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“A spider’s cobweb isn’t only its sleeping spring, but also its food trap.” 
    -African Proverb 
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Voorwoord 
Na het afronden van mijn HAVO (voorheen het Peter Stuyvesant College, nu het Kolegio Alejandro 
Paula) op Curaçao ben ik naar Nederland gekomen voor mijn vervolgstudie. Na het behalen van mijn 
bachelor Commerciële Economie aan de Hogeschool Rotterdam heb ik een aantal jaar in de 
commerciële wereld gewerkt. Na een tijd besefte ik dat ik een grote interesse heb in de mensheid en 
graag bezig wil zijn met maatschappelijke vraagstukken in plaats van winsten en targets. Daarom heb ik 
besloten om naast mijn werk in de avond de pre-master Sociologie aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam te volgen en daarna de master Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid. Het was niet altijd 
makkelijk, maar mijn interesse in sociale vraagstukken heeft ervoor gezorgd dat ik doorging met mijn 
studie. Vanaf het moment dat ik naar Nederland kwam studeren was ik altijd nieuwsgierig naar het 
besluitvormingsproces van hoogopgeleide Curaçaoënaars met betrekking tot remigratie. Nu ben ik wat 
ouder dan toen ik naar Nederland kwam studeren, dus ik zit in een levensfase waarin ik ook een keuze 
moet maken waar ik de rest van mijn leven wil zijn. Daarom heb ik besloten om een etnografisch 
onderzoek te doen naar de ervaringen van hoogopgeleide Curaçaoënaars met remigratie, zodat ik meer 
informatie kan krijgen voor mijn eigen remigratiebesluit.    

Afgelopen maanden waren zeer interessante tijden, niet alleen door het feit dat ik moest 
afstuderen, maar vooral omdat wij als mensen wereldwijd te maken kregen met het Coronavirus. Naast 
mijn eigen motivatie, had ik een support systeem dat mij gemotiveerd heeft om door te gaan met mijn 
scriptie. Ik wil graag gebruik maken van deze mogelijkheid om al deze personen te bedanken. Ik wil mijn 
moeder Shareta en mijn zusje Shamella bedanken omdat ze, in goede en slechte tijden, altijd in mij 
hebben gelooft. Daarnaast wil ik alle vrienden (met name Derrick, Joost en Shurentley) en vriendinnen 
bedanken die mij hebben gesteund in mijn reis om een Socioloog te worden. Ik wil in het bijzonder mijn 
vriendin Josette bedanken omdat ze naast haar drukke baan altijd bereid was om motiverende 
gesprekken met mij te voeren. Daarnaast had ze heel erg veel geduld met mij tijdens deze hectische 
periode. Natuurlijk wil ik mijn scriptiebegeleider Dr. Sjaak Braster hartelijk bedanken voor de 
constructieve feedback en de fijne samenwerking. Het schrijven van dit onderzoek heeft mij laten zien 
dat ik nog meer in mijn eigen capaciteiten kan vertrouwen. Deze vaardigheid zal ik zowel op persoonlijk 
als professioneel vlak blijven toepassen. Last but not least, wil ik alle respondenten bedanken die 
ondanks de drukke carnavalsperiode op Curaçao toch tijd voor mij hebben vrij gemaakt, zonder hun 
bijdrage was dit onderzoek niet mogelijk. Hopi danki!   
 
 

 Melvyn Burnett Varlack 
Rotterdam, juni 2020 
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Abstract 
Het eiland Curaçao heeft te maken met het brain drain fenomeen. Jaarlijks vertrekken honderden 
Curaçaose jongeren na het afronden van hun middelbare school naar Nederland om daar een studie in 
het hoger onderwijs te volgen. Verklaringen hiervoor zijn het gebrek aan studiekeuze op het eiland en 
een eenvoudige aansluiting op het Nederlandse onderwijssysteem door het koloniaal verleden. 
Verschillende onderzoeken zijn gedaan naar de remigratiewens van hoogopgeleide Curaçaoënaars  die 
in Nederland wonen en werken. Uit deze onderzoeken blijkt dat veel van de onderzochte hoogopgeleide 
Curaçaoënaars niet bereid zijn terug te keren naar hun geboorte-eiland, want in Nederland zijn meer 
sociale voorzieningen en hogere salarissen. Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen wat de 
ervaringen van de hoogopgeleide Curaçaoënaars zijn die wel een besluit hebben genomen om te 
remigreren. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat wanneer hoogopgeleide Curaçaoënaars besluiten 
om te remigreren, ze een toegeschreven identiteit kunnen krijgen, beter bekend als Makamba pretu. 
Een ander doel van dit onderzoek is om de sociale interacties van de hoogopgeleide Curaçaose 
remigranten op Curaçao te analyseren. Diepte-interviews en participerende observaties zijn gebruikt om 
de deelvragen en de probleemstelling kwalitatief te benaderen. Dit onderzoek concludeert dat de 
hoogopgeleide Curaçaose remigranten over het algemeen tevreden zijn met hun remigratiebesluit en 
niet bereid zijn om terug naar Nederland te immigreren.  
 
Kernwoorden: migratie – remigratie – kolonialisme –  brain drain – sociale interacties – culturele 
verschillen  
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1. Inleiding 
Decennialang vertrekken jaarlijks 250 tot 300 Curaçaose studenten voor hun studie naar Nederland. Dit 
fenomeen speelt zich niet alleen op Curaçao af, maar ook op de andere Caribisch-Nederlandse eilanden 
(Entzinger & Touburg, 2011). Deze studenten zijn afkomstig uit de voormalige Nederlandse Antillen; 
Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. De Curaçaose en andere Caribisch-
Nederlandse studenten krijgen een beurs om een MBO, HBO of WO studie in Nederland te volgen. 
Daarom worden ze de ‘bursalen’ genoemd (Truijman, 2011). Caribisch Nederlandse studenten kunnen 
ook in de Verenigde Staten, Zuid-Amerika of Caribische regio studeren. Er zijn verschillende redenen 
waarom Curaçaose studenten bewust voor Nederland als locatie kiezen om hun studie te doen. 
Curaçaoënaars hebben een Nederlandse nationaliteit, dus ze kunnen eenvoudig het Nederlandse 
onderwijssysteem instromen (Groot, Pinc & Vasquez Villaseca, 2014). Curaçaose studenten hebben door 
de historische band met Nederland recht op studiefinanciering via de Dienst Uitvoering Onderwijs 
(DUO).  

Op 10 oktober 2010 hebben grote veranderingen voorgedaan op het gebied van staatskunde 
binnen het Koninkrijk der Nederlanden (Pommer & Bijl, 2015). De Nederlandse Antillen constellatie is op 
10 oktober 2010 komen te vervallen. De eilanden Curaçao en Sint Maarten zijn, zoals Aruba in 1986, 
autonome landen geworden binnen het Nederlandse Koninkrijk. De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en 
Saba zijn bijzondere gemeenten van Nederland geworden (Oostindie & Klinkers, 2012). Deze drie 
eilanden vallen direct onder Nederland en hebben een vergelijkbare status zoals andere Nederlandse 
gemeenten. Curaçao heeft de grootste bevolking in vergelijking met de rest van de eilanden die vroeger 
het land Nederlandse Antillen vormden. Curaçao heeft al jaren te maken met een terugkeer 
problematiek, maar de Curaçaose overheid heeft geen remigratiebeleid (Van Engers – Lobbrecht & Van 
Gaalen, 2016). Veel hoogopgeleiden die als bursalen naar Nederland zijn gegaan om te studeren keren 
niet terug, terwijl door de staatskundige veranderingen sinds 10 oktober 2010 een grote behoefte is aan 
eigen hoogopgeleide mensen die de taal spreken en de cultuur kennen (Groot, Pin & Vasquez Villaseca, 
2014).   

Het is algemeen bekend dat in landen met een koloniaal verleden sprake is van het brain drain 
fenomeen (Arnold, 2011). Op Curaçao is ook sprake van het fenomeen brain drain. Hoogopgeleide 
Curaçaoënaars blijven na het afronden van hun studies in Nederland wonen (Van Engers – Lobbrecht & 
Van Gaalen, 2016). Sterker nog, het is lastig om deze mensen te overtuigen om terug te keren. Het 
Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) op Curaçao erkent deze problematiek. 
Daarom heeft het Ministerie van SOAW, vanuit de verantwoordelijkheid voor arbeidsmarktbeleid en 
sociale ontwikkeling, een onderzoek ingesteld naar de remigratiewens van de hoogopgeleide 
Curaçaoënaars die in Nederland wonen en werken (Groot, Pin & Vasquez Villaseca, 2014). De 
onderzoekers Groot, Pin en Vasquez Villaseca (2014) stellen dat hoogopgeleide Curaçaose remigranten 
hard nodig zijn om mee te werken aan de verdere opbouw van de relatief nieuwe Curaçaose 
staatkundige autonomie verkregen op 10 oktober 2010 (Groot, Pin & Vasquez Villaseca, 2014). De 
onderzoekers Entzinger & Touburg hebben ook de remigratiewens van de hoogopgeleide Curaçaoënaars 
in kaart gebracht. Entzinger & Touburg (2011) stellen dat een groot deel van de hoogopgeleide 
Curaçaoënaars niet terugkeert naar hun geboorte-eiland nadat zij hun studie hebben voltooid (Entzinger 
& Touburg, 2011). Verschillende factoren spelen een rol bij de beslissing om niet terug te keren. Vaak 
hebben de personen die naar Nederland gingen studeren een leven daar opgebouwd. Hierdoor wordt 
het terugkeren naar Curaçao moeizaam, want een remigratiebesluit heeft ook effect op hun partners 
en/of kinderen (Entzinger & Touburg, 2011). Mensen kiezen om langer in Nederland te blijven wonen, 
zodat ze ervaring kunnen opdoen op de ruimere arbeidsmarkt.   
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2. Probleemstelling 
Het remigratieproces van de hoogopgeleide Curaçaoënaars is interessant om te analyseren, want uit 
verschillende onderzoeken blijkt dat een groot deel van de Curaçaose studenten die naar Nederland 
gingen studeren, na hun studie in Nederland blijven wonen en werken (Entzinger & Touburg, 2011; 
Groot, Pin & Vasquez Villaseca, 2014; Van Engers – Lobbrecht & Van Gaalen, 2016). Wat onderbelicht 
blijft zijn de ervaringen van de hoogopgeleide Curaçaoënaars die wel hebben besloten om terug te 
keren naar hun geboorte-eiland. De probleemstelling van dit onderzoek luidt daarom als volgt: “Wat zijn 
de ervaringen van hoogopgeleide Curaçaoënaars met remigratie?.”   

3. Sociale setting 
In dit hoofdstuk wordt een uitleg gegeven over het eiland Curaçao als onderzoek locatie. Na het lezen 
van dit hoofdstuk zal de lezer kennis hebben over de Curaçaose geschiedenis. Deze kennis is belangrijk 
om de Curaçaose culturele en politieke context beter te kunnen begrijpen.  

3.1 Historische Context 
Curaçao werd in 1499 door Spanje “ontdekt”. De Spaanse periode op Curaçao eindigde toen de 
Nederlandse multinational, de West-Indische Compagnie (WIC), in 1634 het eiland van de Spanjaarden 
heeft veroverd (Aller, 1994). Het bestuur van de West-Indische Compagnie zat niet op één lijn omtrent 
de toekomst van Curaçao, want een aantal bestuurders zag de potentie van Curaçao niet. Johan van 
Walbeek, de eerste directeur van Curaçao, zag vanwege de natuurlijke haven wel de waarde van 
Curaçao (Benjamins & Snelleman, 1981). Curaçao had een gunstige geografische ligging tussen de 
Spaanse koloniën (Zuid-Amerika) en de Amerikaanse kolonie (Noord-Amerika). Door deze geografische 
ligging en de natuurlijke haven kon Nederland goed zaken doen. De bevolking van het eiland begon te 
groeien. Op dat moment woonden WIC-medewerkers, soldaten en enkele Indianen (de oorspronkelijke 
bewoners) op Curaçao (Benjamins & Snelleman, 1981). Sefardische joden die eerder uit Spanje en 
Brazilië naar Amsterdam zijn gevlucht, mochten zich op het eiland vestigen omdat ze op Curaçao een 
vrijer leven konden hebben (Benjamins & Snelleman, 1981). Deze joden waren voornamelijk kooplieden 
en hebben de eerste commerciële bank op Curaçao opgericht. Nederlandse boeren mochten ook naar 
het eiland komen om in de landbouw te werken. Zij hebben de eerste plantages op Curaçao gebouwd.    

De West-Indische Compagnie begon in 1665 met de slavenhandel op Curaçao. De tot slaaf 
gemaakte mensen werden met dwang uit West-Afrika gehaald en vervolgens naar Curaçao per boot 
gebracht (Emmer& Gommans, 2012). Op Curaçao werden deze personen aan handelaren in Midden- en 
Zuid-Amerika verkocht. Een aantal van deze tot slaaf gemaakte personen moesten op Curaçao blijven 
om slavenarbeid te verrichten op de zoutpannen en de plantages. De onderzoeker Han Jordaan stelt in 
zijn proefschrift dat de sociale afstand tussen de witte en de zwarte Curaçaose bevolking met opzet 
groot werd gehouden (Jordaan, 2012). Als voorbeeld noemt hij het feit dat de Nederduits  
Gereformeerde Kerk exclusief wit bleef (Jordaan, 2012). De Nederlandse kolonisten waren allemaal 
protestants en de tot slaaf gemaakte mensen waren allemaal gekatholiseerd (Jordaan, 2012). Ook 
kinderen met een joodse vader en een zwarte moeder werden gekatholiseerd. Het katholicisme heeft 
altijd een belangrijke rol binnen de Curaçaose maatschappij gespeeld (  mer, 1978). In de manier 
waarop sommige zwarte Curaçaoënaars de hierboven benoemde christelijke godsdienst beleven, zijn er 
verschillende Afrikaanse elementen te zien. Ondanks het feit dat de zwarte bevolking door de jaren 
heen de meerderheid op Curaçao werd, was er nooit sprake van een Afrikaanse religie op Curaçao 
(  mer, 1978). Het katholicisme werd als beschavingsoffensief gebruikt, want deze christelijke 
godsdienst moest ervoor zorgen dat normen en waarden overgebracht werden op de tot slaaf gemaakte 
mensen (Kleijer, Knotter & Vree, 1992). De mensen van de kerk waren verantwoordelijk voor het geven 
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van onderwijs aan de kinderen van de tot slaaf gemaakte mensen. Het onderwijs werd in het 
Nederlands door Nederlandse paters en zusters gegeven (Kleijer, Knotter & Vree, 1992). Het 
Nederlandse koloniale regime had baat bij deze belangrijke positie van de katholieke kerk binnen de 
Curaçaose maatschappij. De katholieke kerk kon de tot slaaf gemaakte personen monitoren en onder 
controle houden. In de hele slavernijgeschiedenis van Curaçao was alleen sprake van één grote 
gedocumenteerde slavenopstand (Cain, 2009). De leider van de slavenopstand in 1795 was Tula, hij 
wordt tot op heden door vele Curaçaoënaars, voornamelijk door Curaçaoënaars met een Afrikaanse 
achtergrond gezien als de nationale held. Tula symboliseert het gevecht voor vrijheid. In 1863 werd de 
slavernij op Curaçao afgeschaft, maar dat betekende niet dat alle tot slaaf gemaakte personen en hun 
nakomelingen vanaf dat moment vrij waren van raciale en economische ongelijkheid (Cain, 2009).   

De economie van Curaçao heeft in 1915 een positieve verandering gekend met de komst van 
Shell (De Jong, 2015). De natuurlijke haven, de gunstige geografische ligging en het belastingvoordeel 
hebben een belangrijke rol voor Shell gespeeld in de beslissing om op Curaçao te vestigen. Er kan van 
uitgegaan worden dat Shell het eiland Curaçao multicultureel heeft gemaakt, want de 
werkmogelijkheden hadden een aantrekkingskracht op mensen uit verschillende landen (De Jong, 2015). 
Voornamelijk de Curaçaoënaars met een Afrikaanse achtergrond lijken op het eerste gezicht profijt van 
Shell te hebben gehad, want ze konden de plantages verlaten om in een industriële werkomgeving te 
werken die meer zekerheid kon bieden dan de landbouw sector. De onderzoeker De Jong (2015) stelt 
dat Shell wel welvaart bracht, maar niet voor iedereen (De Jong, 2015). De zwarte Curaçaose bevolking 
werd zwaar onderbetaald en door de hoge inflatie hadden ze weinig koopkracht (Schrils, 1990). Door 
Shell waren verschillende ontwikkelingen op Curaçao, zoals het bouwen van zwembaden, golfvelden, 
sportterreinen en een zeilhaven. De meeste voorzieningen waren voor de Nederlanders bestemd (De 
Jong, 2015). De Curaçaose samenleving was na de afschaffing van slavernij nog steeds sterk hiërarchisch 
ingedeeld (Oostindie, 1999). De bisschop op Curaçao toentertijd vond bijvoorbeeld dat de zwarte 
Curaçaoënaars nog niet klaar waren voor macht en vrijheid. Er was een kloof tussen de zwarte en de 
witte Curaçaose bevolking. Alleen witte Curaçaoënaars of Europese Nederlanders konden 
leidinggevende functies binnen de private sector en de overheid krijgen. Daarnaast kon alleen de witte 
Curaçaose bevolking in aanmerking  komen voor bankleningen en hun kinderen naar betere scholen 
sturen (Oostindie, 1999).       

Na de Tweede Wereldoorlog had Shell te maken met verschillende uitdagingen, want aan de 
ene kant wilden de Venezolanen hun olie in eigen handen houden en aan de andere kant moest Shell 
vanwege de slechte economische situatie op Curaçao een groot aantal medewerkers ontslaan (De Jong, 
2015). Verschillende werkzaamheden werden door Shell uitbesteed aan onderaannemers. Wescar was 
de grootste onderaannemer. De medewerkers van Wescar verdienden de helft minder dan wat Shell 
medewerkers verdienden. Dit zorgde voor fricties tussen de arbeiders en Wescar. Deze fricties 
resulteerden in een revolte op 30 mei 1969, beter bekend als trinta di mei op Curaçao (Oostindie, 1999).  
De revolte op 30 mei 1969 was meer dan alleen een arbeidsconflict tussen werknemers en hun 
werkgever. De zwarte Curaçaose bevolking was de raciale en economische ongelijkheid binnen de 
Curaçaose  maatschappij zat en staken de binnenstad in brand (Oostindie, 1999). Twee mensen zijn 
overleden en tientallen mensen raakten gewond tijdens de revolte. Deze revolte heeft een grote impact 
gehad op de Curaçaose samenleving (Oostindie, 1999). Eén dag na de revolte werd voor het eerst in de 
Curaçaose geschiedenis een zwarte gouverneur aangesteld. Na de opstand kwam het besef dat de 
jarenlange Curaçaose raciale en economische ongelijkheid problematiek rechtgezet moest worden 
(Oostindie, 1999).  

