Nederland stukken beter dan ze gewend waren. In de loop van 
de jaren besloten daarom steeds meer gastarbeiders zich 
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permanent in Nederland te vestigen, waardoor de samenleving 
steeds kleurrijker werd. Bron: Ifthenisnow.nl 

Gastarbeider is een aanduiding voor laag- of gewoon geschoolde 
mensen die meestal in het kader van bilaterale akkoorden 
immigreren met het oog op een betere tewerkstelling en een 
hoger inkomen in het gastland. De term is ontstaan in de tijd 
dat uitgegaan werd van de tijdelijke aanwezigheid van 
migranten, maar is nu in onbruik geraakt. 

Met gastarbeiders wordt bedoeld iemand die tijdelijk naar een 
ander land komt om daar arbeid te verrichten. De beweegreden 
voor een dergelijke actie is vrijwel altijd een economische: er is 
te weinig werk in het thuisland en er is voldoende vraag naar 
arbeiders in het gastland. Tijdelijk houdt in, dat het de bedoeling 
is terug te keren naar het land van herkomst, wanneer dat niet 
meer het geval is, is er sprake van immigratie en wordt de 
gastarbeider een immigrant. 

Na de Tweede Wereldoorlog zijn er naar de rijkere West-Europese 
landen veel gastarbeiders gekomen. Eerst (voornamelijk voor de 
kolenmijnen) onder meer uit Polen en de Balkanlanden. In het 
begin van de jaren 60, werden ten dienste van de zware 
industrie, mensen gehaald uit landen als Italië, Spanje en 
Portugal. In 1964 sluit de Nederlandse regering een 
wervingsakkoord met Turkije en op 14 mei 1969 volgt Marokko. 
De gastarbeiders werden naar Nederland gehaald omdat veel 
Nederlanders het zware- en vuile werk niet meer wilden doen. 
De uit deze politiek voortvloeiende massa-immigratie werd 
betaald door de aardgasbaten. Veel gastarbeiders vonden al 
zoekend naar betere werkomstandigheden dan in de omliggende 
landen ook zelf de weg naar Nederland.  

Overal waar behoefte was en is aan arbeiders, werden deze, al 
dan niet vrijwillig, van elders gehaald. (Als dat niet op vrijwillige 
basis gebeurde, noemde men dat slavernij en de arbeiders 
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slaven.) Het verschijnsel gastarbeider is internationaal en van 
alle tijden. 

In 1519 bijvoorbeeld nam Augustin Grimaldi, bisschop van 
Grasse in Frankrijk en overste van de monniken van het klooster 
op een van de eilanden 'Lérins' voor de kust van Cannes, het 
initiatief om naast een van hun abdijen ten noorden van Cannes 
het stadje Valbonne te bouwen, zoals wij dat nog steeds kennen, 
met de bedoeling de streek weer leven in te blazen, nadat de 
bevolking in de omgeving van Cannes en wijde omtrek door de 
pest in 1351 behoorlijk was uitgedund. De monniken haalden 
veel gastarbeiders (avant la lettre), die onderdak vonden in het 
stadje Valbonne, uit Italië om hun uitgebreide landerijen te 
bewerken. Tot op heden wonen in die omgeving daarom nog veel 
in die tijd ingeburgerde Fransen met Italiaanse namen. 

Formeel gezien is iedereen die buiten het eigen land geboren is 
en daar een tijdje komt werken, een gastarbeider. Het is echter 
in het dagelijks spraakgebruik niet de gewoonte om West-
Europeanen met die term aan te duiden. De werving van 
gastarbeiders werd beëindigd in 1973 onder bewind van het 
kabinet den Uyl (PvdA), op dat moment waren er ongeveer 
22.000 Marokkanen in Nederland. Ondanks dat er niet meer 
geworven werd en het de bedoeling was dat de gastarbeiders 
terugkeerden naar het land van herkomst, nam het aantal 
migranten alleen maar toe. In 1980 telde Nederland 72.000 
Marokkanen, in 1990 168.000 en in 2008 335.127. Van 
gastarbeiders was toen al lang geen sprake meer.  

Er zijn al vele termen gehanteerd om de groepen buitenlanders 
die zich in België of Nederland gevestigd hebben aan te duiden. 
Gastarbeider is er daar één van, waarbij de nadruk ligt op de 
tijdelijkheid van het verblijf - als gast. Een synoniem hiervoor uit 
de ambtelijke terminologie is arbeidsmigrant, waarbij de nadruk 
ligt op arbeid. 
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De terminologie is voortdurend aan wijziging onderhevig, met 
name omdat ieder van de termen op een gegeven moment een 
bepaalde minder positieve lading krijgt, waardoor de term 
moeilijk hanteerbaar wordt of als maatschappelijk 
onaanvaardbaar (discriminerend) beschouwd wordt. 

De tegenwoordig meestal voor de groep van voormalige 
gastarbeiders (de immigranten uit de jaren zestig en zeventig) en 
hun nageslacht gebezigde term is "allochtoon". De nadruk is 
hierbij verschoven naar het 'vreemdeling' zijn. Het begrip 
'allochtoon' wordt onderverdeeld in westerse allochtoon en niet-
westerse allochtoon. Onder westerse allochtonen wordt volgens 
het CBS verstaan: personen afkomstig uit Europa (exclusief 
Turkije), Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië en Japan. E.e.a. 
ongeacht de huidskleur van de uit die landen afkomstige 
personen. Met de term niet-westerse allochtoon wordt derhalve 
niet bedoeld: een niet-blanke persoon. Aangezien volgens 
sommigen, de term allochtoon een negatieve connotatie heeft, 
werd in 2006 door de fractie van de PvdA in de Amsterdamse 
gemeenteraad een voorstel ingediend, om het gebruik van de 
term 'allochtoon' in officiële stukken te verbieden. Bij gebrek aan 
een alternatief bleek dit niet haalbaar. Bron: Wikipedia, de vrije 
encyclopedie. 

Als Nederland onvoldoende investeert in de integratie van 
Roemenen en Bulgaren zal de "tragiek van de 
gastarbeidersgeschiedenis" zich herhalen. Die waarschuwing 
geeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) 
in een rapport over Roemeense en Bulgaarse arbeidsmigratie. 
Volgens de raad moet Nederland maatregelen nemen nu de 
Nederlandse arbeidsmarkt volledig is opengesteld voor 
Roemeense en Bulgaarse werknemers (per 1 januari 2014). Dat 
geldt voor zowel de overheid als het bedrijfsleven. Daarbij tekent 
de raad aan dat arbeidsmigratie Nederland vooralsnog meer 
oplevert dan dat het kost; jaarlijks netto achttienhonderd euro 
per tijdelijke arbeidsmigrant.  
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Bron afbeelding: www.dutch.ac.uk 

De WRR hamert er vooral op dat Bulgaren en Roemenen die naar 
Nederland komen hun werk moeten behouden. "Dat is immers 
de les uit ons gastarbeidersverleden. De kosten van 
arbeidsmigratie worden hoger als mensen - en hun kinderen - 
niet aan het werk zijn."  
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De raad verwijst naar de problemen die ontstonden met Turkse 
en Marokkaanse gastarbeiders, die in de jaren zeventig en 
tachtig naar Nederland kwamen.  

Over de onderkant van de samenleving bestaan terechte zorgen, 
zegt de WRR. Oneerlijke concurrentie moet daar worden 
voorkomen door bestaande wetten en regels te handhaven en 
nieuwe (Europese) initiatieven te nemen, schrijft de raad. Om de 
arbeidsmigratie in betere banen te leiden, moeten tijdelijke 
contracten, uitzendwerk, payroll- en zzp-constructies tegen het 
licht worden gehouden.  

