
Op een bevolking van bijna 16 miljoen telt Nederland 1,2 miljoen

niet-westerse en 0,6 miljoen westerse allochtonen. Onder de niet-

westerse allochtonen vormen de Turken met een aantal van bijna

300 duizend de grootste groep, gevolgd door de Surinamers (ruim

250 duizend) en de Marokkanen (een kleine 250 duizend).

Belgen en Duitsers
Tot het einde van de jaren veertig woonden hier behalve Neder-

landers vooral Belgen en Duitsers. Dat waren voor het meren-

deel vrouwen die zich hier hadden gevestigd vanwege hun

huwelijk met een Nederlander.

In de jaren vijftig veranderde dit. Na de onafhankelijkheid van

Indonesië in 1949 immigreerden er nogal wat mensen uit dat

land. Maar sinds 1963, toen Nederland het voormalig Nederlands

Nieuw-Guinea overdroeg aan de Indonesische autoriteiten, stelt

het migratieverkeer met dat land getalsmatig weinig meer voor.

Bijna de helft van de mensen die in voormalig Nederlands-Indië

zijn geboren woont hier al veertig jaar of langer.

Gezinshereniging
De meeste Surinamers verlieten hun land vlak voor de onafhan-

kelijkheid in november 1975 of vlak voor het verlopen van de

zogeheten toescheidingsovereenkomst in 1980. Volgens deze

overeenkomst behielden Surinamers die in Nederland woonden

de Nederlandse nationaliteit. Degenen die na 1980 naar Neder-

land zijn gekomen, waren die inmiddels kwijtgeraakt. Om op-

nieuw een Nederlandse paspoort te krijgen moesten zij, als elke

buitenlander, een verzoek tot naturalisatie indienen.

In de jaren zestig kwamen veel gastarbeiders uit landen rond de

Middellandse Zee naar ons land. Sommigen keerden na verloop

van tijd terug, anderen besloten zich permanent te vestigen. Tot

de laatste groep behoorden veel Turken en Marokkanen. Zij lieten

in het kader van gezinshereniging hun gezinnen naar Nederland

overkomen, of kwamen om met hier gevestigde landgenoten een

gezin te vormen.

Van recente datum is de komst van asielzoekers uit onder meer

Afghanistan, het voormalige Joegoslavië, Irak, Iran en Somalië. De

grote aanwas van asielzoekers kan worden afgemeten aan het feit

dat bijna driekwart van degenen die inmiddels een verblijfsvergun-

ning hebben gekregen, hooguit vijf jaar in ons land woont.

Meer kinderen
Allochtonen zijn gemiddeld jonger dan autochtonen. Dat komt

vooral doordat immigranten doorgaans jong zijn en veel alloch-

tonen hier nog niet zo lang wonen. Daarnaast krijgen allochto-

nen meer kinderen dan autochtonen. De derde oorzaak voor de

lage gemiddelde leeftijd van allochtonen is dat oudere allochto-

nen soms terugkeren naar hun geboorteland.

De verschillen in de leeftijdsopbouw van de diverse groepen al-

lochtonen zijn aanzienlijk. De hier woonachtige mensen uit het

voormalig Nederlands-Indië van zowel de eerste als de tweede ge-

neratie zijn gemiddeld ouder dan bijvoorbeeld Turken of Marok-

kanen. Ook hier woonachtige personen uit de Europese Unie

hebben een gemiddeld hogere leeftijd dan allochtonen van bui-

ten Europa. §

Kees Prins

Hier woonachtige Turken en Marokkanen jongste bevolking

Allochtonen jonger dan autochtonen

Allochtonen zijn gemiddeld jonger dan autochtonen. Zij komen doorgaans als ze nog jong zijn en
zij krijgen gemiddeld meer kinderen. Op oudere leeftijd keert bovendien een aantal weer terug naar
hun geboorteland. De verschillen in de leeftijdsopbouw van de diverse groepen allochtonen zijn
echter aanzienlijk.
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Allochtone bevolking
Allochtonen kunnen onderscheiden worden naar generatie en naar geboorteland. Tot de eerste generatie allochtonen behoren de in

het buitenland geboren personen met minstens één in het buitenland geboren ouder. Tot de tweede generatie allochtonen behoren de in

Nederland geboren personen met twee in het buitenland geboren ouders.

Het tweede onderscheid is naar geboorteland. De allochtonenprognose onderscheidt tien (groepen van) geboortelanden: 1. Turkije,

2. Marokko, 3. Suriname, 4. Nederlandse Antillen en Aruba, 5. Afrika (exclusief Marokko), 6. Azië (exclusief Japan, Indonesië en voormalig

Nederlands-Indië), 7. Latijns Amerika (exclusief Nederlandse Antillen, Aruba en Suriname), 8. Indonesië (inclusief voormalig Nederlands-

Indië), 9. overige landen (Noord-Amerika, Japan, Oceanië en Europa exclusief Nederland) en 10. Nederland. Tezamen vormen deze tien

groepen de bevolking van Nederland. De groepen 1 tot en met 7 vormen de niet-westerse allochtonen, de groepen 8 en 9 de westerse

allochtonen. Het bovenstaande is gebaseerd op de zogenaamde beperkte definitie. Meer hierover is te vinden in de Allochtonenprognose

1998. CBS (Voorburg/Heerlen 1998).
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Leeftijdsopbouw allochtonen naar land van herkomst, 1998
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