3.2 Culturele context  
De Curaçaose bevolking bestaat op dit moment uit ongeveer 156.223 inwoners (CBS Curaçao, 2020). Uit 
de census van 2011 blijkt dat er meer dan honderd nationaliteiten op Curaçao wonen (CBS Curaçao, 
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2011). Curaçao heeft bijna net zoveel nationaliteiten als grote multiculturele landen, terwijl het eiland 
een lengte heeft van 61 km en een oppervlakte van 444 km² (CBS Curaçao, 2020). De meerderheid van 
de Curaçaose bevolking is creools (75%), dit zijn mensen met een Afrikaanse afkomst en/of Afrikaanse 
afkomst gemengd met andere nationaliteiten (CIA, 2020). Naast de Curaçaose creoolse bevolking zijn er 
verschillende etnische minderheden op Curaçao, zoals Europese Nederlanders, Joden, Arabieren, 
Colombianen, Venezolanen, Haïtianen, Portugezen, Libanezen, Surinamers, Jamaicanen, Dominicanen, 
Indiërs et cetera (CBS Curaçao, 2011). De Europese Nederlanders (6%) zijn de grootste groep etnische 
minderheden. Dit komt door het koloniale verleden en het feit dat Curaçao nog steeds onderdeel is van 
het Nederlandse Koninkrijk (CIA, 2020).    

Uit de census van 2011 van het Curaçaose Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de 
meerderheid van de Curaçaose bevolking zich christelijk beschouwd (CBS Curaçao, 2011). Rooms-
katholiek is de dominante christelijke religie op Curaçao, 73% (109538 mensen) van de Curaçaose 
bevolking identificeren zich als Rooms-katholiek (CBS Curaçao, 2011). Naast Rooms-katholiek zijn er ook 
andere christelijke denominaties aanwezig op het eiland, zoals Protestantisme, Pinksterkerk , 
Zevendedagsadventisten, Jehova’s getuigen et cetera. Verder zijn er ook andere religies op Curaçao, 
zoals het Jodendom 0,2% (296 mensen) en de Islam 0,51% (751 mensen) (CBS Curaçao, 2011).  

De officiële Curaçaose talen zijn Papiamentu, Nederlands en Engels. Dit betekent dat een groot 
deel van de Curaçaose bevolking meertalig is (CBS Curaçao, 2011). Uit het onderzoek van het Curaçaose 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de meerderheid van de Curaçaoënaars Papiamentu 
thuis spreekt. Uit de cijfers blijkt dat 80% (118141 mensen) Papiamentu thuis spreken. Uit de cijfers 
blijkt dat 8,8% (13014 mensen) Nederlands thuis spreken en 3% (4610 mensen) Engels thuis spreken 
(CBS Curaçao, 2011). Naast de officiële Curaçaose talen wordt, door de geografische ligging en het 
gedeelde verleden met Zuid-Amerika, veel Spaans op Curaçao gesproken. Uit de cijfers blijkt dat 6% 
(8321 mensen) Spaans thuis spreken. Verder worden ook andere talen zoals Arabisch, Portugees, 
Haïtiaan Creools, Jamaicaan Creools, Chinees, Sranan Tongo, Hindoestaans et cetera op Curaçao 
gesproken (CBS Curaçao, 2011).             

Binnen de Curaçaose cultuur zijn er verschillende Afrikaanse elementen te zien, maar dat 
betekent niet dat deze Afrikaanse elementen de Curaçaose sociale identiteit vormen (Allen & 
Guadeloupe, 2016). Naast de Afrikaanse elementen zijn er ook Europese, Caribische en Zuid-
Amerikaanse elementen te zien in de Curaçaose cultuur. De Curaçaose sociale identiteit is divers en 
dynamisch, want door de interactie tussen verschillende mensen uit het Caribisch gebied en Europa is er 
een smeltkroes ontstaan (Allen, Heijes & Marcha, 2003). Door de historische context van Curaçao was 
het niet altijd makkelijk om een sociale identiteit vast te stellen. De onderzoeker Wim Rutgers stelt 
(1994) in zijn proefschrift dat vanaf het einde van de negentiende eeuw sprake was van een ‘na-
emancipatie-samenleving’ op Curaçao. Men zocht bewust sociale binding met Caribische en Zuid-
Amerikaanse personen (Rutgers, 1994). Volgens Rutgers zijn er tijdens de Tweede Wereldoorlog en na 
het incident van 30 mei 1969 twee culturele tendensen binnen de Curaçaose samenleving ontstaan: 
‘Papiamentisering’ en ‘Afrikanisering’. Curaçaoënaars gingen zich meer in de taal Papiamentu 
uitdrukken. De taal Papiamentu is een belangrijk cultureel element, want het spreken van deze taal kan 
mensen met elkaar verbinden (Brenneker, 2018). De meerderheid van de Curaçaose bevolking heeft een 
Afrikaanse afkomst, dus deze mensen gingen door het proces van ‘Afrikanisering’ hun afkomst meer 
verheerlijken dan de eerder geïmponeerde Nederlandse normcultuur (Rutgers, 1994). Er kwam een 
bewustzijn van ‘Antillianisering’. Men vond dat de zwarte Curaçaoënaars, vooral binnen het 
overheidsapparaat, ook de topfuncties moesten bekleden. Het ‘Antillianisering’ bewustzijn was een 
zoektocht van een ‘na-koloniale-identiteit’ voor de zwarte Curaçaoënaars (Allen & Guadeloupe, 2016). 
Hierdoor dacht men in de jaren 70 dat iemand met een Afrikaanse afkomst en die Papiamentu spreekt 
de echte Yu di Kòrsou (kind van Curaçao) was, maar deze gedachtegang gaat tegen het feit in dat 
Curaçao een divers land is en een lange multiculturele geschiedenis kent (Allen & Guadeloupe, 2016). 
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Het processen van ‘Papiamentisering’ en de ‘Afrikanisering’ waren wel logische gevolgen, want in landen 
met een slavernijverleden speelt het concept ras een belangrijke rol in de sociale werkelijkheid (Leary & 
Robinson, 2018). In 2013 was een weeklange bewustwording campagne op de Curaçaose nationale 
televisie te zien over ‘de goede Curaçaoënaar’ (Antilliaans Dagblad, 2013). Dit laat zien dat er nog steeds 
een behoefte is om te formuleren en te illustreren wat ‘een goede Curaçaoënaar’ is. Het formuleren van 
het concept Yu di Kòrsou verduidelijkt een continue zoektocht naar identiteit en macht binnen de 
Curaçaose samenleving  (Allen & Guadeloupe, 2016).      

Door het slavernijverleden speelt het concept ras, bewust en onbewust, een belangrijke rol 
binnen de Curaçaose cultuur (Roe, 2016). In de Curaçaose samenleving bestaat een sociaal fenomeen 
dat drecha rasa heet, wat rasverbetering in het Nederlands betekent (Roe, 2016). Door het koloniale 
verleden zijn Curaçaoënaars aangeleerd dat de witte huidskleur meer waard is dan het zwarte 
huidskleur (Caribisch Netwerk, 2017). Sommige kinderen worden binnen de zwarte Curaçaose familie 
setting vanaf een jonge leeftijd door familieleden aangemoedigd om later te mengen met iemand met 
een lichtere huidskleur of met iemand met een Europees Nederlandse afkomst, zodat ze op deze manier 
hun ras kunnen verbeteren. Het sociaal fenomeen drecha rasa is een voorbeeld van het bewust omgaan 
met het concept ras. De nakomelingen van tot slaaf gemaakte mensen en de nakomelingen van 
voormalige kolonisatoren moeten vanwege de staatkundige realiteit met elkaar omgaan. Dit verschil kan 
soms tot irritaties leiden. Door het koloniale verleden hebben sommige Curaçaoënaars het onderdrukte 
‘slaafgedrag patroon’ geïnternaliseerd en steeds aan andere generaties overgebracht, waardoor er een 
minderwaardigheidscomplex is ontstaan bij sommige zwarte Curaçaoënaars (Freiere, 1972; Allen, Heijes 
& Marcha, 2003; Roe, 2016). Een voorbeeld van dit minderwaardigheidscomplex is dat no hasi kos di bo 
koló, doe geen dingen van je kleur, een zeer bekend gezegde is binnen de Curaçaose samenleving  
(Roe,2016). Door dit gezegde te gebruiken wordt van de andere persoon verwacht dat die een witte 
normgedrag gaat vertonen (Roe, 2016). Het minderwaardigheidscomplex is een voorbeeld van het 
onbewust omgaan met het concept ras. De onderzoeker Cassandra Vrolijk (2009) constateerde in haar 
proefschrift dat sommige Curaçaoënaars moeite hebben met het superioriteitscomplex bij sommige 
Nederlandse bestuurders, politici en bedrijven (Vrolijk, 2009). Het minderwaardigheidscomplex en het  
superioriteitscomplex hebben een synonieme relatie (Maunier, 1998). Dit complexen zijn vooral in  
ongelijke samenlevingen te zien waarin een instandhouding van het complexen is en gepretendeerd 
wordt dat een bepaald ras, beter is dan het andere ras (Fanon, 2020). De onderzoeker Angela Roe stelt 
(2016) in haar proefschrift dat er binnen de Curaçaose en de Surinaamse samenleving een bepaalde 
sociale stilte is over het bespreken van ras (Roe, 2016). Mensen willen niet graag over ras praten, maar 
huidskleur is wel bepalend voor hoe er met elkaar wordt omgegaan. Dit is paradoxaal, want er wordt 
niet actief over ras gesproken, maar er wordt wel veel gerefereerd naar iemands huidskleur. Hierdoor 
blijft het concept ras een belangrijke rol spelen binnen de Curaçaose sociale werkelijkheid. De reden 
waarom sommige mensen niet actief over ras spreken  is omdat sommige mensen schaamte krijgen van 
de positie die zwarte mensen in de koloniale periode hadden (Roe, 2016). Om dit schaamtegevoel te 
vermijden wordt er voor de stilte strategie gekozen. Volgens de onderzoeker David Theo Golberg (2002) 
houdt deze benadering de raciale ongelijkheid in stand in plaats van het bestrijden hiervan, want deze 
strategie verhindert het dialoog over de rol dat ras in de historische context heeft gespeeld en hoe de 
hedendaagse raciale ongelijkheid kan worden aangepakt (Goldberg, 2002).  

3.3 Politieke context  
De staatkundige structuur en hoe deze is ontstaan is belangrijk om de politieke context van Curaçao te 
begrijpen. Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat op dit moment uit vier landen: Nederland, Aruba, 
Curaçao en Sint Maarten. Door de staatkundige hervormingen op 10 oktober 2010 is het land genaamd 
de Nederlandse Antillen opgeheven (Oostindie & Klinkers, 2012). Dit land bestond uit de eilanden: 
Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. De eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn 
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bijzondere gemeenten van Nederland geworden (Oostindie & Klinkers, 2012). Curaçao en Sint Maarten 
hebben in 2010 de status als autonoom land binnen het Nederlandse Koninkrijk gekregen. Aruba heeft 
deze status in 1986 gekregen (Aller, 1994). Het land de Nederlandse Antillen is een product van het 
statuut dat tot stand gekomen is in 1954 (Boeldak, 2014). Door het statuut kwam een einde aan de 
koloniale periode op de Nederlands Caribische eilanden. Dit statuut moest ervoor zorgen dat alle landen 
binnen het Nederlandse Koninkrijk een gelijkwaardige positie hadden met eigen regeringen (Boeldak, 
2014). Een aantal budgettaire taken werd vanuit Nederland naar Curaçao gedecentraliseerd, waardoor 
het eiland Curaçao een sterkere positie had ten opzichte van de andere eilanden binnen de Nederlandse 
Antillen constellatie. In 1986 kreeg Aruba een autonome status, want zij vonden dat de  
machtsverhouding binnen het land de Nederlandse Antillen scheef was (Aller, 1994). Als reactie op de 
sociale onrust van 30 mei 1969 op Curaçao, drong de Nederlandse politiek aan op onafhankelijkheid van 
alle Nederlands Caribische eilanden (Aller, 1994; De Jong, 2015). Nederland hoopte dat Aruba, door de 
verkregen autonomie in 1986, in 1996 onafhankelijk zou worden, maar dat is niet gelukt (Aller, 1994). 
De Nederlandse wens voor onafhankelijkheid van de Nederlands Caribische eilanden werd niet breed 
geaccepteerd, want de eilanden vonden dat de Nederlandse politiek de onafhankelijkheid op wilde 
leggen, wat indruist met het koloniale verdragen van de Verenigde Naties (Oostindie & Klinkers, 2012). 
Nadat Aruba een autonome status binnen het Nederlandse koninkrijk heeft gekregen, hebben 
verschillende referendums plaatsgevonden op alle eilanden van het toenmalige land de Nederlandse 
Antillen (Aller, 1994). Op 8 april 2005 was een referendum op Curaçao gehouden met betrekking tot de 
toekomst van Curaçao binnen het land de Nederlandse Antillen (Beetz, 2013). Van de Curaçaose 
bevolking stemde 68% voor autonomie zoals Aruba, 5% voor onafhankelijkheid, 24% voor een provincie 
worden van Nederland en 4% voor het behouden van het land de Nederlandse Antillen (Sudd, 2005). Dit 
betekende dat er geen draagkracht meer was om door te gaan met het land de Nederlandse Antillen 
(Beetz, 2013). Wat opmerkelijk is dat tijdens het eerste referendum die in 1993 op Curaçao werd 
gehouden, de Curaçaose bevolking massaal koos (74%) voor het behouden van het land de Nederlandse 
Antillen (ANP ,2005). Daarnaast koos 0,5% van de bevolking voor onafhankelijkheid en 18% koos voor 
autonomie (ANP , 2005).  

Op 26 november 2005 kwamen de regeringen van alle landen binnen het Nederlandse 
Koninkrijk tijdens de Rond Tafel Conferentie (RTC) op Curaçao bijeen om te vergaderen over de 
staatskundige hervormingen (Beetz, 2013). Voor Curaçao, en de rest van de andere Caribisch 
Nederlandse eilanden, betekende de RTC de Antilliaanse schuldenproblematiek besproken moest 
worden voordat de eilanden staatkundig konden herstructureren. Tijdens de RTC is afgesproken dat 
Nederland de totale Antilliaanse schuld van vijf miljard gulden zou saneren in ruil voor meer justitiële 
(rechtshandhaving) en financiële toezicht op de eilanden (Beetz, 2013). Deze overeenkomst met 
Nederland is beter bekend als de consensusrijkswetten. Niet iedereen binnen de Curaçaose politieke 
landschap was tevreden over deze overeenkomst met Nederland. Binnen de Curaçaose samenleving 
was een verdeling ontstaan over de consensusrijkswetten met Nederland. Aan de ene kant was er een 
kamp dat blij was dat Nederland bereid was om de schuldenlast te saneren en aan de andere kant was 
er een kamp dat vond dat meer toezicht op financieel en justitieel gebied een rekolonisatiebeleid van 
Nederland was (Beetz, 2013). De verdeling binnen de Curaçaose samenleving had tot gevolg dat op 15 
mei 2009 een nieuw referendum plaats heeft gevonden om bij de Curaçaose bevolking na te zoeken wat 
zij over de overeenkomst met Nederland dachten (Trouw, 2009). Van de Curaçaose bevolking ging 52% 
akkoord met de overeenkomst met Nederland tijdens de RTC en 48% van de Curaçaose bevolking ging 
niet akkoord (Sudd, 2009). Het resultaat van het referendum heeft niet geholpen om de politieke 
verdeeldheid op Curaçao kleiner te maken (Parool, 2009). Het referendum heeft familie en vrienden op 
Curaçao verdeeld. Er was ook een botsing te zien tussen de zwarte Curaçaose onderklasse en de witte 
Curaçaose bovenklasse, want elke sociale klasse wilde haar eigen belangen verdedigen (Vrolijk, 2009). 
Direct na de bekendmaking van de uitslag van het referendum suggereerde de toenmalige Curaçaose 
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minister-president dat de bevolking uit de verdeeldheid moest treden (Parool, 2009). Als naar de 
resultaten van de referenda sinds 1993 op Curaçao wordt gekeken, dan is er met de jaren een groei te 
zien in sentimenten tegen Nederlandse bemoeienis op het eiland. De si ku no, ja en nee, verdeling is nog 
steeds aanwezig binnen de Curaçao samenleving. De onderzoeker van dit onderzoek heeft deze 
gevoeligheid ook opgemerkt tijdens de diepte-interviews met sommige respondenten op Curaçao. 
Verder heeft de onderzoeker off the record deze gevoeligheid bij familie en kennissen op Curaçao 
geconstateerd. Wat de onderzoeker heeft opgemerkt was dat mensen gevoelig waren om 
geclassificeerd te worden in een specifiek ideologisch kamp. Als er over de politieke situatie werd 
gesproken, dan gaven sommige mensen bijvoorbeeld aan dat ze moe zijn van de politiek en de politieke 
ontwikkelingen niet meer volgen. Natuurlijk zijn er mensen die de politieke ontwikkelingen niet meer 
volgen, want ze kunnen moe  zijn van het politieke gevecht in de media. De onderzoeker vond het geen 
toevalligheid om telkens mensen tegen te komen die helemaal geen interesse toonden in de politiek. 
Deze ‘apolitieke houding’ lijkt op een sociale stilte over het bespreken van politieke ontwikkelingen. 
Mensen lijken terughoudend te zijn en willen hun politieke ideologie niet bespreken. De meerderheid 
van de respondenten was bereid om aan te geven dat er verschillende problematieken zijn binnen de 
Curaçaose maatschappij zijn, maar alleen een klein groep respondenten was bereid om hun politieke 
ideologie duidelijk kenbaar te maken.    

4. Theoretisch Kader  
In dit theoretisch kader zal een reeks literaturen en theorieën in kaart worden gebracht die betrekking 
hebben op remigratie, het centrale onderwerp van dit onderzoek. Om te beginnen worden verschillende 
literaturen gebruikt om het (re)migratieproces van Curaçao naar Nederland (en vice versa) uit te leggen. 
Vervolgens zal er door middel van verschillende theorieën, dieper ingegaan worden op factoren die 
invloed hebben op de hoogopgeleide Curaçaoënaars wanneer ze besluiten om naar Curaçao te 
remigreren.  