Tegelijkertijd moet Nederland zich meer inspannen om hoger 
opgeleiden te trekken. Nu is maar eenvijfde van de 
arbeidsmigranten hoogopgeleid. De WRR pleit daarom voor meer 
investeringen in de kennisinfrastructuur. De Roemeense en 
Bulgaarse studenten die er nu zijn (respectievelijk 1050 en 1600) 
kunnen op die manier aan Nederland worden gebonden. De raad 
benadrukt dat een deel opleidingen volgt - veelal in de techniek- 
waar veel vraag naar is op de arbeidsmarkt.  

Volgens de WRR zijn er 340.000 migranten uit Oost-Europa in 
Nederland, onder wie naar schatting tussen de 34.000 en 44.000 
Bulgaren en tussen de 62.000 en 77.000 Roemenen. Bron: 
NOS.nl.  

Na de wederopbouw ging het goed met de economie. De lonen 
stegen. De productie en de vraag bleven groeien en daardoor 
ontstond er een tekort aan arbeiders voor zwaar en ongeschoold 
werk. Rond dezelfde tijd was er in Turkije en Marokko veel 
werkloosheid. Het werk en de hogere lonen in Nederland trokken 
Turkse en Marokkaanse mensen en mensen uit de landen rond 
de Middellandse Zee aan. De Nederlandse regering sloot 
verdragen met deze landen. En in de jaren zestig kwamen er 
mensen uit Italië, Spanje, Portugal, Griekenland, Turkije, 
Marokko, Tunesië en Joegoslavië in Nederland werken. 
Gastarbeiders werden zij genoemd. 
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Jaren zestig: De gastarbeiders komen naar Nederland. Ze 
worden ondergebracht in barakken en pensions (zie voorpagina). 
Ze denken dat ze maar een paar jaar in Nederland blijven. 
Omdat de Nederlanders ook denken dat ze niet zullen blijven, 
voert de regering geen integratiebeleid (de gastarbeiders worden 
niet opgenomen in de Nederlandse bevolking).  

Jaren zeventig: Het aanbod van werk loopt terug door de 
oliecrisis en het groeiende aantal werkende vrouwen. De 
economie in Turkije en Marokko verbetert niet, dus veel 
gastarbeiders blijven in Nederland. Aan het eind van de jaren 
zeventig komen veel vrouwen en kinderen van gastarbeiders 
naar Nederland: gezinshereniging. De Nederlandse regering 
denkt nog steeds dat de gastarbeiders naar hun eigen land 
teruggaan en ze vinden dat de gastarbeiders hun eigen cultuur 
moeten behouden.  

Jaren tachtig: De Nederlandse regering merkt nu dat de 
gastarbeiders die in Nederland zijn blijven wonen, niet meer 
terug willen naar hun eigen land. De buitenlanders die in 
Nederland blijven, moeten integreren. 

Veel Turkse, Marokkaanse, Italiaanse, Spaanse, Portugese, 
Griekse en Joegoslavische mensen zijn kinderen of 
kleinkinderen van de gastarbeiders die in de jaren zestig naar 
Nederland kwamen. De Surinamers en Antillianen in Nederland 
hebben niks met de gastarbeiders te maken. Toen het met de 
economie op de Antillen slecht ging zijn ze als rijksgenoot naar 
Nederland geïmmigreerd. Veel buitenlanders in Nederland zijn 
asielzoekers. Ze vluchten naar Nederland omdat het in hun land 
bijvoorbeeld oorlog is. Ze gaan meestal terug, als het in hun land 
weer veilig is. 

Tot 1947 waren er weinig buitenlanders in Nederland. 1,1% van 
de Nederlandse bevolking, dat waren ongeveer 90000 mensen, 
had een niet-Nederlandse nationaliteit. Tussen 1945 en 1964 
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kwamen er een kwart miljoen Indiërs naar Nederland. En vanaf 
1956 kwamen de gastarbeiders. 

 

Italiaanse gastarbeiders 

In de jaren zeventig lieten de gastarbeiders hun gezinnen 
overkomen of maakten hier relaties. Huwelijken tussen een 
buitenlandse man en een Nederlandse vrouw werden gezien als 
een probleem. Er werden werkgroepen opgericht die bijvoorbeeld 
folders gaven aan meisjes. In die folders stond dat ze zich wel 
tien keer moesten bedenken voor ze met een buitenlandse man 
gingen trouwen. Toen het zeker was dat de gastarbeiders niet 
terug gingen naar hun eigen land, moesten ze zich aanpassen 
aan de Nederlandse cultuur. Er kwamen scholen voor 
buitenlandse kinderen. Bron: Mens en Samenleving. 

Werkgevers en overheid moeten meer investeren in de 
sociaaleconomische integratie van Bulgaren en Roemenen, 
anders zou de “tragiek van de arbeidsmigratie” zich weleens 
kunnen herhalen. Dat schrijft de Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid (WRR) in een rapport over de komst 
Roemenen en Bulgaren naar Nederland. 
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Volgens de Raad zal een deel van hen terugkeren naar het land 
van herkomst, maar moet de maatschappij er ook rekening mee 
houden dat een deel in Nederland blijft. Het is “zeer goed 
denkbaar” dat dit alleen de laagopgeleide arbeidsmigranten zijn. 
Scholing, taaltraining en arbeidsmarktbegeleiding kunnen 
volgens de Raad voorkomen dat zij werkloos worden. En dan 
dreigt een herhaling van de geschiedenis: in de jaren zestig en 
zeventig namen Nederlandse werkgevers ongeschoolde Turken 
en Marokkanen aan om werk te doen in sectoren die al snel naar 
het buitenland werden verplaatst. 

 De Raad schrijft: 

Werkgevers en uitzendbureaus doen op dit moment weinig meer 
dan het aanbieden van werk en eventueel het zorgen voor 
huisvesting. Ook de nationale overheid neemt voor de 
sociaaleconomische integratie van arbeidsmigranten relatief 
weinig financiële verantwoordelijkheid. In klassieke 
migratielanden zoals Canada en Australië en in Scandinavië – 
waaronder Denemarken – is dat anders. In deze landen draagt 
de overheid bij aan het taalonderwijs aan migranten en vaak ook 
aan hun arbeidsmarktbegeleiding. 

Volgens de Raad moet de arbeidsmigratie “aan de onderkant”, 
dus de lager opgeleiden, in betere banen worden geleid. De open 
grenzen brengen het risico met zich mee dat snel veel 
arbeidsmigranten werkloos worden, waarschuwt de raad. Ook 
zouden ze oneerlijke concurrentie met de al aanwezige 
beroepsbevolking op sociale premies uitlokken. Naast een goede 
handhaving zouden nieuwe Europese regels nodig zijn om 
dergelijke concurrentie tegen te gaan.  

Ook zou de overheid kansen onbenut laten door maar weinig 
hoogopgeleide migranten naar Nederland te lokken. Slechts een 
vijfde van alle arbeidsmigranten is hoogopgeleid. Nederland zou 
voor deze groep aantrekkelijker moeten worden gemaakt door te 
investeren in de kennisinfrastructuur en een goed 
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‘ontvangstklimaat’. Ook zouden loopbanen op niveau moeten 
worden aangeboden. Wel moet worden voorkomen dat alle 
kennis uit Roemenië en Bulgarije wordt gezogen. De 
onderzoekers wijzen erop dat Nederland een van de grootste 
investeerders in die landen is. Bron: NRC.nl 

Veel landen in Oost-Europa zijn boos over het meldpunt dat de 
PVV vorige week opende. Bij dit meldpunt kunnen Nederlanders 
klagen over immigranten uit Oost-Europa. De Europese 
Commissie noemde het meldpunt “een openlijke oproep tot 
intolerantie”. In de jaren zestig kwamen er voor het eerst 
gastarbeiders naar Nederland. 