4.1 Migratie     
De onderzoeker gaat in dit hoofdstuk voornamelijk focussen op de vraag waarom honderden Curaçaose 
jongeren jaarlijks nadat ze hun middelbare school diploma (HAVO of VWO) hebben behaald, kiezen om 
naar Nederland te verhuizen en daar verder te studeren. Deze jongeren worden later de hoogopgeleide 
Curaçaoënaars die een besluit moeten maken of ze wel of niet willen remigreren. In de jaren zestig en 
zeventig kregen Curaçaose studenten een studiebeurs om een hoger beroeps onderwijs of academische 
opleiding in Nederland te volgen (Van Hulst, 1997). De Curaçaose studenten kregen een baangarantie bij 
de Curaçaose overheid. Daarom ging de meerderheid van deze studenten terug naar Curaçao na het 
afronden van hun studie in Nederland. In de jaren tachtig en negentig waren nieuwe migratie trends te 
zien binnen de Curaçaose samenleving. Er was een groei te zien van Curaçaoënaars die naar Nederland 
gingen en permanent daar bleven wonen (Oostindie & Klinkers, 2003; Bosma, 2013). Met name in de  
jaren negentig was sprake van een exodus van Curaçaoënaars die door de negatieve economische 
situatie op het eiland naar Nederland zijn ‘gevlucht’. De onderzoekers Stephen Castles en Mark Miller 
stellen (1998) dat migratie een aantrekkingskracht heeft op andere mensen (Castles & Miller, 1998). 
Wanneer mensen zien dat één van hun familieleden of vrienden positief zijn gemigreerd, dan zullen ze 
sneller bereid zijn om een migratiebesluit te nemen (Castles & Miller, 1998). Daarom ontstaan door dit 
gedrag een duidelijke migratieroute (Castles & Miller, 1998). Curaçaoënaars met zowel veel als weinig 
perspectief gingen vanaf de jaren tachtig structureel naar Nederland. Hierdoor wonen op dit moment 
bijna net zoveel Curaçaoënaars in Nederland als op Curaçao (Oostindie & Klinkers, 2003). Een groot deel 
van de Curaçaose studenten bleef na de afschaffing van de baangarantie op Curaçao in Nederland 
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wonen na het afronden van de studie (Van Hulst, 1997). Sommige van deze studenten hebben hun 
studie niet afgerond, maar toch bleven ze in Nederland wonen. 

Er zijn verschillende redenen waarom mensen hun geboorte land verlaten. Sommige mensen die 
in ontwikkelingslanden wonen hebben behoefte aan avontuur, waardoor ze kunnen besluiten om naar 
ontwikkelde landen te migreren (Olwig, 2018). Door naar grote ontwikkelde landen te migreren denken 
sommige van mensen dat ze zich op persoonlijk gebied beter kunnen ontwikkelen (Entzinger & Touburg, 
2011). Het massaal gebruik en de popularisatie van sociale media heeft geleid tot een transnationaal 
netwerk. Mensen kunnen makkelijker migreren omdat ze door het transnationaal netwerk sterke 
banden hebben met mensen die in het buitenland wonen (Dekker & Engbersen, 2014). Het economisch 
discours lijkt een dominant discours te zijn in discussies en studies over de migratie van mensen 
(Arango, Hugo, Kouaouci, Pellegrino & Tayor, 1993; Shirmohammadi, Beigi & Stewart, 2019). Diverse  
onderzoekers hebben het economisch discours gebruikt om aan te geven dat mensen door economische 
omstandigheden in hun geboorteland gedwongen worden om naar een ander land te emigreren, want 
er is weinig toekomstperspectief waar ze vandaan komen (Harris & Todaro, 1970). Ontwikkelde landen 
bieden meer sociale voorzieningen en hogere salarissen dan onderontwikkelde landen (Arango, Hugo, 
Kouaouci, Pellegrino & Tayor, 1993). Een hoog werkloosheid percentage en een slechte economie zijn 
de twee factoren die een grote rol spelen bij het besluit om te remigreren door mensen met veel 
perspectief (Shirmohammadi, Beigi & Stewart, 2019). Migratie wordt vanuit het economisch perspectief 
als iets organisch en positiefs gezien, want mensen gaan naar een ander land, zodat ze financieel kunnen 
overleven (Harris & Todaro, 1970). Daarnaast is het volgens het economisch discours positief voor 
landen als er sprake is van migratie, want aan de vraag van landen naar arbeiders wordt voldaan en 
migranten kunnen geld naar familie in hun geboorteland sturen. Kritiek op het economisch discours over 
migratie is dat dit perspectief een kapitalistisch gedachtegang is. Dit komt doordat migratie een systeem 
is geworden om werknemers uit ontwikkelingslanden naar ontwikkelde landen te halen, waardoor 
ontwikkelde landen rijker en ontwikkelingslanden armer worden (Hawthorne, 2008). Er is een 
toenemende behoefte in ontwikkelde landen om internationale studenten aan te trekken en te 
behouden, zodat de demografische uitdagingen, zoals vergrijzing et cetera, kunnen worden aangepakt 
(Hawthorne, 2008).   

Uit het onderzoek, Ayo òf te aweró, blijkt dat Curaçao last heeft van het brain drain fenomeen 
(Groot, Pin & Vasquez Villaseca, 2014). Brain drain is het proces waarbij hoogopgeleide of intelligente 
mensen uit een bepaald land (of gebied) naar een ander land (of gebied) gaan en daar blijven wonen, 
waardoor het oorspronkelijke land (of gebied) de talenten van deze mensen niet meer kan gebruiken 
(Dei & Asgharzadeh, 2002). De onderzoeker Arnold betoogt (2011) in zijn onderzoek dat kolonialisme de 
onderliggende problematiek van het fenomeen brain drain is (Arnold, 2011). De kolonisatoren hebben 
onderwijssystemen in gekoloniseerde gebieden gevestigd volgens dezelfde normen en eisen als in hun 
eigen landen (Arnold, 2011). Volgens de onderzoeker Quijano (2000) is deze handeling systematisch en 
niet per toeval geweest (Quijano, 2000). Door culturele, economische en politieke dwang hebben 
Europese kolonisatoren een wereldwijde machtsstructuur gecreëerd die nu bijna de hele aarde omvat 
(Quijano, 2000). Door het systematische patroon van deze dominante machtsstructuur hebben de 
Europese kolonisatoren zichzelf en alles wat ze naar de koloniën hebben meegebracht superieur kunnen 
maken. Deze machtsstructuur stelde de Europese kolonisatoren in staat om de gekoloniseerde landen 
en hun culturele elementen inferieur te maken (Dei & Asgharzadeh, 2002). Toen wereldwijd een besef 
kwam dat moreel gezien geen koloniën meer mochten bestaan, begonnen een aantal landen, 
voornamelijk in Afrika en Azië, steeds onafhankelijker te worden (Odenyo, 1979). Het proces van 
staatskundig onafhankelijk worden nam de superioriteit sentimenten naar de kolonisator toe niet weg. 
De kolonisatoren waren weg, dus de gevestigde kennis ook. Hierdoor bleven gekoloniseerde landen 
indirect afhankelijk aan de voormalige kolonisatoren (Byron & Condon, 1996). Personen van voormalig 
gekoloniseerde landen blijven continu naar voormalige kolonisatoren gaan om daar te studeren, want 
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daar kunnen ze op een hoger niveau een studie volgen. Deze personen blijven na hun studie in landen 
van voormalige kolonisatoren wonen, waardoor voorheen gekoloniseerde landen hoogopgeleide en/of 
intelligente mensen verliezen. Het brain drain fenomeen is niet helemaal van toepassing op de 
onderwijssituatie van Curaçao. Curaçao heeft een andere staatkundige status dan andere voormalig 
gekoloniseerde landen die onafhankelijke zijn geworden, want Curaçao is nog steeds onderdeel van het 
Nederlandse Koninkrijk. Dit betekent dat Curaçaoënaars op dit moment een Nederlandse nationaliteit 
hebben. Curaçao en Nederland hebben door het koloniale verleden veel overkomsten op het gebied van 
taal en onderwijs (Groot, Pin & Vasquez Villaseca, 2014). Hierdoor kunnen Curaçaose studenten 
eenvoudig aansluiten bij het Nederlandse onderwijssysteem. Door de kleinschaligheid van Curaçao is 
het lastig om verschillende studies in het hoger onderwijs aan te bieden. Het gebrek aan studiekeuze op 
Curaçao is een belangrijke reden waarom jongeren met veel perspectief jaarlijks kiezen om in Nederland 
verder te studeren (Entzinger & Touburg, 2011; Groot, Pin & Vasquez Villaseca, 2014).  

 

4.2 Remigratie   
Remigratie is het proces waarbij mensen naar een ander land migreren en daarna besluiten om terug te 
keren naar hun geboorteland (Ravenstein, 1885). Er zijn verschillende redenen waarom mensen 
besluiten om na migratie terug te keren naar hun geboorteland. Volgens het transnationaal perspectief 
hebben sommige migranten sterke banden met familie en vrienden in hun geboorteland (Basch,  Schiller 
& Blanc, 2015). Deze migranten hebben vaak contact met familie en vrienden via telefoon of sociale 
media. Door dit contact is er sprake van een sterk sociaal-cultureel systeem. Omdat migranten volgens 
de transnationale benadering op de hoogte zijn van de verschillende ontwikkelingen in hun 
geboorteland, is de keuze om te remigreren makkelijker te maken in vergelijking met een migrant die 
geen sociale contacten onderhoudt en weinig informatievoorziening heeft. Het push-pull model  van de 
onderzoeker Everett Lee is in lijn met het transnationaal perspectief (Lee, 1966). Volgens dit model 
zullen mensen kosten en baten analyseren en vervolgens op een rationele manier een besluit nemen om 
wel of niet te remigreren. Wanneer er sprake is van meer baten dan kosten, zullen potentiele 
remigranten besluiten om te remigreren volgens deze theorie. Als wij naar de hoogopgeleide 
Curaçaoënaars die in Nederland wonen kijken, dan zien wij dat er verschillende push (duwen) en pull  
(trekken) factoren zijn die een rol spelen om vanuit Nederland  te besluiten om terug naar Curaçao te 
remigreren. Een kritiek op het transnationaal perspectief en de theorie van Lee is dat ervan wordt 
uitgegaan dat mensen het remigratiebesluit alleen op basis van rationele factoren nemen. Mensen zijn 
niet alleen rationele wezens, maar mensen zijn ook emotionele wezens. Als wij naar de pull factoren 
voor de hoogopgeleide Curaçaoënaars in Nederland wonen kijken, dan zien we dat deze vooral op 
persoonlijk en sociaal vlak zijn (Timmer, 2008; Olivier-Mensah & Scholl-Schneider, 2016). Liefde is een 
belangrijke factor om te remigreren (Entzinger & Touburg, 2011). Daarnaast zijn de potentiele 
remigranten en hun familie wat ouder geworden. Ze willen meer van hun familie en partner genieten. In 
sommige gevallen moeten de potentiele remigranten remigreren, zodat ze voor hun ouders en/of 
andere oudere familieleden kunnen zorgen (Entzinger & Touburg, 2011; Baldassar & Merla, 2013). De 
onderzoeker Tina Dulam (2015) constateerde in haar proefschrift dat hoogopgeleide Surinamers die een 
sterke familieband in Suriname hebben vaker remigreren dan hoogopgeleide Surinamers die geen sterke 
familieband hebben (Dulam, 2015). Dit gedrag is ook te zien bij hoogopgeleide Caribische mensen die 
een sterke familieverbinding in hun geboorteland hebben (Reynolds, 2011). Uit het onderzoek, 
Caribbean Second-Generation Return Migration, blijkt dat hoogopgeleide Caribische mensen die op een 
reguliere basis met vakantie naar hun geboorteland gaan vaker kiezen om te remigreren (Reynolds, 
2015). Een push factor om te remigreren kan zijn dat hoogopgeleide migranten geen werk op 
studieniveau kunnen krijgen in het migratieland. Ze worden als het ware gedwongen om naar hun 
geboorteland terug te keren, omdat ze daar wel een baan op hun opleidingsniveau kunnen krijgen 
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(Tzeng, 2006). Uit het onderzoek, The Experience of Return Migration, blijkt dat hoogopgeleide 
Caribische mensen eerder een top baan denken te vinden op de Caribische eilanden dan in Europa 
(Potter, Conway & Phillips, 2005). Sommige hoogopgeleide Caribische remigranten denken dat ze door 
hun Europese opleiding een voorsprong hebben op de lokale bewoners. Naast de economische kansen 
gaan hoogopgeleide Caribische mensen terug naar hun eilanden omdat ze van een tropische levensstijl 
willen genieten (Potter, Conway & Phillips, 2005).  

De onderzoekers Dahl en Sorenson hebben een onderzoek gedaan naar factoren die invloed 
hebben op de binding met het geboorteland (Dahl & Sorenson, 2008). Uit dit onderzoek blijkt dat er een 
lokale binding theorie is. Volgens deze theorie betekent lokale binding, de vrijwillige emotionele 
betrokkenheid van een persoon bij zijn of haar woonlocatie (Dahl & Sorenson, 2008). Meerdere 
onderzoeken hebben een positieve relatie tussen economische kansen en migratie getoond. De 
onderzoekers Dahl en Sorenson erkennen dat economische kansen een belangrijke factor is om te 
migreren naar een ander land (Dahl & Sorenson, 2008). Het migreren naar een ander land vanwege 
economische redenen heeft wel een tijdelijk karakter, want door de lokale binding willen mensen toch 
liever naast hun familie en vrienden wonen. Deze trend is bij zowel laag- als hoogopgeleiden te zien 
(Dahl & Sorenson, 2008). Dahl en Sorenson (2008) veronderstellen dat migranten volgens de lokale 
binding theorie, net zoals bij het transnationale perspectief, veel contact hebben met familie en 
vrienden wanneer ze in het buitenland wonen (Dahl & Sorenson, 2008). Familie en vrienden in het 
geboorteland vormen een soort van informatiebron. Voor migranten wordt het makkelijker om terug 
naar huis te keren, want door hun familie en vrienden zijn ze goed op de hoogte van de lokale vacatures 
en salarissen.    

4.3 Sociale interacties 
De sociale interacties tussen de hoogopgeleide Curaçaose remigranten en de achterblijvers kan 
geanalyseerd worden aan de hand van de sociale interactie theorie en de toegeschreven identiteit 
theorie. Achterblijvers zijn Curaçaoënaars die nooit in het buitenland hebben gewoond of gestudeerd. 
Volgens de onderzoeker Carins (1979) kunnen sociale handelingen niet los van de sociale context 
worden begrepen (Carins, 1979). De sociale context is zeer bepalend voor de manier waarop individuen 
zich zullen gedragen. Er is een wisselwerking tussen de sociale context en gedrag, want de sociale 
context is een product van de gedragingen van individuen (Carins, 1979). De sociale interactie is niet 
alleen een lokaal product, want deze interactie kan ook beïnvloed worden door een internationale 
context. Als mensen in het buitenland hebben gewoond en/of gestudeerd, dan heeft deze 
internationale setting invloed op hun sociale interacties als ze naar hun geboorteland terugkeren. 
Sociaal contact bepaalt de ‘wij’ tegen ‘zij’ classificatie binnen maatschappijen (Eriksen, 2002). 
Classificatie is belangrijk in ons dagelijks leven en maakt deel uit van onze menselijke ervaring op aarde 
(Bowker & Star, 2000). Als mensen lijken wij de behoefte te hebben om onze omgeving systematisch te 
organiseren met als doel ons leven en onze omgeving te vereenvoudigen. Het systematische karakter 
van classificaties maakt het bijna onmogelijk om tegen de verschillende classificatie aspecten binnen een 
samenleving in te gaan (Bowker & Star, 2000). Tijdens sociaal contact gaan mensen verschillen en 
overeenkomsten opmerken. Overeenkomsten en verschillen kunnen bijvoorbeeld etniciteit, politieke 
voorkeur en sociale klasse zijn. Op basis van deze overeenkomsten en verschillen kiezen mensen met 
wie ze wel of niet omgaan. Etniciteit blijft wel een sterke factor als mensen een besluit nemen met wie 
ze wel of niet willen omgaan (Eriksen, 2002). De hoogopgeleide Curaçaose remigranten zullen vanwege 
de kleinschaligheid van het eiland dagelijks te maken krijgen met achterblijvers. Het is interessant om te 
onderzoeken in hoeverre het opgedane sociale kapitaal van de hoogopgeleide Curaçaose remigranten 
invloed heeft op hun sociale interacties, want toen deze groep remigranten in Nederland gingen 
studeren waren ze jong en wanneer ze terugkeren zijn ze volwassenen met Europese ervaringen.    
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Mensen kunnen een toegeschreven identiteit krijgen van de rest van de samenleving. Volgens de  
toegeschreven identiteit theorie is deze identiteit gebaseerd op aannames van een deel van de 
bevolking (Eriksen, 2002). De onderzoeker Eriksen stelt (2002) dat het voor sommige mensen moeilijk is 
om los te komen van een toegeschreven identiteit. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er een 
‘Makamba pretu effect’ is binnen de Curaçaose samenleving (Vrolijk, 2009; Groot, Pin & Vasquez 
Villaseca, 2014). Op basis van de sociale interactie en de kennis die de hoogopgeleide Curaçaose 
remigranten in Nederland hebben opgedaan, worden binnen de Curaçaose samenleving bepaalde 
eigenschappen aan ze toegeschreven. Makamba pretu betekent ‘zwarte Nederlander’ en deze 
benaming wordt vaak als een belediging gebruikt tegen Curaçaoënaars die in Nederland hebben 
gewoond en/of gestudeerd (Vrolijk, 2009). Voornamelijk hoogopgeleide Curaçaose remigranten krijgen 
dit label van de achtergebleven eilandbewoners wanneer ze besluiten om te remigreren, omdat er 
gesuggereerd wordt dat hoogopgeleide Curaçaose remigranten arrogant en ongeduldig zijn (Vrolijk, 
2009). Verder wordt gesuggereerd dat hoopopgeleide Curaçaose remigranten denken dat alles beter is 
geregeld in Nederland. Het Makamba pretu label is een interessant concept om te onderzoeken, want 
er wordt van de hoogopgeleiden Curaçaoënaars die in Nederland wonen verwacht dat ze terugkeren, 
maar als ze terugkeren dan wordt hun bijdrage en positie binnen de samenleving niet altijd 
gewaardeerd (Vrolijk, 2009; Groot, Pin & Vasquez Villaseca, 2014). Mensen die in een nieuw land (of 
gebied) binnentreden hebben soms vooroordelen op de lokale bewoners (Eriksen, 2002). Door deze 
vooroordelen bepalen de nieuwelingen hoe ze naar de lokale bewoners kijken en met wie ze van de 
lokale bewoners wel of niet willen omgaan. Het is interessant om te onderzoeken of de hoogopgeleide 
Curaçaose remigranten ook bepaalde vooroordelen hebben over de achterblijvers nadat ze in Nederland 
hebben gewoond.     

5. Onderzoeksmethode  
In dit onderzoek worden uitsluitend kwalitatieve onderzoeksmethoden gebruikt om antwoord te krijgen 
op de probleemstelling. Met kwalitatief onderzoek kan informatie verkregen worden over gevoelens, 
meningen en overtuigingen (Matthews & Ross, 2010). Volgens William Neuman zijn kwalitatieve 
onderzoeksmethoden de beste manier om te onderzoeken wat er onder een bepaalde groep leeft, want 
er is een mogelijkheid om naar meningen te vragen of te observeren (Neuman, 2014).    

Door een kwalitatief onderzoek te doen kan er dieper worden ingegaan op de ervaringen van 
hoogopgeleide Curaçaoënaars die terug naar hun eiland van herkomst zijn gegaan. De overtuiging is dat 
de onderliggende motieven van het remigratiebesluit gevonden kunnen worden door diverse ervaringen 
met elkaar te vergelijken (Cresswell, 2013). Op basis van de overeenkomsten en verschillen kunnen 
typologieën van verschillende soorten hoogopgeleide Curaçaose remigranten worden gemaakt. De 
doelstelling van dit onderzoek is om de subjectieve beweegredenen omtrent het remigreren naar 
Curaçao te achterhalen. Naast het bestuderen van de ervaringen van de hoogopgeleide Curaçaose 
remigranten, wordt in dit onderzoek aandacht besteed aan de sociale interactie tussen de 
hoogopgeleide remigranten en de achterblijvers. De onderzoeker wil graag weten met wie de 
hoogopgeleide Curaçaose remigranten omgaan en de redeneringen van hun sociale interacties in kaart 
brengen.   

Om de probleemstelling; “Wat zijn de ervaringen van hoogopgeleide Curaçaoënaars met 
remigratie?.”, te beantwoorden worden de volgende twee kwalitatieve onderzoeksmethoden ingezet:  
participerende observatie en diepte-interviews met de hoogopgeleide Curaçaose remigranten. Deze 
diepte-interviews zijn bedoeld om informatie te verkrijgen rondom de volgende deelvragen:  

 
-        Welke factoren hebben een rol gespeeld in het besluitvormingsproces van de 

hoogopgeleide Curaçaose remigranten? 
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- Wat zijn de verschillen tussen de hoogopgeleide Curaçaose remigranten en de 
achterblijvers? 

-        Is het thuisgevoel van de hoogopgeleide Curaçaose remigranten hetzelfde gebleven of 
veranderd nadat ze in Nederland hebben gewoond?  

-        Wat vonden de hoogopgeleide Curaçaoënaar lastig om aan te passen toen ze 
terugkeerden?  

-        Welke type sociale contacten zijn er tussen de hoogopgeleide Curaçaose remigranten en 
de achterblijvers? 

 
Participerende observatie is een goede onderzoeksmethode om de relevantie van gedrag, taal en de 
interactie tussen mensen die tot een specifieke onderzoeksdoelgroep behoren te analyseren (Cresswell, 
2013). Door diepte-interviews te gebruiken, kan de onderzoeker de perspectieven van de hoogopgeleide 
Curaçaose remigranten in kaart brengen (Bryman, 2012). De onderzoeker was van 6 februari tot en met 
28 februari 2020 op Curaçao. De onderzoeker heeft gebruikt gemaakt van deze periode om een 
participerende observatie uit te voeren en de hoogopgeleide Curaçaose remigranten te interviewen. In 
totaal werden twintig hoogopgeleide Curaçaose remigranten in hun woonomgeving geïnterviewd. 
Sommige hoogopgeleide remigranten werden ook in hun werkomgeving geïnterviewd. De onderzoeker 
heeft de validiteit gewaarborgd, door met een gestructureerde vragenlijst te werken. In bijlage 1 is de 
topiclijst te zien die de onderzoeker heeft gebruikt.  

De onderzoeker vindt het belangrijk om te vermelden dat dit onderzoek een aantal 
methodologische beperkingen kent. Door de carnavalsperiode op Curaçao was het moeilijk om 
respondenten te bereiken. Daarom heeft de onderzoeker gekozen voor een sneeuwbalmethode 
strategie. Deze strategie hield in dat de onderzoeker aan respondenten heeft gevraagd of ze andere 
hoogopgeleide Curaçaose remigranten kennen die mee wilden doen aan dit onderzoek (Bryman, 2012). 
De beperking die deze strategie met zich meebracht was dat de onderzoeker dezelfde type 
hoogopgeleide remigrant is tegengekomen die zeer tevreden was over zijn of haar remigratiebesluit. 
Verder heeft de onderzoeker mensen via LinkedIn benadert om mee te doen met het onderzoek, dus er 
was geen sprake van een aselecte steekproef die een representatiever beeld kon geven over de 
hoogopgeleide Curaçaose remigranten (Bryman, 2012). Deze steekproef strategie beperkt ook de 
generaliseerbaarheid van de onderzoeksbevindingen. De hoogopgeleide remigranten die de 
onderzoeker via LinkedIn heeft benaderd, hebben allemaal werk op studieniveau op Curaçao. Dit 
betekent dat deze remigranten een specifieke remigratie ervaring hebben. Door een aselecte steekproef 
te doen zou de onderzoeker ook remigranten zijn tegenkomen die geen werk op studieniveau hebben 
en niet tevreden zijn over hun remigratiebesluit. De onderzoeker heeft na de diepte-interviews een 
coderingsanalyse gemaakt. Hieruit zijn een aantal categorieën tot stand gekomen. In bijlage 2 zijn deze 
categorieën te vinden. De gesprekken waren niet lang. Daarom heeft de onderzoeker gekozen om de 
bovengenoemde categorieën met SPSS te analyseren. Deze categorieën zijn in SPSS met behulp van 
kruistabellen en clusters geanalyseerd. De onderzoeker heeft de privacy van de respondenten 
gewaarborgd, door de gegevens van de respondenten te anonimiseren. De onderzoeker heeft geen 
namen en/of werkplekken van de respondenten in het onderzoek benoemd. De respondenten zijn 
voorafgaand van het onderzoek uitgebreid geïnformeerd over de intentie van de onderzoeker. Er is met 
de respondenten afgesproken dat ze een kopie van het onderzoek zullen ontvangen. Alle data is 
opgeslagen op een beveiligde externe harde schijf, laptop en op Google Drive. In bijlage 3 is een ethiek 
en privacy checklist te vinden.    

5.1 Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie   
De onderzoekers Entzinger & Touburg (2011) hebben zich in hun onderzoek voornamelijk gericht op het 
in kaart brengen van de remigratiewens van hoogopgeleide Curaçaoënaars die in Nederland studeren 
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en/of werken (Entzinger & Touburg, 2011). De auteurs hebben ook een aantal Curaçaose remigranten 
geïnterviewd, maar de focus van hun onderzoek was om een profielschets te maken van de 
hoogopgeleide Curaçaoënaars in Nederland die later remigranten kunnen worden (Entzinger & Touburg, 
2011). Wat onderbelicht blijft zijn de ervaringen van de hoogopgeleide Curaçaoënaars nadat ze hebben 
besloten om terug te keren naar hun geboorte-eiland. Er is meer wetenschappelijke onderbouwing 
nodig over de sociale interacties van de hoogopgeleide remigranten op Curaçao. Verder bestaan er 
weinig actuele studies over de positie van hoogopgeleide Curaçaose remigranten binnen de Curaçaose 
samenleving1. Eerdere studies over Curaçaose remigranten zijn uitgevoerd toen Curaçao nog onderdeel 
was van het land de Nederlandse Antillen. Dit onderzoek is gedaan nadat Curaçao een autonome status 
heeft verkregen. De onderzoeker heeft twintig hoogopgeleide Curaçaoënaars in hun woon- en 
werkomgeving geïnterviewd. De overtuiging van de onderzoeker is dat wetenschap omtrent de 
ervaringen van de hoogopgeleide Curaçaose remigranten tot betere voorzieningen kan leiden voor deze 
doelgroep. Daarnaast kan op basis van de uitkomsten van dit onderzoek meer begrip zijn in 
maatschappelijke debat omtrent remigratie. Bovendien kan er door de ervaringen van de remigranten 
aan een remigratiebeleid gewerkt worden voor Curaçaose studenten die momenteel een hoger 
onderwijs studie in Nederland volgen en hoogopgeleide Curaçaoënaars die momenteel in Nederland 
werken.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 De onderzoekers Koot & Rigot hebben in 1986 een onderzoek gedaan over Arubaanse en Curaçaose remigranten 

(Koot & Rigot, 1986). De onderzoeker Reindersma heeft in 2007 een onderzoek gedaan over Curaçaose 
remigranten (Reindersma, 2007). Beide studies hebben op alle type remigranten gefocust. Dit onderzoek focust in  
tegenstelling tot de bovengenoemde studies alleen op hoogopgeleide Curaçaose remigranten. 



19 
 

6. Onderzoeksbevindingen 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de diepte-interviews met de twintig respondenten 
besproken. Uit de diepte-interviews zijn zes onderwerpen naar voren gekomen: het leven in Nederland, 
het besluitvormingsproces om te remigreren, moeite met aanpassen op Curaçao, sociale interacties op 
Curaçao en het leven op Curaçao. In de onderzoeksbevindingen maakt de onderzoekers soms gebruik 
van statistische analyses. Het is niet gebruikelijk dat twintig respondenten een significante waarde 
hebben, maar de statistische analyses worden als afsluitende check door de onderzoeker gebruikt. Met 
behulp van alle onderzoeksbevindingen worden de deelvragen in de conclusie beantwoord.  

6.1 Het leven in Nederland 
Uit de diepte interviews blijkt dat 65% van de respondenten geen thuisgevoel in Nederland had en dat 

35% van de respondenten dit wel had2.  

 
Figuur 1.1 
 
Er zijn verschillende redenen genoemd waarom mensen zich niet thuis voelden in Nederland. Redenen 
die benoemd werden tijdens de diepte-interviews waren onder andere de resultaatgerichtheid van de 
Nederlandse maatschappij, het niet kunnen aarden in Nederland en het gebrek aan een sociaal vangnet. 
De meest benoemde reden om niet thuis in Nederland te voelen was het koude Nederlandse klimaat. 
Naast het klimaat verschil vonden sommige respondenten dat de cultuur in Nederland afstandelijker 
was in vergelijking met die op Curaçao. 
 

“Het is te koud daar en de mensen zijn afstandelijk. Ik merkte dat je door de manier van 
leven in Nederland snel psychisch achteruit kan gaan. Het is een resultaatgerichte 
samenleving, waardoor bepaalde mensen niet meer verbonden voelen met zichzelf. Kijk 
maar hoeveel mensen daar stress hebben, depressie en burn-out.” (Respondent 16) 
 

Sommige respondenten konden juist de grootschaligheid en de vrijheid in Nederland waarderen. Ze 
konden zijn wie ze wilden zijn omdat zij minder last hadden van sociale controle. Nederland heeft ze een 
mogelijkheid gegeven om zich zowel op persoonlijk als professioneel gebied te kunnen ontwikkelen. In 
Nederland heeft een groot deel van de respondenten voor het eerst ervaren hoe het is om in een 
efficiënte en gestructureerde samenleving te wonen.  
 

                                                           
2
 De onderzoeker gebruikt percentages in de onderzoeksbevindingen. Deze percentages zijn gebaseerd op de 

antwoorden van de twintig feitelijke hoogopgeleide Curaçaose remigranten die mee hebben gedaan aan dit 
onderzoek. Het is niet gebruikelijk om met percentages te werken, maar de onderzoeker vond dat het 
overzichtelijker is om de resultaten van de twintig eenheden met behulp van percentages te presenteren. 

Thuisgevoel in Nederland 

Geen thuisgevoel

Wel thuisgevoel
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“Tijdens mijn studie ging ik voor een exchange programma naar Uruguay. Toen besefte 
ik hoe veel waardering ik voor Nederland had, dus ik ben erachter gekomen dat ik twee 
huizen heb: Curaçao en Nederland. Ik vind het fijn dat Nederland een effectief en 
efficiënt land is. Je kan bijna alles online regelen en dat vond ik heerlijk.”  (Respondent 5) 

 
In de diepte-interviews kwam naar voren dat 30% van de respondenten een zwak sociaal netwerk in 
Nederland ervaarden. Van de respondenten ervaarde 15% van de respondenten een middelmatig 
sociaal netwerk en 55% van de respondenten ervaarde een sterk sociaal netwerk in Nederland.  
 

 
Figuur 1.2 
 
De mensen die een zwak sociaal netwerk ervaarden, hebben grotendeels aangegeven dat ze de periode 
in Nederland niet fijn vonden. Sommige respondenten met een zwak sociaal netwerk deden wel moeite 
om mensen te leren kennen. Daarentegen, had een groot deel van de mensen met een zwak sociaal 
netwerk geen moeite gedaan om binnen de Nederlandse maatschappij te integreren. Deze mensen 
kozen ervoor om voornamelijk met Curaçaoënaars in Nederland om te gaan. 
 

“De mensen en de studenten die in mijn stad waar ik woonde waren niet divers als ik 
een politiek correcte antwoord moet geven. Een groot deel was Europese 
Nederlanders. Ik had steeds een gevoel dat ik aan hun moest passen. Ik had continu 
een gevoel dat ik niet helemaal mezelf kon zijn. Ik heb mijn best gedaan om 
connecties te maken, maar het lukte mij gewoon niet. In het begin toen ik merkte dat 
het contact wat stroef ging, ben ik gelijk mensen van mijn afkomst gaan opzoeken en 
later andere internationale mensen.” (Respondent 10) 
 

Een middelmatig sociaal netwerk was tijdens de diepte-interviews bij respondenten te zien die 
voornamelijk met Curaçaoënaars in Nederland omgingen en soms contacten hadden met Europese 
Nederlanders. Het sociaal netwerk in Nederland was niet zo groot, want de respondenten hadden geen 
behoefte aan een sterk sociaal netwerk. 
 

“Ik heb familie in Nederland, maar de grootste gedeelte van mijn familie is op Curaçao.  
Ik had een netwerk daar, want ik kende mensen van studie, werk en uitgaan. Maar het 
was zeker geen groot netwerk.” (Respondent 1)  
 

Mensen met een sterk sociaal netwerk in Nederland hadden een netwerk opgebouwd zowel op sociaal 
als professioneel gebied. Deze personen hebben zich in de Nederlandse maatschappij succesvol 
geïntegreerd. Naast het omgaan met Europese Nederlanders waren sommige van deze personen actief 

Sociaal Netwerk NL 

Zwak

Middelmatig

Sterk
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in organisaties die de belangen van Curaçaoënaars in Nederland behartigen. Op deze manier hebben 
deze mensen een sociale vangnet in Nederland voor zichzelf gecreëerd.  
 

“Ik mis mijn Nederlandse sociaal netwerk, want mijn hele leven was ingericht in 
Nederland. Alle volwassenfasen heb ik in Nederland meegemaakt, zoals een huis kopen 
et cetera. Het doet wel pijn om te beseffen dat het grootste deel van mijn netwerk in 
Nederland is en niet hier op Curaçao. Naast Nederlandse contact was ik actief in 
Curaçaose organisaties.”   (Respondent 11) 

 
Uit de onderstaande kruistabel blijkt dat het sociaal netwerk in Nederland invloed heeft gehad op het 
thuisgevoel van de respondenten die in Nederland hebben gewoond. Desondanks waren er ook 
respondenten die, ondanks dat zij een sterk sociaal netwerk hadden, geen thuisgevoel in Nederland 
hadden. Dit aantal is wel lager dan het aantal mensen met geen thuisgevoel en een zwak sociaal 
netwerk in Nederland.  Het hebben van geen thuisgevoel lijkt onafhankelijk te zijn van de mate van het 
sociale netwerk in Nederland. Een mogelijke verklaring kan zijn dat deze mensen goed zijn in het 
opbouwen van een sociaal netwerk, ongeacht de plek waar zij leven.   
 

 Sociaal netwerk in NL 

Total Zwak Middelmatig Sterk 

Thuisgevoel in NL Geen thuisgevoel Count 6 3 4 13 

% within Thuisgevoel in NL 46,2% 23,1% 30,8% 100,0% 

Wel thuisgevoel Count 0 0 7 7 

% within Thuisgevoel in NL 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Total Count 6 3 11 20 

% within Thuisgevoel in NL 30,0% 15,0% 55,0% 100,0% 

Tabel 1 
 
Als wij naar onderstaande tabel kijken, dan zien we dat de chi-kwadraat test 0,012 is. Dit betekent dat 
de chi-kwadraat test statistisch significant is. Het sociaal netwerk van de hoogopgeleide Curaçaose 
remigranten in Nederland heeft verband met het thuisgevoel van de hoogopgeleide Curaçaose 
remigranten toen ze in Nederland woonden.   
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,811
a
 2 ,012 

Likelihood Ratio 11,477 2 ,003 

Linear-by-Linear Association 7,308 1 ,007 

N of Valid Cases 20   

Tabel 2 
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6.2 Het besluitvormingsproces om te remigreren 
Er waren verschillen factoren die een rol hebben gespeeld in het besluitvormingsproces van de 
hoogopgeleide Curaçaoënaars om te remigreren. In onderstaand figuur zijn de percentages van alle 
factoren weergegeven die werden genoemd in de diepte-interviews. Wat belangrijk om te vermelden is 
dat deze factoren door de respondenten expliciet maar door anderen impliciet benoemd werden.   
 

 
Figuur 2.1  
 
De onderzoeker heeft gekozen om met behulp van een clusteranalyse de remigratiefactoren in SPSS te 
onderzoeken. Het hoofddoel van een clusteranalyse is om vergelijkbare groepen in kaart te brengen die 
ongeveer dezelfde kenmerken hebben (Byrne & Uprichard, 2012). Dit heeft de onderzoeker gedaan 
door ‘K-means’ te gebruiken tijdens de clusteranalyse. Een nadeel van het gebruiken van ‘K-means’ 
tijdens een clusteranalyses is dat er altijd dezelfde volgorde gebruikt moet worden, want bij het gebruik 
van een andere volgorde worden andere resultaten weergegeven, ook al is dezelfde data gebruikt 
(Dubitzky, Granzow & Berrar, 2007). Hoe groter het onderzoek, hoe groter de kans is om problemen te 
krijgen met de volgorde van de analyse. Voor kleine onderzoeken met weinig data is ‘K-means’ een 
effectieve methode om vergelijkbare kenmerken te onderzoeken (Dubitzky, Granzow & Berrar, 2007). 
Uit de clusteranalyse blijkt dat er drie clusters zijn waarmee onderliggende patronen worden ontdekt. In 
de onderstaande tabel zijn deze drie clusters te zien. In het eerste cluster kunnen wij een groepering van 
‘aanbod werk’ en ‘tropische levensstijl’ als remigratiefactoren identificeren. Deze combinatie is 
interessant, want deze twee remigratiefactoren lijken op het eerste gezicht geen overeenkomst met 
elkaar te hebben. Toch hebben beide factoren hoog gescoord in het eerste cluster. In het tweede cluster 
kunnen wij familie en partner als remigratiefactoren identificeren. De factoren familie en partner 
hebben wel overeenkomsten met elkaar, want beide factoren illustreren een behoefte van de 
respondenten om terug te remigreren, zodat ze met hun meest geliefde personen kunnen zijn. In het 
derde cluster kunnen wij ‘nieuwe start’ en ‘psychische klachten’ als remigratiefactoren identificeren. 
Deze twee factoren hebben overeenkomsten. Vanwege psychische klachten in Nederland hadden 
sommige respondenten een behoefte om te remigreren naar Curaçao, zodat ze een nieuwe start daar 
konden maken om geen last meer hebben van de psychische klachten. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid aanbod werk/tropische LS 5 25,0 25,0 25,0 
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familie/partner 7 35,0 35,0 60,0 

nieuwe start/psychisch 8 40,0 40,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Tabel 3 
 

ANOVA 

 

Cluster Error 

F Sig. Mean Square df Mean Square df 

Aanbod werk 

(Remigratiefactor) 

1,875 2 ,000 17 . . 