Na de Tweede Wereldoorlog vorderde de industrialisatie in 
Nederland gestaag en bloeide de economie aan het einde van de 
jaren vijftig op. Er ontstond een tekort aan ongeschoolde 
arbeidskrachten voor de zware fysieke beroepen. In eerste 
instantie ging men daarom arbeiders werven in Spanje, 
Griekenland, Joegoslavië en Italië. Halverwege de jaren zestig 
begon men met de werving van gastarbeiders uit Turkije en 
Marokko. Hier bevonden zich grote groepen welwillende 
arbeidsmigranten. 

Er was nog geen sprake van integratiebeleid in Nederland en de 
gastarbeiders leefden vaak onder slechte woon- en 
werkomstandigheden. Ze werden ondergebracht in pensions of 
barakken, waar zij opeengepakt leefden. Ondanks de slechte 
omstandigheden, was er wel een warm welkom volgens de zoon 
van een Turkse gastarbeider: ”We werden nog net niet 
doodgeknuffeld”. Ze kregen dikwijls een gebedsruimte op de 
werkvloer en soms zelfs een Turkse kok, extra vakantiedagen en 
geld voor de vliegtickets voor familiebezoek. De bedrijven waren 
blij met de nieuwe werkkrachten. Nico Wulterkens, voormalig 
werknemer van de blikfabriek Thomassen & Drijver, herinnerde 
het zich nog goed: “Dan kwam je aan op Schiphol en zag je de 
mensen wezenloos om zich heen kijken. Die kwamen uit 
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gebieden die er totaal anders uitzagen dan hier. En dan leverden 
wij ze bij de pensions af.” 

Het idee dat deze gastarbeiders tijdelijke migranten waren, bleek 
een misvatting. De meeste Turken en Marokkanen schoten hier 
wortel en vestigden zich in de lagere rangen van de 
arbeidsmarkt. In de contracten die gesloten waren met de 
Nederlandse overheid, stond namelijk dat de gastarbeiders het 
recht hadden te blijven en dat ze na twee jaar hun familie 
konden laten overkomen.  De Turkse en Marokkaanse arbeiders 
maakten hier massaal gebruik van, terwijl de Zuid-Europeanen 
terugkeerden naar hun land. Aan de werving van gastarbeiders 
werd onder het bewind van kabinet Den Uyl in 1973 een einde 
gemaakt. De regering voorzag lange termijn problemen: “noch de 
belangen van de vreemdelingen zelf noch die van de Nederlandse 
samenleving zijn met hun komst gediend”. 

In de jaren tachtig raakte de economie in Nederland in een slop. 
Het gevolg was dat er onder de voormalige gastarbeiders grote 
werkloosheid heerste. Ook ging het samen leven niet goed en 
bleken veel Turken en Marokkanen slecht geïntegreerd. Vaak 
spraken ze de taal niet en voelden de jongeren zich gevangen 
tussen twee werelden. Tegenwoordig vormen ze echter een 
permanent en vaak goed geïntegreerd deel van de samenleving. 
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In de jaren zestig was er in de Oldenzaalse textielfabrieken een 
groot gebrek aan arbeidskrachten. De werkloosheid stond op een 
historisch dieptepunt (0,8%). Om de economische groei te 
handha-ven moedigde de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) Nederland aan de 
tewerkstelling van buitenlanders te intensiveren. Nederland 
sloot begin 1960 een wervings-verdrag met Italië en 1 jaar later 
met Spanje. Eind 1960 arriveerden in Oldenzaal de eerste 
Italianen, voornamelijk uit het zuiden van Italië. Jongemannen 
tussen de twintig en veertig jaar, bijna allemaal ongehuwd, een 
voorwaarde voor de werving. Eén jaar later kwamen er ook 
Spanjaarden. Allen vonden werk in de textielfabrieken van 
Gelderman en Molkenboer. De Italianen vormden de grootste 
groep, tussen de honderd en honderdtwintig personen. Ze 
werden allemaal gehuisvest bij kostgezinnen. 
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Die Italianen waren keurig gekleed, hadden mooi zwart haar en 
mooie ogen, al met al knappe mannen. Bij de bevolking 
bestonden veel vooroordelen over de Italianen. Ze werden gezien 
als weinig ontwikkeld en werden vaak "spagettivreters" 
genoemd. Maar bij de Oldenzaalse meisjes stonden ze in 
aanzien. "Meisjes flirtten vaak met ons, terwijl ze verkering 
hadden met Oldenzaalse jongens", zo vertelde de in Oldenzaal 
wonende Salvatore Ierna. Hij was één van de eersten die hier 
arriveerde. De Oldenzaalse jongens zagen dat alles gebeuren, 
werden jaloers en gingen met de Italianen op de vuist. 
Ongeregeldheden vonden niet alleen op straat plaats, maar ook 
in de Oldenzaalse dansgelegenheden en bij de cafetaria's. Toen 
de temperamentvolle Italianen in de danszaal van de Katholieke 
Arbeiders Bond (KAB) in het St. Josephgebouw aan de 
Molenstraat werden geweigerd en er op de deur een bord hing 
met "Verboden voor Italianen", sloeg de vlam in de pan. De 
Italianen probeerden met geweld de zaal binnen te komen. Politie 
werd opgetrommeld om de Oldenzaalse vechtersbazen en de 
Italianen van elkaar te scheiden. Er moest zelfs versterking 
worden gevraagd van de Koninklijke Marechaussee.  

De Italianen, ver in de minderheid, voelden zich bedreigd. Ze 
durfden nadien niet meer naar hun werk te gaan, bang voor 
represailles. Het werd zo erg dat ze onder politiebegeleiding naar 
hun werk bij textielfabrieken van Gelderman en Molkenboer 
gingen. De rellen in Oldenzaal werden landelijk nieuws. De 
Nederlandse Omroep Stichting (NOS) verscheen met een 
radiowagen. Een verslaggever vroeg aan Salvatore: "Waarom 
maken jullie ruzie?". Hij zei: "We zijn hier gekomen om te 
werken, niet om te sterven". De televisiebeelden, die werden 
gemaakt, gingen de hele wereld over. Alle zeilen moesten worden 
bijgezet om de gemoederen tot bedaren te brengen. 
Danszaalhouders, gemeentebestuur, politie, werkgevers en zelf 
de Italiaanse consul pleegden overleg om de strijdende partijen 
wat meer tolerantie en begrip voor elkaar bij te brengen. 
Uiteindelijk keerde de rust weer.  
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De Oldenzalers hebben moeten wennen aan de aanwezigheid 
van de buitenlanders. Velen hebben de taal geleerd, zijn later 
vaak met Twentse meisjes getrouwd en nu geheel in de 
samenleving opgenomen. Toen eind jaren zestig de eerste Turkse 
gastarbeiders kwamen was er dankzij het overleg van de destijds 
betrokken partijen een betere opvang geregeld. Er kwam meer 
aandacht voor vorming en scholing, waardoor problemen zoals 
bij de eerste immigranten achterwege bleven.  

Rond 1960 kwamen veel buitenlanders in Oldenzaal werken. Ze 
werden gastarbeiders genoemd. In Nederland was veel werk en 
er waren te weinig mensen om dat werk te doen. Daarom 
haalden de textielfabrieken van Gelderman en Molkenboer 
mannen uit Italië en later Spanje. De Italianen werden eerst 
ondergebracht bij gastgezinnen. Later kwamen er ook arbeiders 
uit Turkije en Marokko naar Nederland. Veel gastarbeiders lieten 
uiteindelijk hun gezinnen overkomen, en bleven in Nederland 
wonen. Ook deze mensen namen hun eigen gerechten mee, zoals 
pizza, ijs en couscous.  

In Overijssel wonen ook mensen die gevlucht zijn uit landen 
waar oorlog was. Zo ook de Suryoye. Deze Syrisch-Orthodoxe 
christenen uit Turkije en Syrië gingen in Twente wonen en 
richtten hun eigen kerken en klooster op. Andere Turken en ook 
Marokkanen zijn islamitisch. Zij gaan naar de moskee. In 1974 
werd de eerste moskee in Overijssel gebouwd.  