Familie (Remigratiefactor) 1,956 2 ,052 17 37,400 ,000 

Frustratie (Remigratiefactor) ,233 2 ,078 17 2,975 ,078 

Individuele keuze 

(Remigratiefactor) 

,031 2 ,052 17 ,584 ,568 

Nieuwe start 

(Remigratiefactor) 

1,458 2 ,049 17 29,750 ,000 

Partner (Remigratiefactor) ,275 2 ,118 17 2,338 ,127 

Steentje bijdragen 

(Remigratiefactor) 

,014 2 ,148 17 ,094 ,911 

Tropische levensstijl 

(Remigratiefactor) 

,300 2 ,071 17 4,250 ,032 

Psychische klachten 

(Remigratiefactor) 

,281 2 ,188 17 1,496 ,252 

Tabel 4 
 
Een werkaanbod krijgen was voor 25% van de respondenten een reden om te remigreren. De 
respondenten gaven aan dat het proces om een baan te krijgen op Curaçao veel langzamer is dan in 
Nederland. Zoals beschreven door Entzinger & Touburg vinden de hoogopgeleide Curaçaoënaars het 
belangrijk om het uitzicht op een baan op Curaçao te hebben, want anders zullen ze niet remigreren 
(Entzinger & Touburg, 2011). Daarom was de keuze om te remigreren snel gemaakt door de 
respondenten toen ze een baan aangeboden kregen. Sommige respondenten gaven aan dat het op 
Curaçao vanwege de sociale controle heel belangrijk is om een goede baan te hebben.  
 

“Mijn plan was om na mijn studie vijf jaar in Nederland te werken, zodat ik 
werkervaring kon opdoen, want studie ervaring alleen is niet voldoende op Curaçao. 
Daarom wilde ik graag na mijn studie in Nederland werken, maar ineens kreeg ik een 
mooi aanbod om op Curaçao te komen werken, want ze hadden met spoed iemand 
nodig met mijn studieachtergrond. Ik had één maand de tijd om terug te verhuizen 
naar Curaçao.”  (Respondent 5)  
 

De factor familie was voor 40% van de respondenten een reden om te remigreren naar Curaçao. Het is 
niet merkwaardig dat familie de meest benoemde factor is. Deze factor is in lijn met de lokale binding 
theorie en de pull theorie met betrekking tot remigratie. Zoals beschreven door Olivier-Mensah & 
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Scholl-Schneider zijn geografische gebieden niet altijd de belangrijkste redenen om terug te remigreren, 
maar eerder de familieband (Olivier-Mensah & Scholl-Schneider, 2016). Sommige respondenten 
beseften dat zij en hun familie ouder zijn geworden. Hierdoor wilden de respondenten dichterbij hun 
familie wonen, zodat ze meer tijd met hun familie kunnen spenderen.   
 

Familie  heeft een grote rol gespeeld. Ik heb mijn familie heel erg gemist toen ik in 
Nederland studeerde. Vanaf dag één in Nederland wist ik dat ik mijn best moest doen 
om zo snel mogelijk terug naar huis te gaan. (Respondent 8) 
 

Zoals wij in de clusteranalyse zagen, hebben de factoren familie  en partner overeenkomsten. Als wij 
naar de tabel 5 kijken, dan zien wij dat 15% van de respondenten vanwege hun familie en partner het 
besluit hebben genomen om te remigreren. In tabel 6 kunnen wij zien dat de chi-kwadraat test 0,021 is. 
Dit betekent dat de chi-kwadraat test statistisch significant is.   
 

 

Partner (Remigratiefactor) 

Total 

Niet van 

toepassing Wel 

Familie (Remigratiefactor) Niet van toepassing Count 12 0 12 

% within Familie 

(Remigratiefactor) 

100,0% 0,0% 100,0% 

Wel Count 5 3 8 

% within Familie 

(Remigratiefactor) 

62,5% 37,5% 100,0% 

Total Count 17 3 20 

% within Familie 

(Remigratiefactor) 

85,0% 15,0% 100,0% 

Tabel 5 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,294
a
 1 ,021   

Continuity Correction
b
 2,761 1 ,097   

Likelihood Ratio 6,323 1 ,012   

Linear-by-Linear Association 5,029 1 ,025   

N of Valid Cases 20     

Tabel 6 
 

Sommige respondenten gaven in lijn met de pull theorie met betrekking tot remigratie aan, dat familie 
een belangrijke remigratiefactor was, omdat ze degene zijn die voor hun familie moeten zorgen 
(Baldassar & Merla, 2013).  
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“Mijn vader is na zijn kankerdiagnose snel op Curaçao overleden. In die periode heeft 
een goeie vriendin van mij op Curaçao ook kanker gekregen en zij is daarna overleden. Ik 
zag hoe mijn moeder moeite met alles had, dus ik merkte dat ik mijn luxe leven in 
Nederland moest verlaten om hier voor mijn moeder en oma te komen zorgen. Het 
overlijden van mijn vriendin heeft mij wakker gemaakt om aan mijn belofte te werken. 
Mijn belofte was om naar mijn geboorte-eiland terug te keren.” (Respondent 17) 

 
Van de respondenten heeft 10% aangegeven dat frustratie een rol heeft gespeeld in hun besluit om 
terug te keren naar Curaçao. Deze respondenten hebben één van de factoren van de push theorie met 
betrekking tot remigratie ervaren (Tzeng, 2006). Ze werden in Nederland ‘geduwd’ om terug  naar huis 
te keren, want in Nederland konden ze moeilijk een baan op hun studieniveau krijgen. Tijdens de diepte-
interviews is het de onderzoeker opgevallen dat sommige respondenten een negatief beeld over 
Nederland met de jaren hebben ontwikkeld. Dit negatieve beeld kan een resultaat zijn van hun 
teleurstellende momenten en/of tegenslagen in Nederland. Door Nederland negatief te verbeelden, 
kunnen ze hun remigratiebesluit rechtvaardigen.  
 

“Ik was zat van Nederland. Ik was het zat dat ik steeds aan het solliciteren was, maar 
geen kans kon krijgen om iets op mijn studieniveau te doen. Iedereen van mijn studie 
kreeg ineens mooie banen bij goeie bedrijven en ik had tijdelijke banen via 
uitzendbureaus met weinig toekomstperspectief. Ik heb niet voor niets een HBO-studie 
gedaan, dus ik raakte gefrustreerd op de Nederlandse maatschappij, want het leek alsof 
ze mij als Curaçaoënaar geen kans wilden geven. Daarom moest ik terug naar mijn 
eiland gaan.” (Respondent 9) 

 
Niet alleen mensen die geen baan op werkniveau konden vinden werden geduwd om naar Curaçao te 
remigreren. De onderstaande respondent is een verpleegkundige die na haar studie parttime in 
Nederland heeft gewerkt en moeilijk een fulltime functie kon krijgen.  
 

“Mijn werkgever heeft mij eerlijk verteld dat ze in de toekomst geen fulltime functies voor 
mij hadden. Dat vond ik heel jammer, want je kan moeilijk een leven met een parttime 
salaris plannen. Ik was afgestudeerd, maar ik kon echt moeilijk een fulltime functie 
krijgen, dus het was heel frustrerend voor mij, want ik moest steeds horen dat er vanwege 
bezuinigingen geen plek voor mij was, terwijl ik wel capabel ben.” (Respondent 6)   

 
Een nieuwe start was voor 15% van de respondenten een factor om naar Curaçao te remigreren. De 
respondenten hebben aangegeven dat ze geen thuisgevoel in Nederland hadden. Ze hadden het niet 
naar hun zin en hadden daarom op een gegeven moment een sterke behoefte om opnieuw met hun 
leven te starten op Curaçao.   
 

“Ik heb alles verkocht, vliegticket geboekt en op die manier ging ik terug naar Curaçao. Ik 
had geen tijd om voor te bereiden voor mijn remigratie, want ik had een gevoel dat het nu 
of nooit  was, I had to try my luck.” (Respondent 10) 

 
Van de respondenten heeft 15% een partner als factor benoemt om terug te keren naar Curaçao. Dit is 
in lijn met de pull factor om te remigreren. Deze respondenten moesten tussen hun leven in Nederland 
en hun partner kiezen. Sommige van deze respondenten hadden het zelfs naar hun zin in Nederland, 
maar toch hebben ze gekozen om naar Curaçao gegaan, zodat ze met hun partner konden zijn.  
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“Ik had toentertijd een vriend, die nu mijn man is, en hij wilde niet in Nederland wonen. 
Hij vond het niet fijn in Nederland en had het moeilijk daar. Mijn man heeft zijn studie in 
Nederland niet af kunnen ronden. Hij bleef voor mij nog wat langer in Nederland wonen, 
want hij wilde veel eerder terug naar Curaçao verhuizen. Toen ik mijn diploma kreeg 
gingen wij gelijk naar Curaçao.” (Respondent 8) 

 
Van de respondenten heeft 25% aangegeven dat ze door psychische klachten in Nederland hebben 
besloten om terug te keren naar Curaçao. Er werd door veel respondenten tijdens de diepte-interviews 
benoemd dat Nederland een snel en resultaatgericht land is. Verder is het zo dat niet iedereen een sterk 
sociaal netwerk in Nederland had, waardoor het moeilijker was als men te maken kreeg met 
tegenslagen of last van eenzaamheid. Om deze psychische klachten te ontvluchten hebben een aantal 
respondenten gekozen om terug naar hun geboorte-eiland te gaan, zodat ze weer in een vertrouwde 
omgeving kunnen zijn.   
 

“Als ik nu terugkijk, dan kan ik eerlijk zeggen dat ik een lange periode last had van 
depressieve klachten toen ik in Nederland woonde. Ik was vaak thuis en voelde me 
constant niet lekker in mijn vel daar. Ik heb mijn best gedaan om daar te kunnen aarden, 
maar het is me daar nooit gelukt.” (Respondent 4) 
 

Zoals wij in de clusteranalyse zagen, hebben de factoren nieuwe start en psychische klachten 
overeenkomsten. Als wij naar de tabel 7 kijken, dan zien wij dat 25% van de respondenten een behoefte 
had om een nieuwe start op Curaçao te maken vanwege psychische klachten. In tabel 8 kunnen wij zien 
dat de chi-kwadraat test 0,037 is. Dit betekent dat de chi-kwadraat test statistisch significant is.  
 

 

Nieuwe start 

(Remigratiefactor) 

Total 

Niet van 

toepassing Wel 

Psychische klachten 

(Remigratiefactor) 

Niet van 

toepassing 

Count 13 2 15 

% within Psychische 

klachten 

(Remigratiefactor) 

86,7% 13,3% 100,0% 

Wel Count 2 3 5 

% within Psychische 

klachten 

(Remigratiefactor) 

40,0% 60,0% 100,0% 

Total Count 15 5 20 

% within Psychische 

klachten 

(Remigratiefactor) 

75,0% 25,0% 100,0% 

Tabel 7 

 

Chi-Square Tests 
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 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,356
a
 1 ,037   

Continuity Correction
b
 2,222 1 ,136   

Likelihood Ratio 3,983 1 ,046   

Linear-by-Linear Association 4,138 1 ,042   

N of Valid Cases 20     

Tabel 8 
 
Van de hoogopgeleide Curaçaose remigranten heeft 15% aangegeven dat ze naar Curaçao zijn 
geremigreerd omdat ze een steentje wilden bijdragen aan de Curaçaose samenleving. Deze behoefte 
werd met de jaren sterker toen ze in Nederland woonden.    
 

“Mijn doel was altijd om een steentje bij te dragen aan Curaçao, dus gedurende mijn tijd 
in Nederland zocht ik naar plekken waar ik op Curaçao zou kunnen werken. Daarnaast 
stuurde ik regelmatig motivatiebrieven en mijn CV naar potentiele werkgevers.” 
(Respondent 14)  

 
De respondenten gaven aan dat zij door de technologische ontwikkelingen alle Curaçaose 
nieuwsprogramma’s en actualiteiten goed konden volgen terwijl zij in Nederland woonden. Deze 
betrokkenheid met Curaçao heeft een rol gespeeld in het besluitvormingsproces om te remigreren.  
 

“Toen ik in Nederland woonde en ik telkens Curaçaose nieuws zag, had ik een sterk 
gevoel om terug te gaan en mijn mensen te helpen.” (Respondent 19) 

 
Van de respondenten heeft 10% aangegeven dat de tropische levensstijl een reden was om te 
remigreren. Zoals wij in paragraaf 6.1 hebben gezien heeft het koudere weer in Nederland invloed 
gehad op het ontbreken van het thuisgevoel bij bepaalde respondenten. Dit is ook in lijn met een push 
factor om te remigreren (Potter, Conway & Phillips, 2005). Voor sommige respondenten was het koude 
klimaat een push factor om te remigreren.   

 
“Ik miste blauwe zeeën en kleurrijke gebouwen. Op een gegeven moment begon ik alle 
gebouwen depressief te vinden waar ik in Nederland woonde.”  (Respondent 18) 
 

In de clusteranalyse zagen we dat de factoren aanbod werk en tropische levensstijl hoog hebben 
gescoord in het eerste cluster. Als wij naar tabel 9 kijken, dan zien wij dat 10% van de respondenten 
vanwege een werkaanbod en tropische levensstijl hebben besloten om naar Curaçao te remigreren. In 
tabel 10 kunnen wij zien dat de chi-kwadraat test 0,010 is. Dit betekent dat de chi-kwadraat test 
statistisch significant is. Dit is interessant, want de factoren lijken op het eerste zicht geen 
overeenkomsten te hebben. 

 

 

Tropische levensstijl 

(Remigratiefactor) Total 
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Niet van 

toepassing Wel 

Aanbod werk 

(Remigratiefactor) 

Niet van toepassing Count 15 0 15 

% within Aanbod werk 

(Remigratiefactor) 

100,0% 0,0% 100,0% 

Wel Count 3 2 5 

% within Aanbod werk 

(Remigratiefactor) 

60,0% 40,0% 100,0% 

Total Count 18 2 20 

% within Aanbod werk 

(Remigratiefactor) 

90,0% 10,0% 100,0% 

Tabel 9 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,667
a
 1 ,010   

Continuity Correction
b
 2,963 1 ,085   

Likelihood Ratio 6,273 1 ,012   

Fisher's Exact Test    ,053 ,053 

Linear-by-Linear Association 6,333 1 ,012   

N of Valid Cases 20     

Tabel 10 
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6.3 Moeite met aanpassen op Curaçao  
De respondenten hebben tijdens de diepte-interviews verschillende punten opgenoemd die ze lastig 
vonden om te accepteren op Curaçao nadat ze een aantal jaar in Nederland hadden gewoond. In 
onderstaand figuur zijn deze punten schematisch weergegeven.  
 

 
Figuur 3.1 
 
De onderzoeker heeft gekozen om met behulp van een clusteranalyse, uitgevoerd in SPSS, de moeite 
met aanpassen op Curaçao te onderzoeken. Uit de clusteranalyse blijkt dat er twee clusters zijn die de 
onderliggende patronen laten zien. In onderstaande tabel zijn deze twee clusters te zien. In het eerste 
cluster is er een groepering van langzaamheid en gebrek punctualiteit te identificeren die betrekking 
heeft op de moeite met het aanpassen op Curaçao. Langzaamheid en gebrek punctualiteit hebben 
overeenkomsten met elkaar. Het eerste cluster illustreert dat de respondenten de efficiënte en 
punctualiteit van de Nederlandse cultuur hebben geïnternaliseerd. Hierdoor hebben deze twee punten 
hoog gescoord in de eerste cluster, want ze vonden het lastig te accepteren dat op Curaçao zaken wat 
langzamer gaan en dat mensen minder punctueel zijn. Zoals eerder door Gmelch is beschreven zijn 
remigranten vaak ontevreden als ze ontwikkelde landen verlaten, want eenmaal thuis hebben ze te 
maken met een gebrek aan efficiëntie en een gebrek aan punctualiteit (Gmelch, 1980). Opmerkelijk is 
dat het tweede cluster leeg was tijdens de clusteranalyse. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat 
de rest van de respondenten weinig moeite hadden met het aanpassen aan de Curaçaose maatschappij 
toen ze terugkeerden. Dit kan ook een verklaring zijn waarom een groot deel van de onderzochte 
remigranten zeer tevreden zijn met hun remigratiebesluit, want zij hadden weinig last van een 
cultuurshock toen zij terugkeerden.  

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid langzaam/niet puntueel 9 45,0 45,0 45,0 

geen moeite aanpassen 11 55,0 55,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Tabel 11 
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ANOVA  

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Duur (Moeite aanpassen) 

* TwoStep Cluster 

Number 

Between Groups (Combined) ,244 1 ,244 2,829 ,110 

Within Groups 1,556 18 ,086   

Total 1,800 19    

Gebrek mogelijkheden 

(Moeite aanpassen) * 

TwoStep Cluster Number 

Between Groups (Combined) ,002 1 ,002 ,020 ,888 

Within Groups 1,798 18 ,100   

Total 1,800 19    

Hierarchisch (Moeite 

aanpassen) * TwoStep 

Cluster Number 

Between Groups (Combined) ,244 1 ,244 2,829 ,110 

Within Groups 1,556 18 ,086   

Total 1,800 19    

Indirect (Moeite 

aanpassen) * TwoStep 

Cluster Number 

Between Groups (Combined) ,550 1 ,550 4,950 ,039 

Within Groups 2,000 18 ,111   

Total 2,550 19    

Langzaam (Moeite 

aanpassen) * TwoStep 

Cluster Number 

Between Groups (Combined) 2,200 1 2,200 19,800 ,000 

Within Groups 2,000 18 ,111   

Total 4,200 19    

Machtsmisbruik (Moeite 

aanpassen) * TwoStep 

Cluster Number 

Between Groups (Combined) ,041 1 ,041 ,810 ,380 

Within Groups ,909 18 ,051   

Total ,950 19    

Gebrek punctualiteit 

(Moeite aanpassen) * 

TwoStep Cluster Number 

Between Groups (Combined) ,978 1 ,978 7,920 ,011 

Within Groups 2,222 18 ,123   

Total 3,200 19    

Vriendjespolitiek (Moeite 

aanpassen) * TwoStep 

Cluster Number 

Between Groups (Combined) ,085 1 ,085 ,623 ,440 

Within Groups 2,465 18 ,137   

Total 2,550 19    

Weinig 

inlevingsvermogen 

(Moeite aanpassen) * 

TwoStep Cluster Number 

Between Groups (Combined) ,002 1 ,002 ,020 ,888 

Within Groups 1,798 18 ,100   

Total 1,800 19    

Tabel 12 
 
Van de hoogopgeleide Curaçaose remigranten heeft 10% aangegeven dat het leven op Curaçao duur is. 
Niet alleen huisvesting is duurder in vergelijking met Nederland, maar ook de kosten voor het 
levensonderhoud. Door de kleinschaligheid wordt er veel geïmporteerd, en de importkosten worden 
doorbelast aan de eindconsument. Sommige remigranten gaven aan dat ze qua salaris achteruit zijn 
gegaan door te remigreren naar Curaçao.  
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“De woningmarkt is te duur hier, dus er moet iets hier aan gedaan worden. Veel 
Europese Nederlanders kopen hier een huis en verhuren het. Wij jonge hoogopgeleide 
remigranten kunnen het niet betalen. Dat vind ik jammer. Wij hebben zon, zee en 
wind. Waarom moeten we veel aan energie betalen? Het is duur om in de regio te 
vliegen. Ik betaal 300 dollar om 15 minuten naar Bonaire te vliegen, dit vind ik 
absurd.”  (Respondent 15) 

 
De respondenten hebben het gebrek aan mogelijkheden (10%) als punt genoemd die ze moeilijk vonden 
om aan te passen toen ze terugkeerden. Gebrek aan werkmogelijkheden en doorgroeimogelijkheden 
werden genoemd, maar ook het gebrek aan middelen. 
 

“Er zijn veel minder middelen op Curaçao. Dat is ook logisch, want Nederland is een 
groter land dan Curaçao, dus er zijn veel meer middelen beschikbaar voor nieuwe 
ontwikkelingen. Maar voor zeer basale en noodzakelijke zaken zijn er geen geld 
beschikbaar op Curaçao. Daarom moet je hier vaak out of the box denken.” (Respondent 
17) 

 
Van de respondenten heeft 20% gevoeligheid als een punt benoemd wat ze lastig vonden om aan te 
passen. De respondenten hadden weer een cultuurshock ervaren toen ze terugkeerden, want de 
Curaçaose samenleving is anders dan de Nederlandse samenleving. Op Curaçao vonden sommige 
respondenten dat er veel gevoeligheden zijn waar ze rekening aan moeten houden.  
.  

“Wij zijn lage context personen, dus als wij denken of voelen kan je dat gelijk aan onze 
houding zien. In het begin vond ik het lastig dat sommige winkelmedewerkers niet zo 
klantvriendelijk zijn zoals in Nederland. Je kan gelijk zien wanneer ze geïrriteerd zijn.” 
(Respondent 19) 

 
Van de respondenten heeft 20% het gebrek aan punctualiteit als reden benoemt wat ze lastig vonden 
om aan te passen. Deze respondenten gaven aan dat ze de Nederlandse ‘afspraak is afspraak’ 
mentaliteit hebben geïnternaliseerd. Daarom ze vonden het moeilijk dat sommige mensen op het eiland 
dat niet deden.  
 

“Afspraken nakomen is hier een probleem. Mensen komen hier ook te laat tijdens 
afspraken. Dus ik besefte dat ik hier niet hoge verwachtingen moet hebben, want anders 
wordt ik teleurgesteld. Mensen hier werken om te leven, ze leven niet om te werken. Dat 
is het eerste wat je moet beseffen wanneer je hier terugkeert. In Nederland heb je meer 
werkdruk. Je moet hier jouw eigen tempo houden en niet afgeleid worden door hoe 
collega’s werken. Blijf vooral op jezelf focussen.” (Respondent 14) 

 
Van de respondenten heeft 15%  de indirectheid als een punt genoemd wat ze lastig vonden om aan te 
passen. In Nederland waren ze de directheid van de Nederlanders gewend, maar op Curaçao werden ze 
geconfronteerd met het feit dat niet iedereen direct is. Het is niet zo dat mensen op Curaçao geen 
mening hebben, maar ze zijn door de kleinschaligheid bang om deze te uiten.  
 

“Mensen zijn hier te passief naar mij mening. Bijvoorbeeld mensen geven hun meningen 
niet in vergaderingen, maar na een vergadering hoor je wel wat ze van vinden. Mensen 
zijn bang om elkaar boos te maken of te kwetsen. Het is een kleinschalig eiland, dus 
mensen kennen elkaar en je komt iedereen overal tegen. Daarom begrijp ik de 
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voorzichtigheid, maar ik vind het gewoon jammer dat we zo passief lijken, want als je 
naar onze mensen goed kijkt, dan zijn we dat totaal niet.”  (Respondent 6) 

 
Een respondent die docente is vertelde dat ze heeft overwegen om naar Nederland te gaan toen ze aan 
het solliciteren was op Curaçao, want ze vond het erg dat sommige mensen indirect waren tegen haar. 
 

“Sommige momenten dacht ik om terug naar Nederland te gaan, maar mijn familie 
heeft mij toen overtuigd om door te zetten. Mensen hier kunnen hier A tegen jou zeggen, 
maar B doen. Dat vond ik niet fijn. Mensen zijn hier bang om direct tegen jou te zijn. Ik 
heb liever dat iemand tegen me zegt dat ik niet de perfecte match ben, dan steeds te 
zeggen dat ze mij terug zullen bellen en achteraf horen dat de vacature gevuld was met 
iemand anders.” (Respondent 8) 
 

Van de respondenten heeft 30% aangegeven dat ze moeite hadden om aan de langzaamheid binnen de 
Curaçaose maatschappij aan te passen. In Nederland gaven sommige respondenten aan dat er een 
sneller tempo was. Eenmaal op Curaçao werden deze respondenten geconfronteerd met het feit dat 
bijna alles langzamer is. Een veel benoemd punt van zorgen was de traagheid van het sollicitatieproces 
op het eiland.    
 

“Alles is langzaam hier en dat is lastig. Ik ben in april op een sollicitatiegesprek geweest 
en ik hoor pas eind augustus dat ik het niet ben geworden.  We moeten duidelijker en 
efficiënter worden op dit eiland. We moeten ook meer online zaken kunnen regelen 
hier.”  (Respondent 15)  

 
Een respondent die circa 40 jaar gelden terugkeerde naar Curaçao realiseerde op een latere leeftijd dat 
de langzaamheid binnen de Curaçaose samenleving een bepaalde functie heeft.  
 

“Ik ging de langzaamheid hier als een signaal zien dat ik minder haastig moest doen. 
Toen ik ouder werd, ben ik erachter gekomen dat ons klimaat niet stimulerend is om op 
een hoog tempo te werken. Als je terugkeert, dan moet je de maatschappij opnieuw 
leren kennen. Het is niet zo dat omdat je uit Nederland komt, dat je over alle kennis bezit 
om hier goed te functioneren. Niet alle kennis van Nederland kan je hier toepassen. Om 
de Curaçaose maatschappij goed te leren kennis, moet je afstand van de Nederlandse 
ervaringen nemen, zodat je op die manier de Curaçaose manier van leven echt kan leren. 
Toen je Curaçao had verlaten was je best jong, dus je had niet echt door hoe de 
maatschappij als systeem functioneerde. Dit is heel belangrijk om te leren.” (Respondent 
20)  

 
Zoals wij in de clusteranalyse zagen, hebben de factoren langzaamheid  en gebrek punctualiteit 
overeenkomsten. Als wij naar de tabel 13 kijken, dan zien wij dat 10% van de respondenten moeite 
hebben met het aanpassen vanwege de langzaamheid en het gebrek aan punctualiteit op Curaçao. In 
tabel 14 kunnen wij zien dat de chi-kwadraat test 0,010 is. Dit betekent dat de chi-kwadraat test 
statistisch significant is.   

 

 

Tropische levensstijl 

(Remigratiefactor) Total 
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Niet van 

toepassing Wel 

Aanbod werk 

(Remigratiefactor) 

Niet van toepassing Count 15 0 15 

% within Aanbod werk 

(Remigratiefactor) 

100,0% 0,0% 100,0% 

Wel Count 3 2 5 

% within Aanbod werk 

(Remigratiefactor) 

60,0% 40,0% 100,0% 

Total Count 18 2 20 

% within Aanbod werk 

(Remigratiefactor) 

90,0% 10,0% 100,0% 

Tabel 13 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,667
a
 1 ,010   

Continuity Correction
b
 2,963 1 ,085   

Likelihood Ratio 6,273 1 ,012   

Linear-by-Linear Association 6,333 1 ,012   

N of Valid Cases 20     

Tabel 14 
 
Van de respondenten heeft 15% aangegeven dat ze moeite hadden met de vriendjespolitiek op Curaçao. 
Curaçao is een klein eiland, dus dat betekent dat mensen heel dicht op elkaar leven. Gunfactor en 
patronage spelen een grotere rol in kleinschalige samenlevingen zoals op Curaçao dan in grootschalige 
samenlevingen zoals in Nederland.    
 

“Hier werkt alles met vriendjespolitiek. Ik zit nog niet in dat netwerk. Ik heb veel open 
sollicitaties gestuurd en ben op verschillende sollicitatie gespreken geweest, maar heb 
nog niks gehoord. Ik merk dat als ik vooruit wil gaan, dan moet ik aan mijn sociale 
netwerk werken.” (Respondent 15) 
 

Van de respondenten gaf 10% aan dat ze het lastig vonden dat er weinig inlevingsvermogen is voor hun 
positie als jonge hoogopgeleide Curaçaose remigranten.    
 

“Een kernprobleem hier is dat er een grote afstand is tussen de hoogopgeleide 
Curaçaose remigrant en de mensen die hun moeten interviewen voor een baan. Vaak 
zijn deze mensen ouder dan 50 jaar. Soms zijn die mensen ook remigranten geweest, 
maar dat proces hebben ze heel lang geleden meegemaakt en verwachten dat jij als 
remigrant alles wat ze hebben meegemaakt ook moet ervaren. Die oudere generatie 
gunt het jou niet om beter dan hun te hebben toen zij naar Curaçao terugkeerden. 
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Natuurlijk is Curaçao geen Nederland, maar het idee dat je per se achteruit moet qua 
salaris is absurd, want je hebt dezelfde kennis als mensen in Nederland opgebouwd. Het 
idee dat je op Curaçao niet zo veel als in Nederland kan verdienen is de reden waarom 
veel hoogopgeleide Curaçaoënaars in Nederland niet terugkeren.”   (Respondent 1) 

6.4 Sociale interacties op Curaçao  
Uit de diepte-interviews blijkt dat 15% alleen omgaat met achterblijvers. Van de respondenten gaat 60% 
alleen met hoogopgeleiden om en 25% gaat zowel met hoogopgeleiden als achterblijvers om.   
 

 
Figuur 4.1 
 
Van de respondenten heeft 15% aangegeven dat ze alleen met achterblijvers omgaan. Sommige 
respondenten hebben aangegeven dat ze zich niet met de rest van de hoogopgeleide Curaçaose 
remigranten kunnen identificeren. Verder hebben sommige respondenten genoemd dat ze veel 
achterblijvers in hun omgeving hebben, waardoor hun sociale interacties voornamelijk met 
achterblijvers zijn. Eén respondent heeft aangegeven dat hij door zijn onafhankelijkheid ideologie liever 
met achterblijvers omgaat.   
 

“Ik moet zeggen dat ik mij comfortabeler met achterblijvers voel. Veel hoogopgeleide 
remigranten hebben naar mijn mening een soort van misplaatste superioriteit 
gevoelens.” (Respondent 3) 

 
De meerderheid van de respondenten (60%) heeft aangegeven dat ze alleen met hoogopgeleide 
remigranten of andere hoogopgeleiden op Curaçao omgaan. Een veel genoemde reden is dat er veel 
hoogopgeleiden in hun omgeving zijn. Sommige respondenten hebben aangegeven dat ze vinden dat 
hun kansen vergroot worden door alleen met hoogopgeleiden om te gaan. Sommige respondenten 
hebben voor deze sociale interacties gekozen omdat ze van mening zijn dat ze alleen diepgaand met 
hoogopgeleiden kunnen communiceren.    
 

“Ik ga alleen met hoogopgeleiden om. Ik denk dat het komt omdat ik met hoogopgeleide 
remigranten werk. Bij mijn sportschool zijn er alleen hoogopgeleide mensen, dus ik heb 
niet echt gekozen. Mijn vrienden van de middelbare school zijn nu ook hoogopgeleid.” 
(Respondent 11)    

 
Van de respondenten heeft 25% aangegeven dat ze zowel met hoogopgeleiden als achterblijvers 
omgaan. Deze groep respondenten hebben aangegeven dat het voor hun moeilijk is om alleen met één 
sociale groep om te gaan, want ze hebben familieleden en partners die achterblijvers zijn. Verder vinden 
ze het een luxe dat ze tussen twee type sociale groepen kunnen kiezen tijdens hun sociale interacties.  
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“Ik heb twee type groepen mensen waarmee ik omga: een groep met achterblijvers en 
een groep met hoogopgeleide remigranten. Dat is een persoonlijke keuze. Mijn partner is 
een achterblijver, dus via hem ken ik veel achterblijvers. Ik heb mijn eigen groep 
vriendinnen die hoogopgeleide remigranten zijn, dus wanneer ik een switch wil makken, 
dan kies met wie ik op dat moment wil omgaan. Ze hebben allebei hun voor- en nadelen. 
Dus ik kijk vaak hoe ik mij voel en dan besluit ik met wie ik op dat moment om wil gaan.” 
(Respondent 6) 
 

Een respondent heeft aangegeven dat iemands studieachtergrond niet relevant is tijdens het kiezen van 
een vriendschap. 
 

“Mijn vriendinnen bestaan voornamelijk uit achterblijvers, maar ik ga ook met 
hoogopgeleide remigranten om. De achterblijvers ken ik vanaf mijn basisschool, dus wij 
zijn met elkaar opgegroeid. Daarom vind ik het fijn om met hun om te gaan. Voor mij is 
iemands studie niet relevant om een vriendschap te hebben.” (Respondent 8)  

 
Tijdens de diepte-interviews hebben de respondenten een aantal verschillen tussen hoogopgeleide 
remigranten en achterblijvers benoemd. In onderstaand figuur zijn deze verschillen schematisch te zien.  
 

 
Figuur 4.3 
 
Het meest benoemde verschil (60%) was dat achterblijvers volgens de respondenten eenzijdig denken. 
Sommige respondenten hebben aangeven dat achterblijvers door hun ervaringen een tunnelvisie 
hebben. Door deze tunnelvisie is het lastig voor hun om ideeën buiten hun referentiekader te kunnen 
begrijpen en accepteren.  
 

“Het niet verlaten van een plek creëert een comfortabele bubbel. Mensen die reizen 
worden geforceerd om uit die bubbel te komen, want anders kunnen ze in die nieuwe 
omgevingen niet overleven.” (Respondent 7)  

 

Verschillen Hoogopgeleide remigranten 
en Achterblijvers 

Achterblijvers denken
eenzijdig

Achterblijvers zijn niet
proactief

Hoog niveau communiceren
alleen met hoogopgeleiden

Hoogopgeleide remigranten
gedragen arrogant

Hoogopgeleide remigranten
zijn ruimdenkend
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Een respondent heeft aangeven dat deze tunnelvisie niet alleen komt door het feit dat achterblijvers 
nooit in het buitenland hebben gewoond, maar omdat ze altijd een sociaal vangnet op Curaçao hebben 
gehad.    
 

“Wij als hoogopgeleide remigranten hadden te maken met uitdagingen in het 
buitenland. Achterblijvers hebben ook te maken met hun uitdagingen, maar er is een 
groot verschil  tussen uitdagingen in het buitenland en uitdagingen thuis. Uitdagingen in 
het buiteland betekent dat je meestal alleen oplossingen moet bedenken, dus je wordt 
creatiever hoe je moet communiceren en reageren. Hier hebben achterblijvers altijd een 
sociale vangnet gehad, waardoor ze meer in een comfortzone zijn dan hoogopgeleide 
remigranten.” (Respondent 13)  

 
Van de respondenten heeft 10% aangeven dat achterblijvers niet proactief zijn. Achterblijvers hebben 
een andere arbeidsethos dan hoogopgeleide Curaçaose remigranten. Achterblijvers hechten volgens 
sommige respondenten andere normen en waarden aan werk.  
 

“Achterblijvers willen veel meer over koetjes en kalfjes praten en daarna gaan ze de 
zakelijke aspecten bespreken, maar soms is er geen ruimte voor die benadering, 
waardoor er niet altijd kwalitatief werk geleverd wordt. Dit vind ik jammer.” 
(Respondent 17) 
 

Niet alleen in werk hebben sommige respondenten het niet pro-actieve gedrag van de achterblijvers 
geobserveerd, maar ook in het dagelijks leven. Sommige respondenten gaven aan dat achterblijvers 
weinig aan de verbetering van hun levenssituaties doen.   
 

“De achterblijvers zijn best passief. Ze kunnen heel boos zijn, maar ze zullen niet zo snel 
iets doen om hun situatie te veranderen. Wij hebben veel talk shows op het eiland. 
Mensen bellen dagelijks, zodat ze hun frustraties kunnen uiten, maar als er een protest 
is, dan komt niemand opdagen.” (Respondent 9) 

 
Van de respondenten heeft 20% aangegeven dat ze alleen met hoogopgeleiden op hoog niveau kunnen 
communiceren. Een veel benoemde reden is dat hoogopgeleiden meer kunnen nuanceren en 
buitenlandse ervaringen hebben.    
 

“Ik moet eerlijk bekennen. Ik heb ook een bubbel. Als ik naar mijn bubbel kijk, dan zie ik 
alleen hoogopgeleiden. Deze mensen ken ik vanaf de middelbare school en bepaalde 
verenigingen. Iedereen is hoogopgeleid, dus ik kom niet zo snel in contact met mensen 
met een lage opleiding. Bovendien vind ik dat discussies met mensen met een hoge 
opleiding diepgaander kunnen gaan met hoogopgeleiden dan laagopgeleiden.” 
(Respondent 12)  

 
Van de respondenten heeft 10% aangegeven dat sommige hoogopgeleide remigranten zich arrogant 
gedragen. Sommige respondenten hebben aangeven dat dit een reden is waarom ze liever niet omgaan 
met hoogopgeleide Curaçaose remigranten. Met arrogant bedoelde de respondenten een 
vernederlandste houding.  
 