In vijftig jaar tijd kreeg Oldenzaal veel nieuwe bewoners. Dat ging 
niet altijd goed. Soms maakten de jongens ruzie met de Spaanse 
en Italiaanse arbeiders om de meisjes. "Meisjes flirtten vaak met 
ons, terwijl ze verkering hadden met Oldenzaalse jongens", zo 
vertelde de Italiaan Salvatore Ierna. Veel gastarbeiders zijn met 
een Twents meisje getrouwd en in de samenleving opgenomen. 
Tegelijkertijd hebben de Overijsselaars veel over de wereld 
geleerd van de immigranten. Dat merk je alleen al aan de 
veranderde eetgewoonten. Bron: CanonOldenzaal.nl. 



332 

 

Onrust onder Spaanse en Italiaanse gastarbeiders in Twentse 
textielindustrie. Zij voelen zich gediscrimineerd en bedreigd door 
de Twentse jeugd. Een deel van hen is in staking, een ander deel 
overweegt terug te keren naar het vaderland. 

De komst van Italiaanse gastarbeiders verloopt niet helemaal 
vlekkeloos. In september 1961 breken de ‘Twentse rellen’ uit. 
Jonge Tukkers verzetten zich tegen de Italianen. Aanleiding is 
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een ruzie waarbij een Italiaan door vier jongens wordt 
aangevallen en in het ziekenhuis wordt opgenomen. Wraakacties 
zijn het gevolg. 

Maar de vechtpartijen staan niet op zichzelf. Ook het feit dat de 
deuren van dansgelegenheden voor Italianen (en Spanjaarden) 
gesloten zijn, keert zich nu tegen de situatie. Een Enschedese 
danszaal hangt zelfs een bordje op de deur: 'E prohibito 
l’ingresso a Italiani'. 

Een staking van de Italiaanse en Spaanse arbeiders is het gevolg. 
De berichtgeving over deze stakingen en de geweldsincidenten 
reiken verder dan de Nederlandse grenzen. Ook de Italiaanse 
pers duikt er bovenop. Dit blijkt uit een schrijven van H.M. van 
Walt van Praag vanuit de Nederlandse Ambassade in Rome. 

In de communistische Unità prijkt de kop ‘Tegen de provocaties 
van rassistische teddyboys’, met daaronder het bericht van de 
stakingen als protest tegen discriminatie en agressie ten koste 
van de ‘meriodionalen’. De lokale bevolking zou zich weliswaar 
niet hebben gemengd in de rellen, maar zij geven wel te kennen 
solidair te zijn met de ‘nozems’, zoals blijkt uit de 
aanplakbiljetten op winkels en cafés waar Italianen niet gewenst 
zijn. 

Aldus Unità is niet zozeer het machogedrag van de Italiaanse 
jongens de oorzaak, maar moet deze worden gezocht in de 
moeilijke economische situatie in combinatie met ‘de traditionele 
aversie’ die Nederlanders zouden hebben tegenover ‘Latijners’. 

De Italiaanse pers neemt de geweldsplegingen hoog op, want ook 
de gematigde Messagero schrijft dat ‘de nozems geen gelegenheid 
onbenut laten om de vreemdelingen te provoceren, te molesteren 
en in enkele gevallen te mishandelen en vele [katholieke] 
gezinnen met jonge dochters zijn ietwat beducht voor het 
exuberante temperament van de zuiderlingen.’ 
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Het rechtse dagblad Tempo spreekt de hoop uit dat niet al te veel 
Italianen vanwege de rellen terug zullen keren naar Italië. Zelfs 
wordt de vraag gesteld of het mogelijk zou zijn om voor de 
Italianen in Nederland recreatiezalen te openen onder Italiaanse 
leiding, nadrukkelijk niet om apartheid te bevorderen. 

Inmiddels heeft de ‘communistisch georiënteerde’ 
arbeidersvakvereniging zich tot de ministers van Buitenlandse 
Zaken en Arbeid gewend om de emigranten beter te beschermen 
tegen dergelijke ongeregeldheden. Als dit onmogelijk blijkt, zou 
de uitzending van buitenlanders naar het buitenland moeten 
worden stopgezet. Uiteindelijk besluiten 46 van de ca. 800 
Italianen in Twente om terug te keren naar het vaderland. Bron: 
hetverhalenarchief.nl 
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Conclusie  
 
 
 
In 2025  is sprake van grote regionale veranderingen ten 
opzichte van de situatie in 2007. Momenteel zijn nog vooral 
geïsoleerde kernen met een hoog percentage niet-westerse 
allochtonen zichtbaar. De verdergaande suburbanisatie van 
niet-westerse allochtonen leidt ertoe dat in twintig jaar tijd deze 
kernen met hoge concentraties zich gaan uitbreiden over de 
aangrenzende gemeenten. Zo zullen rond de vier grote 
gemeenten zones ontstaan met hoge percentages niet-westerse 
allochtonen. Ook in andere provincies als Gelderland en Noord-
Brabant ontstaan rond de grotere stedelijke kernen zones met 
relatief veel niet-westerse allochtonen. Bron: Centraal Bureau 
voor de Statistiek. 
 
In Twente is structureel sprake van een negatief binnenlands 
migratiesaldo: er vertrekken meer mensen naar elders in 
Nederland, dan dat er mensen vanuit andere delen van 
Nederland naar Twente komen. Aan de andere kant is het 
buitenlands migratiesaldo al jaren licht positief. In veel 
gemeenten in Twente is het beleid erop gericht mensen van 
buiten binnen te halen, onder meer via ambitieuze 
woningbouwprogramma’s. De vraag is of dit daadwerkelijk lukt, 
vooral als het gaat om mensen die geen wortels hebben in 
Twente. Bron: Trendbureau Overijssel. 

Migratie binnen Nederland en met het buitenland is van grote 
invloed op de demografische ontwikkelingen in een gebied. Ook 
in Twente is dat het geval. Het is ook een factor waar, meer dan 
bijvoorbeeld op het geboortecijfer, enige sturing op mogelijk is. 
Voorbeelden daarvan zijn initiatieven als ‘brain-gain’ en het 
creëren van aantrekkelijke  vestigingsvoorwaarden. Binnen het 
onderwerp migratie is relevant wie de migranten zijn. De 
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gegevens over de afgelopen decennia geven aan dat het aandeel 
niet-westerse allochtonen (1e en 2e generatie) toeneemt. Het 
aandeel westerse allochtonen blijft ongeveer gelijk. Bron: 
Databank Twente. 

In de toeristische sector in Twente worden door allochtonen 
weinig economische bestedingen gedaan. Voor zowel Turken, 
Marokkanen, Surinamers als Antillianen blijft het moederland 
het favoriete vakantieland. De beweegredenen om naar het land 
van herkomst te gaan zijn echter aan het veranderen. De eerste 
generatie wil vooral ‘naar huis’ om aan de heimwee toe te geven. 
De tweede en derde generatie vinden familiebezoek in het 
moederland wel belangrijk, maar gaan daarna enkele weken 
vakantie vieren om te ontspannen. Dit doen zij ook met 
vakanties in Twente, waaronder weekendjes weg. 

De provincie Overijssel heeft 1.1 miljoen inwoners, waarvan 6.8 
% niet-westerse allochtonen. Ze wonen in de stedelijke gebieden. 
Het hoogste percentage inwoners van niet-westerse allochtone 
afkomst heeft Enschede (14 %), gevolgd door Almelo (13 %), 
Deventer (12.3 %) en Hengelo (10.5 %). Deze percentages liggen 
boven het landelijk gemiddelde. Een zeer groot deel van de 
inwoners van niet-westerse allochtone afkomst is van Turkse 
afkomst. Dat komt door het verleden van Twente als textiel 
industriegebied. De Marokkanen zijn opvallend 
ondervertegenwoordigd in verhouding tot Nederland als geheel. 
Niet-westerse allochtonen maken duidelijk deel uit van de 
bevolking in Twente. Oost-Nederland komt op de tweede plaats 
wat betreft het aandeel van de bevolking dat van niet-westerse 
allochtone afkomst is. In verhouding tot Nederland als geheel 
wonen relatief veel Turken in Overijssel. Bron: 
Media.wereldjournalisten.nl 

Op 1 januari 2012 telde Nederland 3,5 miljoen allochtonen: 1,6 
miljoen westerse en 1,9 miljoen niet-westerse. Het betekent dat 
één op de vijf Nederlanders van allochtone herkomst is. In 2011 
bereikte de immigratie een recordhoogte van 
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honderddrieenzestigduizend mensen. De groei zat vooral in de 
immigratie vanuit de EU-lidstaten, onder wie veel 
arbeidsmigranten uit Polen. De emigratie onder immigranten uit 
deze lidstaten is ook relatief hoog. Gezinsmigratie is nog steeds 
het belangrijkste motief voor immigranten uit Turkije, Marokko 
en Suriname. In 2011 kwam iets meer dan zeventig procent van 
de immigranten uit deze landen in het kader van gezinsmigratie 
naar Nederland. Dit percentage is de laatste jaren redelijk 
stabiel, maar lager dan in de periode 1995–2004. Het dalende 
aandeel van de gezinsmigratie in de totale immigratie wordt 
gecompenseerd door een stijgende arbeids- en studiemigratie. 
De omvang van de vier grootste niet-westerse herkomstgroepen 
neemt vooral toe door de aanwas van de tweede generatie en dus 
niet door immigratie. De omvang van de vluchtelingengroepen 
neemt vrijwel even hard toe door immigratie als door de groei 
van de tweede generatie. Bij immigranten uit 
vluchtelingengroepen gaat het niet meer alleen om 
vluchtelingen, maar ook steeds vaker om gezinsherenigers. 
 
Autochtonen en allochtonen wonen niet gelijkmatig verspreid 
over Nederland. Autochtonen wonen vaak in weinig tot niet 
stedelijke gebieden buiten de Randstad terwijl (niet-westerse) 
allochtonen het vaakst in de grote steden in de Randstad en in 
Overijssel wonen. En ook binnen deze steden zijn er wijken waar 
naar verhouding een hoog aandeel niet-westerse allochtonen 
woonachtig is. Het gemiddeld kindertal van Turkse, 
Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse vrouwen van de 
tweede generatie verschilt nauwelijks van dat van autochtone 
vrouwen. Alleen onder Marokkaanse vrouwen ligt dit wat hoger. 
Vrouwen van de tweede generatie zijn gemiddeld nog maar een 
jaar jonger bij de geboorte van hun eerste kind dan autochtone 
vrouwen, vrouwen van de eerste generatie zijn nog zo’n drie jaar 
jonger dan autochtone vrouwen. Turken en Marokkanen 
trouwen overwegend met iemand van de eigen herkomstgroep. 
Minder dan een op de tien van hen trouwt met een autochtoon. 
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Surinamers en Antillianen trouwen drie tot vier keer zo vaak met 
een autochtoon. Hoewel Turken en Marokkanen overwegend nog 
een partner van dezelfde herkomst huwen, is het aandeel dat 
een partner uit het buitenland over laat komen het afgelopen 
decennium fors gedaald. Onder de tweede generatie is dit 
aandeel in 2011 met één op de tien twee keer zo laag als onder 
de eerste generatie. Tweedegeneratieallochtonen lijken in 
gezinsvorming meer op autochtonen dan eerste generatie 
allochtonen. Dit geldt zowel voor de leeftijd van de moeder bij de 
geboorte van het eerste kind als om het gemiddelde kindertal. 
Ook laten zij minder vaak dan de eerste generatie een partner 
uit het buitenland overkomen. Daarmee lijkt de integratie van 
allochtonen in de Nederlandse samenleving met de tweede 
generatie een stap verder. Bron: Bureau voor de statistiek. 
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De sterkste stijging van het aandeel westerse allochtonen wordt 
verwacht in Noord- en Zuid-Holland en Flevoland. De laatste 
jaren zijn veel immigranten uit de nieuwe EU-landen Polen, 
Roemenië en Bulgarije naar Nederland gekomen. Zij vestigen 
zich vooral in de Randstad en zuidelijke provincies. In de 
grensgemeenten van Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel, 
Drenthe en Groningen is het aandeel westerse allochtonen 
weliswaar bovengemiddeld, maar minder sterk geconcentreerd 
dan in Limburg en Zeeland. Niet-westerse allochtonen wonen nu 
nog sterk geconcentreerd in de provincies Flevoland en Noord- 
en Zuid-Holland. Deze concentratie neemt naar verwachting iets 
af. In de noordelijke, zuidelijke en oostelijke provincies wordt een 
sterkere toename van het aandeel niet-westerse allochtonen 
verwacht dan in het westen. 
 

Als Nederland onvoldoende investeert in de integratie van 
Roemenen en Bulgaren zal de "tragiek van de 
gastarbeidersgeschiedenis" zich herhalen. Die waarschuwing 
geeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) 
in een rapport over Roemeense en Bulgaarse arbeidsmigratie. 
Volgens de raad moet Nederland maatregelen nemen nu de 
Nederlandse arbeidsmarkt volledig is opengesteld voor 
Roemeense en Bulgaarse werknemers (per 1 januari 2014). Dat 
geldt voor zowel de overheid als het bedrijfsleven. Daarbij tekent 
de raad aan dat arbeidsmigratie Nederland vooralsnog meer 
oplevert dan dat het kost; jaarlijks netto 1800 euro per tijdelijke 
arbeidsmigrant. De WRR hamert er vooral op dat Bulgaren en 
Roemenen die naar Nederland komen hun werk moeten 
behouden. "Dat is immers de les uit ons gastarbeidersverleden. 
De kosten van arbeidsmigratie worden hoger als mensen - en 
hun kinderen - niet aan het werk zijn."  De raad verwijst naar de 
problemen die ontstonden met Turkse en Marokkaanse 
gastarbeiders, die in de jaren 70 en 80 naar Nederland kwamen.  
Bron: NOS.nl. 

Beide culturen, de allochtone én de Twentse zullen door de 
integratie veranderen als in een soort “melting pot.” Wel moet 
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men van allochtonen verwachten dat ze de taal leren. Men moet 
respect hebben voor elkaars cultuur, maar die culturen mogen 
niet de oorzaak zijn van een isolement. (Van de allochtonen.) Ook 
vind ik het eigenlijk abnormaal dat we zwarte scholen en 
gettovorming zomaar accepteren. Het is echter erg moeilijk om 
die problemen aan te pakken. Men kan mensen immers niet 
zomaar verbieden om ergens te gaan wonen en hun kind ergens 
naar school te sturen. Druppels op de gloeiende plaat zijn 
misschien kleine initiatieven zoals lokale “ruilsystemen” tussen 
asielzoekers en Nederlanders en de chatsessies van minister van 
Boxtel met allochtone jongeren. In een “melting-pot” model kan 
de integratie het beste tot zijn recht komen. We zullen er samen 
wel veel moeite doen, want in de praktijk blijkt het wel erg 
moeilijk te zijn. Bron: Examenmodule Maatschappijleer 
Multiculturele Samenleving. 
 
We namen aan dat niet-westerse mensen van allochtone 
afkomst, vooral de Turken in Twente vooral streven naar 
integratie en assimilatie en dat separatie en marginalisatie veel 
minder voorkomen. Op de vraag hoe belangrijk men het hebben 
van Twentse vrienden en kennissen achtte, antwoordde geen 
enkele buitenlander dat het niet belangrijk was en enkelen gaven 
aan het slechts een beetje belangrijk te vinden. Enkelingen 
zeggen dat Twentse vrienden en kennissen niet belangrijk zijn 
en nog minder respondenten vonden het slechts een beetje  
belangrijk. Omdat deze respondenten tezamen geen grote groep 
vormen, zijn zij in de verdere analyses weggelaten, zodat we ons 
volledig hebben gericht op assimileerders en integreerders. 
Gemiddeld scoorden de buitenlanders op de vraag over het 
belang van het hebben van Twentse vrienden en kennissen 
ongeveer even hoog.  
 