“Als je terug naar Curaçao keert en een Nederlandse houding hebt, dan gaan mensen 
tegen jou zeggen om normaal te doen. Doe precies zoals je toen deed voordat je naar 
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Nederland ging studeren. Iemand in mijn familie was twee jaar in Nederland aan het 
studeren, toen ze hier op vakantie was ging ze de hele tijd Nederlands spreken. Het leek 
alsof zij aan mensen wilde laten zien dat ze in Nederland woont, dus wij hebben toen 
tegen haar gezegd om te stoppen met haar Makamba pretu gedrag. Je ziet sommige 
hoogopgeleide Curaçaose remigranten hier die alleen Nederlands tegen hun kinderen 
spreken, terwijl ze allebei Curaçaoënaars zijn.” (Respondent 8)   

 
Een ander veel benoemd verschil (40%) is dat hoogopgeleide remigranten ruimdenkend zijn. Sommige 
respondenten gaven aan de hoogopgeleide remigranten door hun buitenlandse ervaringen meer open 
staan voor innovaties, andere culturen en meningen.   
  

“Wij remigranten zijn hoger opgeleid, dus wij kunnen makkelijker nuanceren, want dat 
word je in Nederland aangeleerd als een hogeropgeleid persoon. Verder heb je als 
remigrant vaak verschillende andere landen en culturen in Europa gezien, dus je komt 
met een breed perspectief thuis. Helaas heb je dan soms te maken met sommige mensen 
die alleen de 60 kilometer van dit eiland hebben meegemaakt.”  (Respondent 6)  

 
Tijdens de diepte-interviews konden de respondenten aangeven of ze het Makamba pretu of het 
vernederlandste label hebben meegemaakt.  
 

 
Figuur 4.4 
 
Van de respondenten heeft 40% aangeven dat ze het Makamba pretu label hebben meegemaakt. De 
respondenten hebben dit label zowel zakelijk als privé meegemaakt. Sommige respondenten hebben 
aangegeven dat dit label door de jaloezie en het minderwaardigheidscomplex van de achterblijvers is 
ontstaan. In de sociale setting hebben we gezien dat sommige Curaçaoënaars door de historische 
context een minderwaardigheidscomplex hebben ontwikkeld tegen de toenmalige Nederlandse 
overheersing, dus voor hen heeft alles dat met Nederland te maken heeft een negatieve betekenis. 
Andere respondenten hebben aangegeven dat ze assertiever zijn en beter Nederlands kunnen spreken 
dan de achterblijvers, waardoor ze altijd zullen opvallen.     
  

“Ja, door zowel familie als op straat. Niet op werk, want op mijn werk werken alleen 
hoogopgeleide remigranten.  De achterblijvers zijn heel gevoelig en kwetsbaar vind ik. Ik 
denk dat dit te maken heeft met een minderwaardigheidscomplex. Ze voelen zichzelf 
snel minderwaardig, dus als je een opmerking doet dat niet in lijn is met hun 
gedachtegang, dan worden ze snel boos en zullen ze afreageren op jou. Ik ben al 
meerdere keren verteld om terug naar Nederland te gaan als ik zoveel kritiek heb over 
hoe dingen op Curaçao gaan. Ik ben nu inmiddels wel aan gewend geraakt. In het begin 
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vond ik het wel moeilijk, maar nu let ik op mijn rust en ga ik niet met hen in discussie.”  
(Respondent 19)   

 
Het was niet de intentie van de onderzoeker om huidskleuren of fenotypische verschillen te 
onderzoeken. Tijdens de diepte-interviews is het concept ras wel benoemd door een aantal 
respondenten. Daarom vond de onderzoeker belangrijk om hun huidskleur mee te nemen in de analyse. 
Wat opmerkelijk is, is dat respondenten die expliciet hebben benoemd dat ze een lichtere huidskleur 
hebben, allemaal het Makamba pretu label hebben ervaren. Dit illustreert dat het concept ras nog 
steeds een belangrijke rol speelt in de Curaçaose samenleving speelt. Niet van toepassing waren de 
mensen die hun huidskleur niet expliciet hebben benoemd tijdens de diepte-interviews.   

 

Huidskleur 

Total 

Blanke 

huidskleur 

Lichtere 

huidskleur 

Niet van 

toepassing 

Makamba pretu 

label 

Niet ervaren Count 3 0 6 9 

% within Makamba 

pretu label 

33,3% 0,0% 66,7% 100,0% 

Wel ervaren Count 0 2 6 8 

% within Makamba 

pretu label 

0,0% 25,0% 75,0% 100,0% 

Niet van 

toepassing 

Count 0 0 3 3 

% within Makamba 

pretu label 

0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Total Count 3 2 15 20 

% within Makamba 

pretu label 

15,0% 10,0% 75,0% 100,0% 

Tabel 15 
 
Wat opmerkelijk is, is dat respondenten die expliciet hebben benoemd dat ze een lichtere huidskleur 
hebben, allemaal het Makamba pretu label hebben ervaren.  
 

“Ja, deze term [Makamba pretu] is inherent aan mij verbonden. Ik heb een lichtere 
huidskleur dan de gemiddelde Curaçaoënaar. Mijn Nederlands is ook goed. Sommige 
mensen vinden mij arrogant, maar mijn interesses zijn boeken lezen en continu mezelf 
ontwikkelen. Daarnaast ben ik een mondig persoon, dus dat wordt hier niet door 
iedereen gewaardeerd.  Het doet me heel veel, maar ik weet dat ik niks kan doen. Ik blijf 
dicht bij mezelf en ik ga mij niet aanpassen. Ik ga niet gebroken Nederlands spreken, 
zodat sommige mensen zich comfortabel voelen. Dus ik besef dat ik nooit dat label van 
me af kan halen, hoe lastig het ook is. Het is wel stom, want wij willen dat iedereen 
terug uit Nederland komt, maar als je komt, dan hoor je ow als je zo gedraagt, dan ben 
je niet voldoende voor ons. Je moet terugkomen, maar gedragen zoals wij dat willen. 
Deze tegenstrijdigheid maakt het pijnlijk.” (Respondent 11) 
 

Van de respondenten heeft 45% aangeven dat ze het Makamba pretu label niet hebben ervaren. Een 
‘goeie Curaçaoënaar zijn’ is de meest benoemde reden waarom sommige respondenten denken dat ze 
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het label niet hebben ervaren. Daarnaast hebben sommige respondenten aangegeven dat het goed 
spreken van het Papiamentu, zonder Nederlandse woorden, ook bijdraagt waarom mensen hen niet als 
een Makamba pretu zien.    
 

“Nooit, want ik ben een goeie Curaçaoënaar. Ik heb bewust gekozen om dezelfde dame 
die naar Nederland is gegaan nu te zijn. Het is niet zo dat omdat ik naar Nederland ben 
gegaan dat ik nu meer ben dan achterblijvers.” (Respondent 14)  

 
Wat opmerkelijk is dat alle respondenten die expliciet hebben benoemd dat ze een blanke huidskleur 
hebben, dit label niet hebben ervaren. Omdat ze een blanke huidskleur hebben vinden de respondenten 
dat ze überhaupt niet als ‘echte Curaçaoënaars’ worden beschouwd, wat volgens hen niet klopt, want ze 
zijn ook op het eiland geboren.    
 

 “Ik denk dat de reden waarom ik geen last heb hiervan heb [Makamba pretu label] is 
omdat ik een blanke Curaçaoënaar ben. Dus als ze me zien, dan denken ze sowieso niet 
dat ik een Curaçaoënaar ben. Ze denken dat ik een Makamba ben. In de supermarkt 
durven mensen mij niet eens aan te kijken. Ook al spreek ik vloeiend Papiamentu, 
spreken mensen altijd Nederlands tegen mij en dat vind ik heel grappig, want mijn 
Papiamentu is veel beter dan mijn Nederlands.” (Respondent 4)   

 
“Hahahahaha nee nee. Ik heb het label nooit ervaren. Mijn voor- en achternaam zijn 
Nederlands. Ik heb een blanke huidskleur en blonde haar, dus ze zien me sowieso als een 
Nederlander. Mijn Papiamentu is ook niet zo goed, want thuis hebben wij altijd 
Nederlands gesproken. Ik doe nu wel mijn best om Papiamentu te praten, maar ik voel 
me fijner wanneer ik Nederlands spreek. Ik merk dat ik het wel lastig vind dat mensen 
niet beseffen dat ik ook een Antilliaanse achtergrond heb. Overal waar ik ga krijg ik een 
gevoel dat ik anders ben dan de rest van de samenleving. Ik negeer dat gevoel steeds 
meer, want ook al ben ik blank ben ik ook een echte Curaçaoënaar.” (Respondent 16)  
 

Als wij naar de onderstaande tabel kijken, dan zien we dat de chi-kwadraat test 0,136 is. Dit betekent 
dat de chi-kwadraat test niet statistisch significant is. De huidskleur van de hoogopgeleide Curaçaose 
remigranten heeft geen verband met het ervaren van het Makamba pretu label op Curaçao. De 
onderzoeker heeft geen zwarte huidskleur meegenomen in de analyse. Dit kan misschien een verklaring 
zijn voor de bovengenoemde statistische analyse. Het is wel interessant dat respondenten met een 
blanke huidskleur dit label niet hebben ervaren, maar respondenten met een lichtere huidskleur wel. Dit 
kan illustreren dat de huidskleur problematiek nog niet helemaal is opgelost binnen de Curaçaose 
samenleving. De respondenten gaven aan dat ze het gevoel hadden door hun huidskleur een bepaalde 
behandeling te krijgen binnen de Curaçaose samenleving.  
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,000
a
 4 ,136 

Likelihood Ratio 8,769 4 ,067 

Linear-by-Linear Association 1,759 1 ,185 
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N of Valid Cases 20   

Tabel 16 

6.5 Het leven op Curaçao  
Uit de diepte-interviews blijkt dat 60% van de respondenten een thuisgevoel hebben op Curaçao. Van 
de respondenten is 55% niet bereid om naar Nederland te immigreren en 30% van de respondenten 
hebben aangegeven dat ze wel bereid zijn om naar Nederland te immigreren. De onderzoeker heeft een 
aantal factoren onderzocht die invloed kunnen hebben op de bereidheid van de hoogopgeleide 
Curaçaose remigranten om terug naar Nederland te immigreren. Het conceptueel model om terug naar 
Nederland te immigreren ziet er als volgt uit:  
 

 
Figuur 5.1 
 
In onderstaande tabel kunnen wij zien dat respondenten die een thuisgevoel in Nederland hadden meer 
bereid zijn om terug naar Nederland te migreren in tegentelling tot respondenten die geen thuisgevoel 
in Nederland hadden. Niet van toepassing waren de respondenten die geen antwoord hadden gegeven 
over de bereidheid om terug naar Nederland te immigreren.  
 

 

Thuisgevoel in NL 

Total 

Geen 

thuisgevoel Wel thuisgevoel 

Terug naar NL Niet immigreren NL Count 9 2 11 

% within Thuisgevoel in NL 69,2% 28,6% 55,0% 

Bereid immigreren NL Count 1 5 6 

% within Thuisgevoel in NL 7,7% 71,4% 30,0% 

Niet ter sprake gekomen Count 3 0 3 

% within Thuisgevoel in NL 23,1% 0,0% 15,0% 

Total Count 13 7 20 

% within Thuisgevoel in NL 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabel 17 
 
Als wij naar onderstaande tabel kijken, dan we zien dat de chi-kwadraat test 0,010 is. Dit betekent dat 
de chi-kwadraat test statistisch significant is. Het thuisgevoel in Nederland heeft verband met de 
bereidheid van de hoogopgeleide Curaçaose remigranten om terug te immigreren naar Nederland. De 
factoren werkniveau, studieniveau en sociaal netwerk in Nederland waren niet statistisch significant. De 
factoren werkniveau, studieniveau en sociaal netwerk in Nederland hebben geen verband met de 
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bereidheid van de hoogopgeleide Curaçaose remigranten om terug te immigreren naar Nederland. In 
bijlage 4 is de output van de SPSS analyses te zien.  
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 9,144
a
 2 ,010 

Likelihood Ratio 10,060 2 ,007 

Linear-by-Linear Association ,247 1 ,619 

N of Valid Cases 20   

Tabel 18 
 

“Ik heb het naar mijn zin hier. Ik merk dat ik na werk nog steeds een leven heb. Omdat 
alles dichtbij is ben je niet zo veel tijd kwijt met reizen, dus je kan naar mij mening meer 
op een dag doen dan in Nederland. Leven hier is lekker!.” (Respondent 15)  

 
De meerderheid van de respondenten heeft expliciet aangegeven dat ze tevreden zijn over hun besluit 
om te remigreren naar Curaçao. Naast de sociale factoren kan werk ook een factor zijn die deze 
tevredenheid beïnvloed. In Nederland hadden 35% van de respondenten een baan onder het 
studieniveau en 45% van de respondenten had een baan op studieniveau. Alle twintig respondenten 
hebben een baan op Curaçao. Van de respondenten heeft 90% een baan op studieniveau en 10% van de 
respondenten hebben werk onder hun studieniveau.  
 

 
Figuur 5.2 
 
De onderzoekers Entzinger & Touburg stellen (2011) dat succesvol geïntegreerde migranten overal ter 
wereld succesvol zullen integreren (Entzinger & Touburg, 2011). Dit betekent dat ook wanneer de 
hoogopgeleide Curaçaoënaars, die een sterk Nederlands sociaal netwerk hebben, besluiten om te 
remigreren ze succesvol zullen integreren in de Curaçaose samenleving. In onderstaande kruistabel 
kunnen wij zien dat alle respondenten die een sterk sociaal netwerk in Nederland hadden werk op 
studieniveau op Curaçao hebben.  

 Sociaal netwerk in NL 

Total Zwak Middelmatig Sterk 

Werkniveau Nederland 

Niet gewerkt

Werk op
studieniveau

Werk onder
studieniveau

Werkniveau Curaçao 

Werk onder
studieniveau

Werk op
studieniveau
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Werkniveau op Cura Werk onder studieniveau Count 2 0 0 2 

% within Werkniveau op 

Cura 

100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Werk op studieniveau Count 4 3 11 18 

% within Werkniveau op 

Cura 

22,2% 16,7% 61,1% 100,0% 

Total Count 6 3 11 20 

% within Werkniveau op 

Cura 

30,0% 15,0% 55,0% 100,0% 

Tabel 19 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,185
a
 2 ,075 

Likelihood Ratio 5,365 2 ,068 

Linear-by-Linear Association 4,189 1 ,041 

N of Valid Cases 20   

Tabel 20 
 
Tijdens de diepte-interviews hebben de respondenten verschillende redenen genoemd waarom ze een 
thuisgevoel op Curaçao hebben. De meest benoemde redenen tijdens de diepte-interviews voor het 
thuisgevoel op Curaçao zijn in onderstaand figuur te zien.  
 

 
Figuur 5.3 
 
Van de respondenten heeft 15% aangegeven dat ze mentale rust hebben sinds ze op Curaçao wonen. 
Sommige respondenten hebben aangegeven dat ze geen last meer hebben van de psychische klachten 
die ze in Nederland hadden.  
 

“De mentale rust en stabiliteit dat ik nodig had heb ik eindelijk hier gevonden. Ook al heb 
ik een baan ver onder mijn studieniveau, voel ik me hier echt fijn. Ik ben hier erachter 
gekomen dat leven niet alleen om werk en geld gaat. In Nederland was ik te veel bezig 
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met status, carrière en geld. Hier merk ik dat mijn focus meer op familie en innerlijk rust 
is. Ik voel me weer in controle van mijn leven. In Nederland had ik geen controle over 
mijn leven, want alles ging te snel voor mij.” (Respondent 3)   

 
Van de respondenten gaf 15%  aan dat hun sociale vangnet een reden is waarom ze zich thuis voelen op 
Curaçao.   
 

“Mijn sociale netwerk op Curaçao is veel beter dan in Nederland, maar nog belangrijker 
vind ik dat mijn sociale vangnet beter is op Curaçao dan in Nederland Dat maakt het 
eigenlijk waarom ik me hier zo thuis voel in vergelijking met Nederland.”  (Respondent 1) 
 

Van de respondenten heeft 20% aangegeven dat ze het fijn vinden dat ze van de tropische levensstijl 
kunnen genieten. Sommige respondenten hebben aangegeven dat de zon, zee en het tropische klimaat 
hun thuisgevoel op Curaçao versterkt.  
 

“Mijn kwaliteit van leven is naar mijn mening veel beter op Curaçao dan in Nederland . 
Hier kan je meer buiten doen dan in Nederland. Ik ben iemand die van de zon hou, dus de 
tropische setting van Curaçao past perfect bij mij. Voor mij is genieten van het leven heel 
erg belangrijk, en ik vind dat ik meer op Curaçao meer kan genieten dan in Nederland.”  
(Respondent 2) 

 
Tijdens de diepte-interviews hebben de respondenten hun toekomstvisie over Curaçao aangegeven. Een 

aantal respondenten hebben vermeld hoe ze Curaçao op staatkundig gebied in de toekomst willen zien. 

 
Figuur 5.4 
 
Van de respondenten heeft 10% aangegeven dat Curaçao in de toekomst een onafhankelijk land moet 
zijn. Volgens deze respondenten kan Curaçao met een onafhankelijke status beter de huidige 
problematiek oplossen.   
 

“Economisch gaat het niet zo goed op Curaçao. Weet je wat grappig is; sinds ik een kind 
was hoorde ik dat het economisch niet zo goed op Curaçao gaat, maar als je om je heen 
kijkt dan zie je villa’s van miljoenen guldens, je ziet een groei van gatedcommunities, je 
ziet veel dure auto’s. Curaçao is echt niet arm. Het geld wordt gewoon niet goed 
verdeeld. Je hebt een groot deel van deze bevolking dat minimumloon verdient, maar the 
cost of living is veel hoger dan wat sommige mensen hier verdienen. Daarom denk ik dat 
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wij onafhankelijk moeten worden, want op die manier kunnen wij de rijkdom beter gaan 
verdelen. Hoe kunnen wij onderdeel van een rijke land zoals Nederland zijn en toch arm 
zijn? Hier op Curaçao heb je twee sociale groepen: the haves and the have nots. 
Daarnaast is sprake van corruptie door de overheid, maar de corruptie wordt niet door 
het rechtssysteem dat onder het toezicht van Nederland is goed aangepakt.” 
(Respondent 3) 
 

Van de respondenten heeft 15% aangegeven dat ze onderdeel van het Nederlandse Koninkrijk willen 
blijven, dus als provincie of als autonoom land. Redenen die sommige respondenten voor deze keuze 
hebben genoemd is de kleinschaligheid van Curaçao en het gebrek aan middelen.  
 