Om te onderzoeken of er inderdaad twee verschillende groepen 
bestonden, namelijk één die integreert en één die assimileert, 
bekeken we de vraag hoe belangrijk men het vond om volgens de 
normen van buitenlanders en waarden te leven. De spreiding 
van de antwoorden op deze vraag bleek veel groter te zijn dan bij 
de vraag naar Twentse vrienden en kennissen, zodat we 
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inderdaad van twee groepen kunnen spreken. Er was geen 
significant verschil tussen verschillende groepen buitenlanders. 
Buitenlanders vinden gemiddeld genomen de eigen normen en 
waarden even belangrijk. Wanneer we de respondenten echter 
gaan indelen in een groep die assimileert (eigen normen en 
waarden zijn "niet belangrijk", "een beetje belangrijk" of "tamelijk 
belangrijk",  en een groep die integreert (eigen normen en 
waarden zijn "belangrijk" of "erg belangrijk", zien we dat bij de 
Turken meer personen integreren dan assimileren. 
 

 
 
Turken vergelijken zich vooral met Tukkers en soms met andere 
Turken in Twente. Dit betekent dat ze zich niet vergelijken met 
mensen die het slechter hebben dan zijzelf, maar wel met 
mensen die het net zo goed hebben (Turken in Twente) of beter 
hebben (Tukkers) dan zijzelf. Ze vergelijken zich overigens niet 
vaak met deze andere groepen en voelen zich daar over het 
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algemeen prettig en weinig onzeker bij. Vierenzestig procent van 
de Turken zegt te integreren, terwijl 28% assimileert. Opvallend 
is dat het voor hen weinig uitmaakt welk van beide strategieën 
ze gebruiken. Er is geen verschil in welbevinden en behoefte aan 
zelfevaluatie.  
 
In totaal kregen bijna drieduizend Hongaren toestemming om 
zich permanent te vestigen. De Nederlandse regering liet de 
organisatie van de opvang, het verblijf en de vestiging van de 
Hongaarse vluchtelingen succesvol over aan particuliere 
organisaties. Hoewel het leek alsof de regering zich weinig 
bemoeide met de vluchtelingen, hield Den Haag achter de 
schermen wel degelijk een vinger in de pap, vooral op het gebied 
van vreemdelingenbeleid. Vluchtelingen werden vanaf hun 
aankomst in Nederland nauwlettend in de gaten gehouden, 
ondanks dat het in Oostenrijk dienst doende selectieteam 
slechts vluchtelingen selecteerde die vanaf 4 november waren 
gevlucht. 
 
Zij werden binnen enkele weken uitgebreid gescreend door 
ambtenaren van het ministerie van Justitie. Het ministerie was 
erg verdacht op communistische elementen onder de 
vluchtelingen; de angst was groot voor voormalige A.V.H.-
agenten. Vluchtelingen dienden bij aankomst in Nederland een 
uitgebreide vragenlijst in te vullen met behulp van tolken. Ook 
in de opvangkampen werd een oogje in het zeil gehouden: rijks 
rechercheurs hadden te allen tijde toegang tot verblijfplaatsen 
en bij verdachte omstandigheden werd Den Haag onmiddellijk 
op de hoogte gesteld. Opvallend genoeg was Den Haag meer 
verdacht op voormalige A.V.H.-agenten dan op communistische 
partijleden, zo laten de archieven zien. Ook in de periode ná de 
vestiging van de vluchtelingen hield Justitie toezicht. Aan de 
hand van verhuisberichten werd Den Haag geïnformeerd over de 
vestiging van de vluchtelingen elders in Nederland. Daarnaast 
werden verschillende vluchtelingen die al enige maanden in 
Nederland verbleven door de plaatselijke politie opnieuw 
verhoord. De tientallen verhuisberichten, uitgebreid ingevulde 
vragenlijsten en notulen van nadere verhoren liegen er niet om: 
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een angstpsychose kenmerkte wel degelijk de kijk op de komst 
van Hongaarse vluchtelingen van achter het IJzeren Gordijn. 
 
In de naoorlogse geschiedenis van de Indische gemeenschap 
keren drie thema’s steeds terug: onbegrip, doorgesneden banden 
met het oude Indië, en de oorlog. Onbegrip over het feit dat 
Nederland zich na de onafhankelijkheid van Indonesië zo snel 
afwendde van zijn koloniale verleden, waardoor er een sluier 
kwam te liggen over de alledaagse geschiedenis van Indische 
landgenoten. Daarmee werden zij ook zelf afgesneden van hun 
herinneringen aan de vooroorlogse tijd, wat hen de 
karakterisering heeft opgeleverd van een heimweegeneratie. Wat 
de Japanse bezetting betreft, de belangstelling daarvoor is in 
Nederland pas laat op gang gekomen. Dat geldt zeker voor de 
gebrekkige financiële compensatie van overheidswege voor de 
geleden oorlogsschade – en niet uitbetaalde salarissen en 
pensioenen.  
 
Nadat een gefrustreerde man in augustus 1991, tijdens een 
plechtigheid bij het herdenkingsmonument, een ei had gegooid 
naar premier Ruud Lubbers, werd in allerijl een Indisch Platform 
opgericht. Voor het eerst sinds zijn komst naar Nederland had 
de Indische groep toen een officieel orgaan om regelmatig met 
het kabinet van gedachten te wisselen over haar wensen en 
noden. Daaruit is onder meer Het Indisch Gebaar voortgekomen, 
een individuele uitkering voor het doorstane oorlogsleed en de 
als zakelijk ervaren wijze waarop de Nederlandse overheid 
daarmee zou zijn omgegaan. Ook kwam er een reeks historische 
studies op gang over Indische Nederlanders door de eeuwen 
heen. Al die initiatieven hebben geleid tot een zichtbaarder 
aandeel van het Indische in het Nederlandse geschiedverhaal. 
Veel mensen van Indonesische afkomst die ik heb ontmoet zijn 
halfbloedjes. Veel Indonesische vrouwen zijn met Nederlandse 
mannen getrouwd en vice versa. Velen hebben een Nederlandse 
voornaam aangenomen. De meeste Indonesiers zijn eind jaren 
veertig, begin jaren vijftig naar Nederland gekomen. Er zijn 
nauwelijks verschillen in werkloosheidscijfers en 
criminaliteitscijfers. De Indonesiërs worden veelal tot de 
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autochtone bevolkingsgroep gerekend omdat ze al minimaal drie 
generaties in Nederland verblijven. Wel was de meerderheid van 
de Indonesiërs die naar Nederland kwamen christelijk.  
 
Veel jongere Indo’s zijn zo geassimileerd dat hun (deels) Indische 
komaf lang niet altijd meer een rol speelt in hun leven. Voor de 
jongere generatie is het een eigen keuze of ze iets met de Indische 
achtergrond wil doen. Sommigen vinden het een raar idee om 
zichzelf als Indisch te bestempelen.” Zo noemt de Indische Dunja 
Landegent (30) het enige Indische in haar leven het Indische 
eten. „Verder doe ik weinig met mijn Indische komaf, zeker na 
het overlijden van mijn opa en oma die nog meest Indisch waren. 
Het is zelfs zo erg, dat ik niet weet wat ik als de Indische cultuur 
zou moeten benoemen of wat de tradities zijn.” Toch zijn er ook 
Indische jongeren die zich wel verdiepen in hun afkomst. 
Sommige jongeren zijn er erg mee bezig. Vooral op sites van 
Indische jongeren vind je degenen die zich vrij fanatiek met hun 
Indische achtergrond bezighouden. Soms gaan ze zelfs 
Indonesische woorden gebruiken, terwijl ik zeker weet dat hun 
ouders dat niet deden. Door die sites kun je indruk krijgen dat 
de Indische identiteit bij de jongeren erg leeft, maar het gaat om 
een naar verhouding kleine groep. 
 
Een opmerkelijke conclusie uit het rapport van de WRR, is dat 
de overheid meer moet investeren in de sociaaleconomische 
integratie van migranten. Landen als Canada en Australië 
zouden dit veel meer doen. 'In deze landen draagt de overheid bij 
aan het taalonderwijs aan migranten en vaak ook aan hun 
arbeidsmarktbegeleiding,' zegt de WRR. 
 
Dat is op z'n zachtst gezegd een beetje vreemd. Nadat het 
multiculti-ideaal zo'n vijftien jaar geleden implodeerde, leek het 
dat er een les was geleerd. Een les die nog altijd breed wordt 
uitgedragen. Integratie bevorder je niet door andere culturen 
respectvol met rust te laten en soms wat te pamperen. Ingegeven 
door idealen uit de jaren zestig werden andere culturen lange 
tijd bewierookt en moest je 'de Ander' vooral in zijn waarde laten. 
Het vreemde was goed en mooi, en om het goed en mooi te 
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houden moest je er als Nederlander met je tengels vanaf blijven. 
Zo zou er op organische wijze een kleurrijke integratie ontstaan, 
een eenheid in verscheidenheid. Uiteindelijk bleek dat ideaal niet 
houdbaar. Nu is het precies andersom. 'De Ander' moet zijn best 
doen om 'hetzelfde' te worden. Integreren is assimileren. Daarbij 
zijn wij veel meer gaan verwachten van migranten dan we in de 
jaren zestig en zeventig deden. Maar geven we de nieuwe 
arbeidsmigranten wel voldoende kans om aan die verwachtingen 
te voldoen? Een artikel in de Volkskrant van afgelopen zaterdag 
laat zien dat er in essentie bar weinig veranderd is. Het stuk ging 
over een nieuw dorp voor arbeidsmigranten in Zeewolde. Hier 
kunnen zeshonderd arbeidsmigranten wonen in relatieve 
welvaart. De migranten worden niet bij elkaar gepropt zoals in 
de beruchte Polenhotels. Er is een wasserette in het dorp, en er 
zal ook een café verschijnen en een supermarkt met Poolse 
producten. Het is een zogenaamd 'totaalconcept'. De veelal 
Poolse bewoners hebben in het migrantendorp alles wat ze nodig 
hebben. En dat is meteen het probleem. Er is geen enkele 
aanleiding om het dorp te verlaten, behalve om te werken. Dat 
is bovendien al een hele onderneming, het dorp verlaten, want 
het is gebouwd in the middle of nowhere, tussen windmolens en 
landbouwgrond. Het is een afgelegen en in zichzelf gekeerd oord. 
Lezend over Zeewolde moest ik denken aan zo'n sneeuwbol, 
waarin de miniatuurhuisjes zijn gevangen in glas.  
 
De Molukse samenleving  laat een steeds gedifferentieerder beeld  
zien. Lang bleven Molukkers werkzaam in een beperkt aantal 
beroepen. Dit is aan het veranderen. Je vindt ze op allerlei 
niveaus. Dit komt omdat ze door de jaren heen meer en beter 
onderwijs gekregen hebben. Toch blijft nog steeds het aantal 
Molukse leerlingen op HAVO en VWO ver onder de maat en 
blijven er nog steeds heel wat kansarme Molukkers: drop-outs 
in het onderwijs, werkelozen en verslaafden. Het RMS-ideaal 
betekent voor sommigen het gevoel te behoren tot één volk, voor 
anderen de hoop dat de Molukken ooit nog eens zelfstandig 
zullen worden. Ook zijn er Molukkers voor wie het RMS-ideaal 
niets meer betekent. Tegenwoordig woont ongeveer de helft van 
de Molukse bevolkingsgroep 'buiten', d.w.z. individueel tussen 
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de Nederlanders. een probleem hiervan is dat de Molukse 
ouderen niet meer vanzelfsprekend door hun familie wordt 
opgevangen. Aan het begin van de negentiger jaren is het besef 
dat de Molukkers hun lot in eigen hand moeten nemen gegroeid. 
De verhouding tot de Nederlandse regering is milder geworden.  
 
Migranten moeten participeren willen ze integreren. Daarvan 
zijn we ons in Nederland wel bewust geworden sinds het 
multiculti-ideaal is geflopt. Tegelijkertijd duwen we ze nog steeds 
letterlijk weg naar de rand van de samenleving. Als je het geluk 
hebt om als Oost-Europese arbeidsmigrant in Zeewolde te 
belanden, en niet wordt opgehokt in illegale woningen, dan zijn 
je leefomstandigheden iets beter dan die van de Turkse en 
Marokkaanse gastarbeiders die hier vijftig jaar geleden kwamen. 
Dat wel. Maar het isolement, dat is hetzelfde gebleven. Het is 
lastig integreren wanneer je bent afgesloten van de wereld. Bron: 
Volkskrant.nl  
 
Er zijn ernstige problemen, maar er is ook hoop. Dat is de 
conclusie van het Jaarrapport Integratie van het Sociaal 
Cultureel Planbureau. Het aantal allochtone jongeren dat met 
school stopt baart zorgen, maar daar staat tegenover dat 
allochtone jongeren het op school wel vaak beter doen dan hun 
ouders. De sociale kloof tussen de verschillende groepen in 
Nederland is groot, maar een meerderheid van de allochtonen 
blijkt zich toch gewoon thuis te voelen in Nederland. Op school 
vergaat het de meeste allochtone jeugd nog altijd anders dan de 
meeste autochtonen. Allochtone kinderen beginnen met een 
taalachterstand. Pas in groep 8 kunnen zij net zo goed lezen en 
schrijven als autochtone kinderen in groep 6. Als Turkse, 
Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse jongeren vervolgens 
naar het voortgezet onderwijs gaan, is het beeld niet veel 
rooskleuriger. Allochtone jongeren blijven vaker zitten en zakken 
vaker voor hun eindexamen.  
 
Vooral Turkse jongeren haken vaak af tijdens hun opleiding: 
minder dan de helft (46%) van de Turkse scholieren blijft lang 
genoeg op school om een diploma te halen. Ook blijven Turkse 
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jongeren het vaakst zitten en hebben ze de grootste 
taalachterstand. Bij deze jongeren wordt er thuis bijna geen 
Nederlands gesproken, wat invloed heeft op hun 
schoolprestaties. Van de tweede generatie Marokkanen komt 
68% van school met een diploma op zak, gevolgd door 
Surinamers met 57%. Tweede generatie Antillianen doen het 
goed op school. Zij halen net zo vaak als autochtonen een 
diploma (77%).  
 

 

Er is ook positief nieuws. Alle tweede generatie allochtonen doen 
het bijvoorbeeld een stuk beter dan hun van hogeschool en 
universiteit. Midden jaren ’90 had nog maar ongeveer 6% van de 
studenten in het hbo en vaders en moeders. Zij maken niet 
alleen vaker hun school af, maar dringen ook vaker door tot de 
wereld wo een niet-westerse allochtone achtergrond, nu is dat 
verdubbeld tot ruim 12%.   
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Autochtone en allochtone Nederlanders lijken in sommige 
gevallen meer op elkaar dan je zou vermoeden. Iets minder dan 
de helft van de autochtonen vindt dat er teveel allochtonen in 
Nederland zijn. Iets meer dan de helft van de Turken vindt dat 
ook. Zou het kunnen zijn dat hoe meer je klaagt over 
allochtonen, net als autochtonen, hoe beter geïntegreerd je bent? 
Het is een interessante gedachte. Maar waarschijnlijker is dat 
groepen die gesloten zijn, het vervelend vinden dat ze hun 
omgeving moeten delen met leden uit andere groepen. Zowel 
autochtonen als Turken zijn erg op de eigen groep gericht en 
hebben weinig contact met mensen met een andere achtergrond. 
91% van de autochtonen heeft bijvoorbeeld in zijn vrije tijd 
vooral contact met andere autochtonen. Ook een grote 
meerderheid van de Turken (66%) heeft liever mensen van de 
eigen groep op de koffie.  
 
De sociale afstand tussen Turken, Marokkanen en Antillianen 
aan de ene kant en autochtonen aan de andere kant is nog groot, 
zo blijkt uit het rapport. Ze komen niet zo vaak bij elkaar over 
de vloer, zien hun kinderen liever niet met elkaar spelen, en al 
helemaal niet trouwen. Ongeveer vier van de tien autochtone 
ouders zouden er problemen mee hebben als hun kind kiest voor 
een huwelijk met een allochtoon. Dit geldt voor zes van de tien 
Turkse ouders en ongeveer de helft van de Marokkaanse vaders 
en moeders. Antillianen en Surinamers hebben wel een zwak 
voor de interculturele liefde: ongeveer 90 % van de ouders heeft 
geen bezwaar tegen een autochtone partner voor hun kind. ‘Alles 
bijeen genomen is het beeld niet gunstig’, schrijft het SCP. De 
sociale afstand tussen Turken en Marokkanen en autochtonen 
is in twaalf jaar hetzelfde gebleven, terwijl deze afstand tussen 
Antillianen en autochtonen zelfs is toegenomen. Alleen 
Surinamers blijken de kloof te kunnen overbruggen: zij hebben 
wel steeds vaker contact met autochtonen. 
 
Een deel van de Surinamers in Nederland kan inmiddels worden 
gerekend tot de ‘middenklasse ‘, qua opleiding en werk doet men 
het ‘even goed ‘ als autochtone Nederlanders. Verondersteld 
wordt dat Surinamers – vooral door de grote verscheidenheid van 
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culturen in eigen land – zich gemakkelijke en goed aanpassen in 
andere culturen, en zich daar ook prettig voelen. Helaas gaat op 
sommige punten minder goed met de Surinamers. Terwijl het 
beeld van deze groep positief is en de Surinaamse gemeenschap 
niet als ‘probleem’ groep wordt gezien. Speciale projecten waar 
aandacht en geld voor nodig is, worden daarom ook vaak ten 
onrechte niet aan de Surinaamse doelgroep besteed. Er is sprake 
van onderwijsachterstand, oververtegenwoordiging binnen het 
speciaal onderwijs en een hoge schooluitval bij Surinamers. 
Overgewicht is daarnaast een probleem en diabetes komt met 
name bij Hindoestanen veel voor. Bron: ACB Kenniscentrum 
Surinamers in Nederland 2010. 
 
Niet alleen Prinses Maxima zoekt naar hoe je Nederlands én iets 
anders kan zijn, dit geldt voor alle allochtonen. Turken blijken 
zich vooral Turks te voelen (58%). Marokkanen voelen zich 
Marokkaans (46%), maar ook vaak Marokkaans-Nederlands 
(40%). Ook 40% van de Surinamers heeft het gevoel twee 
identiteiten te hebben. Er is echter ook een grote groep 
Surinamers die zich bovenal Nederlander voelt (39%). 
Antillianen zijn verdeeld: een derde voelt zich Antilliaans, een 
derde Antilliaans-Nederlands en een derde Nederlands. Wat 
opvalt, is dat tweede generatie allochtonen zich veel vaker 
Nederlands voelen. De helft van de eerste generatie Marokkanen 
bijvoorbeeld voelt zich Marokkaans; onder de tweede generatie 
Marokkanen is dit aantal gedaald tot een derde. Dat betekent 
dat de meerderheid van de jonge Marokkanen zich Marokkaans-
Nederlands óf Nederlands voelt.  
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Nawoord 

 
Als ik ooit naar een ander land zou moeten vluchten, hoop ik 
maar dat de mensen daar zich over mij zullen ontfermen. Oorlog, 
dictatuur, vervolging en marteling. En met vluchten is het nog 
niet voorbij. Vluchtelingen die in Nederland bescherming vragen, 
leven in grote onzekerheid. Vluchtelingen die hun 
vervolgprocedure afwachten of die uitgeprocedeerd zijn en niet 
kunnen of durven terugkeren, moeten op straat overleven of 
worden gevangen gezet. Alsof het criminelen zijn in plaats van 
slachtoffers. Ze mogen niet werken, niet wonen, niet leven. 
Alleen maar wachten op een onzekere toekomst. Met hun 
trauma’s als enige gezelschap. 
 
Integratie bevorder je niet door andere culturen respectvol met 
rust te laten en soms wat te pamperen. Wij zijn veel meer gaan 
verwachten van migranten dan we in de jaren zestig en zeventig 
deden, stelt schrijver Bart Smout. 'Maar geven we de nieuwe 
arbeidsmigranten wel voldoende kans om aan die verwachtingen 
te voldoen?' 
 
Als we niet oppassen, ontstaat er een nieuw multicultureel 
drama. Daarvoor waarschuwt de Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid (WRR), meldt de Telegraaf. Er moet meer 
worden geïnvesteerd in de integratie van arbeidsmigranten. 
Gebeurt dat niet, dan dreigt de geschiedenis zich te herhalen. 
De problemen die Nederland heeft gehad met Turkse en 
Marokkaanse arbeidsmigranten in de jaren zestig en zeventig, 
zullen zich opnieuw voordoen, maar ditmaal bij Oost-
Europeanen. Bron: Kennislink.nl. 
 
Je hoeft blijkbaar niet veel contact met autochtone Nederlanders 
te hebben om je toch thuis te voelen. De meerderheid van de 
allochtonen voelt zich namelijk thuis in dit land van polders, 
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dijken en snelwegen. Surinamers voelen zich het meest thuis 
met 85%, op de voet gevolgd door Antillianen (77%). Op zich is 
dit niet zo verwonderlijk, want Surinamers en Antillianen 
spreken vaak goed Nederlands en kennen de Nederlandse 
cultuur dankzij het koloniale verleden. Opvallender is dat ook 
73% van de Marokkanen en 65% van de Turken zich thuis voelt 
in Nederland. Toch vinden allochtonen wel dat de sfeer in 
Nederland is veranderd. Vooral de kritische houding van 
autochtonen ten opzichte van de islam baart allochtone moslims 
zorgen: ruim 60% van de Turkse en ruim 70% van de 
Marokkaanse moslims vinden dat in Nederland te negatief tegen 
de islam wordt aangekeken. Ook denkt een grote meerderheid 
van de bevolking (autochtoon én allochtoon) dat spanningen 
tussen groepen in Nederland erger worden. 
 
Het is moeilijk te zeggen hoe de integratie van allochtonen van 
Nederland in de toekomst zal gaan verlopen. Door de huidige 
politieke ontwikkelingen (de “ruk naar rechts”) is het 
waarschijnlijk dat een volgend kabinet zal aandringen op een 
strengere integratie van allochtonen. Of dit ook werkelijk gebeurt 
zal afhangen van de (on)wil van de allochtonen om te integreren 
en van de mogelijkheden van de Nederlanders om de integratie 
te bevorderen. Zo zullen bijvoorbeeld de wachtlijsten voor de 
inburgeringscursussen weggewerkt moeten worden. Als over 
enkele decennia er een allochtone meerderheid is in de grote 
steden in de Randstad zal deze meerderheid toch op z´n minst 
Nederlands moeten spreken. Zo niet kan het inderdaad zijn dat 
we een “multicultureel drama” tegemoet gaan.  Bron fotos: de 
genoemde sites. 

 

 
Enter, 1 maart 2014 