“Ik vind dat wij een provincie van Nederland moeten worden, want wij kunnen het niet 
meer alleen doen. Ik geloof niet dat wij geen geld hebben als land. Ik geloof dat geld 
slecht verdeeld is of door corruptie verdwijnt. Als je kijkt hoeveel illegalen hier rondlopen 
en kunnen werken, dan weet je dat er genoeg werk is, maar er is weinig controle en 
handhaving. De arbeidsethos van onze mensen is laag, dus daar moeten wij wat aan 
gaan doen, want anders blijven illegalen een kans krijgen boven onze eigen mensen 
krijgen. Ik geloof dat wij meer in het onderwijs moeten investeren. Er zijn heel veel 
sociale problemen die opgepakt moeten worden, veel kinderen groeien op met trauma’s. 
Er is veel te doen hier.”  (Respondent 17)   
 

In de sociale setting hebben wij gezien dat economische ongelijkheid een grote rol in de Curaçaose 
geschiedenis heeft gespeeld. Een interessante observatie is dat twee respondenten met verschillende 
politieke ideologieën hebben aangegeven dat de rijkdom niet goed verdeeld is op het eiland. Dit 
betekent dat de economische ongelijkheid problematiek binnen de Curaçaose samenleving nog steeds 
niet goed is aangepakt. De onderzoeker heeft deze economische ongelijkheid ook geobserveerd toen hij 
op het eiland was. Mensen met een hoge opleiding hebben het over het algemeen goed op Curaçao. 
Een groot van de bevolking heeft geen hoge opleiding. Deze mensen vormen de kwetsbare groep. Het 
lijkt alsof Curaçao nog geen systeem heeft gevonden om kwetsbare mensen goed op te vangen. 
Kwetsbare mensen verdienen jarenlang een minimum loon op Curaçao, met alle negatieve 
consequenties van dien. Het is geen toevalligheid dat beide personen met verschillende ideologieën de 
ongelijke economische verdeling hebben genoemd. Deze mensen zijn ontevreden met de status quo op 
Curaçao. De status quo lijkt meer in het voordeel te functioneren van de Curaçaose bovenklasse.    

6.6 Typologieën  
In deze paragraaf worden de gevonden typologieën besproken. Een typologie is een verzameling van 
categorieën die gebruikt kunnen worden als een classificatie (McKinney, 1969). De onderzoeker wil met 
de typologieën laten zien dat er verschillende soorten hoogopgeleide Curaçaose remigranten zijn, want 
mensen hebben verschillende ervaringen. Hoogopgeleide Curaçaose remigranten kunnen niet gezien 
worden als één homogene groep. Uit de diepte-interviews heeft de onderzoeker twee type 
hoogopgeleide Curaçaose remigranten geconstateerd die sterk naar voren komen: de hoogopgeleide 
remigrant die tevreden die een positief beeld heeft over Nederland en de hoogopgeleide remigrant die 
een negatief beeld heeft over Nederland.   

6.6.1 De hoogopgeleide Curaçaose remigranten die een positief beeld hebben over 

Nederland 

De sociale afstand tussen deze hoogopgeleide Curaçaose remigranten en de achterblijvers is groot. Deze 
remigrant denkt dat de achterblijvers hem of haar nooit zal begrijpen.  
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“Ik ga voornamelijk met hoogopgeleide remigranten om. Ik voel me thuis met hoogopgeleide 
remigranten, want we zijn allemaal in dezelfde sociale klasse. We hebben dezelfde normen 
en waarden. Ik denk dat hoog- en laagopgeleiden verschillende levenservaringen hebben. 
Daarom is het moeilijk voor deze twee groepen om elkaar te begrijpen. It’s okay to be 
different.” (Respondent 1) 
 

Deze remigrant vindt dat hij of zij alleen met andere hoogopgeleide Curaçaose remigranten of andere 
hoogopgeleiden op hoog niveau kan communiceren. 
 

“Ik vind dat discussies met mensen met een hoge opleiding diepgaander kunnen gaan in 
tegenstelling tot discussies met laagopgeleiden. Ik vind het jammer dat hier op Curaçao 
discussies snel ophouden wanneer mensen het niet eens zijn met jouw mening. Als het zo 
blijft, dan kunnen wij nooit innovaties en andere soorten oplossingen krijgen.” (Respondent 
12) 

 
De periode in Nederland hebben deze remigranten positief ervaren, want hij of zij voelt dat er veel 
kansen aanwezig waren om zichzelf te ontwikkelen.  
 

“Nederland betekent vrijheid voor mij. Iedereen kan zijn wie ze willen zijn. Nederlanders zijn 
direct en daar hou ik van. Nederland is gericht op intellectuele stimulering en open voor 
verschillende culturen. Als je iemand bent die wilt leren, zichzelf ontwikkelen en 
experimenteren, andere mensen wil ontmoeten, dan moet je echt in Nederland zijn.”  
(Respondent 11) 

 
Op staatkundig gebied vindt deze remigranten dat Curaçao onderdeel van het Nederlandse koninkrijk 
moet blijven (als autonoom land of provincie), want door de kleinschaligheid kan Curaçao volgens hem 
of haar niet alleen overleven. 
 

“Ik vind dat wij autonoom binnen het Nederlandse Koninkrijk moeten blijven. Wij kunnen niet 
zonder Nederland, maar ik wil geen provincie worden zoals Bonaire, want dan krijgen wij te 
veel Europese regels hier. Curaçao moet Caribisch blijven, maar onder toezicht van 
Nederland. Geloof me zonder Nederland gaan wij het echt niet redden.” (Respondent 2) 
 

De tevreden hoogopgeleide Curaçaose remigranten hebben, zowel op het werk als privé, het Makamba 
pretu of vernederlands label eens ervaren. 
 

“Ja, ik heb het ervaren. Ik denk dat het komt omdat wij als hoogopgeleide remigranten meer 
inzichten hebben. Daarnaast zijn mensen bang om assertief te zijn hier op Curaçao, want ze 
willen niet dat hun werkgever boos zullen worden. Achterblijvers zijn bang voor eventuele 
consequenties. Er wordt raar naar jou gekeken, dat jij wel durft te doen en te zeggen wat ze 
nooit zullen of kunnen doen. Jaloezie speelt dus een belangrijke rol hierin. Door jouw 
opvoeding in Nederland heb je handvatten gekregen om in alle situaties op een bepaalde 
manier jezelf te presenteren.”  (Respondent 17) 

 
De tevreden hoogopgeleide Curaçaose remigrant staat open voor het idee om ooit terug naar Nederland 
te gaan. 
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“Ik zou zeker terug naar Nederland gaan, maar dan moet het echt voor een betere functie 
zijn of voor een andere opleiding. Ik ben niet iemand die alleen op Curaçao kan wonen. 
Curaçao is mijn thuisbasis, maar Nederland is dat inmiddels ook geworden.” (Respondent 5) 

6.6.2 De hoogopgeleide Curaçaose remigranten die een negatief beeld hebben over 

Nederland 

De sociale afstand tussen deze groep hoogopgeleide remigranten en achterblijvers is klein, waardoor er 

sprake is van begrip voor de achterblijvers. Vanwege hun politieke ideologie vinden ze het fijner om met 

achterblijvers om te gaan.  

“Ik ga veel met achterblijvers om. Als je achterblijvers echt leert kennen, dan weet je dat je 
veel aan ze hebt. Ze zijn gezellige mensen. De mensen die voor mij werken zijn bijna allemaal 
achterblijvers. Verder is het zo dat ik door mijn politieke ideologie niet zo graag met 
hoogopgeleide Curaçaose remigranten omga.” (Respondent 9) 

 
Deze hoogopgeleide Curaçaose remigrant heeft meer empathie voor de situatie van achterblijvers. De 
periode in Nederland hebben ze negatief ervaren, want hij of zij voelde zich nooit daar fijn gevoeld. 
 

“Een probleem die veel hoogopgeleide Curaçaose remigranten hebben is dat ze constant aan 
iedereen willen uitleggen hoe goed alles in Nederland is geregeld. Dus achterblijvers krijgen 
een bepaalde afkeer, want zij hebben Nederland nooit gezien. Hoogopgeleide remigranten 
gebruiken veel Nederlandse woorden in hun Papiamentu wanneer ze terugkeren en ik heb 
bewust gekozen om zo min mogelijk Nederlandse woorden in mijn Papiaments te gebruiken. 
Ik denk dat achterblijvers dat van mij kunnen waarderen. Een goed voorbeeld hiervan is dat 
onze huidige ministers allemaal hoogopgeleide remigranten zijn, dus als ze iets op TV 
uitleggen, dan gebruiken ze veel Nederlandse en Engelse woorden om te laten zien dat ze in 
Nederland hebben gestudeerd. Een groot deel van onze bevolking zijn achterblijvers, dus ik 
vind dat de ministers en andere hoogopgeleide Curaçaose remigranten gewone taal moeten 
gebruiken.” (Respondent 3) 

 
De hoogopgeleide Curaçaose remigrant met een negatief beeld over Nederland heeft een 
onafhankelijke ideologie, want hij of zij  vindt dat Curaçao los moet zijn van het Nederlandse Koninkrijk. 
Volgens hen is Nederland de reden waarom Curaçao geen vooruitgang kan boeken. 
 

“Over het algemeen is het zo dat hoogopgeleide Curaçaose remigranten onderdeel van het 
Nederlandse koninkrijk willen blijven. Ik weet niet waarom? Daarom ga ik meer met 
achterblijvers om, want zij vinden het over het algemeen niet raar dat ik een 
onafhankelijkheid ideologie heb. Als iemand met een onafhankelijkheid ideologie, vind ik dat 
wij zakelijker met Nederland moeten omgaan. Alle huidige Curaçaose ministers zijn 
hoogopgeleide remigranten. Hun houding met Nederlandse politici is heel triest om te zien. 
Ze zullen alles wat de Nederlandse politici zeggen accepteren. Ik ben het zat dat wij jaknikker 
van Nederland moeten zijn, maar andere hoogopgeleide Curaçaose remigranten hebben 
ervoor gezorgd dat wij nog steeds deze positie met Nederland hebben.”  (Respondent 9) 
 

Deze hoogopgeleide remigranten hebben het Makamba pretu of vernederlands label niet ervaren, 
omdat ze aangeven een ‘goeie Curaçaoënaar’ te zijn.  
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“Ik heb dit fenomeen nooit ervaren. Dit komt omdat ik nooit mijn Curaçaose essentie ben 
verloren. Ook toen ik in Nederland woonde was ik hetzelfde als ik nu ben. Ik ging met veel 
Curaçaoënaars daar om, dus in mijn omgaan weten mensen dat ik een echte Curaçaoënaar 
ben.” (Respondent 3) 

 
De hoogopgeleide Curaçaose remigranten die een negatief beeld over Nederland hebben zijn niet 
bereid om ooit terug naar Nederland te gaan. 
 

“Ook al is de economische situatie op Curaçao niet positief, wil ik niet eens met vakantie naar 
Nederland gaan. Ik zie mezelf ook niet in een ander land wonen.” ( espondent 3) 

7. Conclusie 
In dit etnografisch onderzoek is getracht in kaart te brengen hoe het remigratiebesluit verloopt en hoe 
de sociale interacties zijn van de hoogopgeleide Curaçaose remigranten. Met behulp van kwalitatieve 
onderzoeksmethoden is de volgende probleemstelling beantwoord: “Wat zijn de ervaringen van 
hoogopgeleide Curaçaoënaars met remigratie?.” 

Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat de hoogopgeleide Curaçaose remigranten 
tevreden zijn met hun remigratiebesluit. De meerderheid van de onderzochte hoogopgeleide Curaçaose 
remigranten waren zeer tevreden over hun ervaringen met remigratie. Meer dan de helft van de 
onderzochte hoogopgeleide Curaçaose remigranten is niet bereid om terug naar Nederland te 
immigreren, maar de bereidheid om terug naar Nederland te gaan is groter bij de respondenten die wel 
een thuisgevoel in Nederland hadden. De onderzochte tevredenheid met betrekking tot het 
remigratiebesluit is mogelijk te verklaren door de selectieve steekproef strategie die de onderzoeker 
heeft gehanteerd. Er waren verschillende remigratiefactoren die een rol hebben gespeeld in het 
besluitvormingsproces van de hoogopgeleide Curaçaose remigranten. Deze factoren hadden zowel met 
persoonlijke als professionele beweegredenen te maken. Uit de diepte-interviews blijkt dat familie de 
meest benoemde factor was van de hoogopgeleide Curaçao om te remigreren. De factor familie is in lijn 
met de lokale binding theorie  en de pull theorie met betrekking tot remigratie. Mensen beseffen dat zij 
en hun familie ouder worden, dus dan willen ze dichterbij hun familie wonen. De tweede meest 
benoemde remigratiefactor was werkaanbod. Uit de migratieliteratuur blijkt dat werkmogelijkheden 
een sterke factor kan zijn om naar een ander land te migreren. Uit de diepte-interviews blijkt dat 
werkmogelijkheden ook een sterke factor kan zijn om te remigreren. Sommige respondenten gaven aan 
dat het sollicitatieproces op Curaçao langzamer is dan in Nederland. Toen ze een werkaanbod in 
Nederland kregen voor een baan op Curaçao, hebben ze snel een besluit genomen om terug te keren 
naar hun geboorte-eiland. De hoogopgeleide Curaçaose remigranten vonden dat er verschillen zijn 
tussen zichzelf en de achterblijvers. Deze verschillen hebben met het feit te maken dat de 
hoogopgeleide remigranten buitenlandse ervaringen hebben en de achterblijvers altijd op Curaçao 
hebben gewoond. Door dit verschil vinden de hoogopgeleide Curaçao remigranten dat ze 
ruimdenkender zijn in vergelijking met de achterblijvers. Door het gebrek aan buitenlandse ervaringen 
hebben de achterblijvers een tunnelvisie. Deze tunnelvisie van de achterblijvers merken de 
hoogopgeleide migranten op de werkvloer, maar ook in hun privé leven. Naast culturele verschillen 
hebben de hoogopgeleide Curaçaose remigranten benoemd dat er pragmatische verschillen zijn tussen 
de twee sociale groepen. De remigranten vinden dat ze door hun hoge opleiding diepgaander met 
andere hoogopgeleide mensen op Curaçao kunnen communiceren. Daarnaast vinden de hoogopgeleide 
Curaçaose remigranten dat het omgaan met hoogopgeleiden op Curaçao hun kansen meer vergroten 
dan wanneer ze alleen met achterblijvers omgaan.  
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Nadat de hoogopgeleide remigranten een aantal jaar in Nederland hebben gewoond vonden ze 
dat het lastig was om zich aan te passen aan een aantal zaken binnen de Curaçaose samenleving. Uit de 
diepte-interviews blijkt dat de meerderheid van de hoogopgeleide remigranten het lastig vond om zich 
aan te passen aan de langzaamheid van de Curaçaose samenleving. In Nederland hebben de 
respondenten voor eerst ervaren hoe het is om in een gestructureerde en efficiënte samenleving te 
wonen. Sommige respondenten hebben het snellere Nederlandse tempo geïnternaliseerd. Daarom was 
het gebrek aan punctualiteit het tweede meest benoemde punt dat de respondenten lastig vonden om 
aan te passen. Op Curaçao merkten de hoogopgeleide remigranten dat mensen minder waarde hechten 
aan afspraken zoals ze dat in Nederland gewend zijn. Verder vonden de remigranten het lastig dat ze 
rekening moesten houden met verschillende gevoeligheden binnen de Curaçaose samenleving. De 
meerderheid van de hoogopgeleide Curaçaose remigranten hebben aangegeven dat ze een thuisgevoel 
hebben op Curaçao. Het feit dat de respondenten een aantal jaar in Nederland hebben gewoond, had 
geen negatieve invloed op hun thuisgevoel op Curaçao. Over het algemeen waren de respondenten blij 
over hun periode in Nederland, maar hun gevoel van verbondenheid  is op Curaçao. Sommige 
respondenten hebben aangegeven dat ze vanaf dag één, toen ze in Nederland studeerden, wisten dat ze 
zo snel mogelijk hun studie moeten afronden om naar hun geboorte-eiland terug te keren. Op Curaçao 
hebben de respondenten hun sociale vangnet en kunnen ze van de voordelen van de tropische 
levensstijl genieten. Alle respondenten hebben een baan op Curaçao. De meerderheid van de 
respondenten hebben een baan op hun studieniveau op Curaçao. Het feit dat de respondenten op hun 
studieniveau kunnen werken op hun geboorte-eiland kan het thuisgevoel nog meer versterken. Naast de 
kans om zich op professioneel gebied te ontwikkelen hebben sommige respondenten tijdens de diepte-
interviews aangegeven dat het remigreren naar Curaçao hen meer mentale rust heeft gegeven.   

Tijdens dit onderzoek heeft de onderzoeker aandacht besteed aan de sociale interacties tussen de 
hoogopgeleide remigranten en de achterblijvers op Curaçao. De meerderheid van de respondenten 
hebben aangegeven dat ze alleen met hoogopgeleide Curaçaose remigranten en andere 
hoogopgeleiden op Curaçao omgaan. Ze vinden dat andere hoogopgeleiden hen beter begrijpen dan 
achterblijvers. Daarnaast hebben de hoogopgeleide remigranten aangegeven dat ze vanaf de 
middelbare school voornamelijk hoogopgeleiden in hun omgeving hadden, dus ze zijn met 
hoogopgeleide vrienden opgegroeid. Ongeveer de helft van de respondenten heeft het Makamba pretu 
label ervaren tijdens hun sociale interacties met achterblijvers. De andere helft van de respondenten 
heft dit label niet meegemaakt, want zij geven aan een authentieke Curaçaoënaar te zijn. Het gebruik 
van het Makamba pretu label door achterblijvers verwijst naar de Curaçaose historische context. Het 
label Makamba pretu lijkt een bijproduct te zijn van de koloniale periode op Curaçao. Makamba pretu is 
te vergelijken met de huidskleur problematiek binnen de Curaçao maatschappij. De huidskleur 
problematiek stemt ook af van het kolonialisme. Wat de voorouders hebben geleerd tijdens de koloniale 
periode is steeds overgedragen aan de volgende generaties. Op Curaçao is veel waardering voor 
Nederland als land en de Europese Nederlanders die op het eiland komen werken. Deze waardering is 
echter niet bij iedereen aanwezig. Sommige achterblijvers kunnen door hun 
minderwaardigheidscomplex de hoogopgeleide Curaçaose remigranten als competitie zien. De 
hoogopgeleide remigranten hebben dezelfde kennis als de Europese Nederlanders in Nederland 
opgebouwd, dus dit geeft deze groep remigranten een voordeel ten opzichte van de achterblijvers. Het 
label Makamba pretu lijkt een mechanisme voor sociale controle te zijn. Wanneer de hoogopgeleide 
remigranten terugkeren op Curaçao en een vernederlandste houding gaan  vertonen, dan worden ze 
bijna als cultuurverraders gezien. Door het Makamba pretu label te gebruiken hopen de achterblijvers 
hun ‘achtergebleven’ normcultuur te beschermen. Daartegenover lijkt een instandhouding te zijn van 
het minderwaardigheidscomplex van de achterblijvers binnen de Curaçaose samenleving. Het 
minderwaardigheidscomplex en het superioriteitscomplex hebben een synonieme relatie binnen 
ongelijke samenlevingen. Sommige hoogopgeleide remigranten hebben baat bij het feit dat ze door hun 
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Nederlandse studie een betere positie binnen de Curaçaose maatschappij hebben dan de achterblijvers. 
De hoogopgeleide remigranten die tijdens de diepte-interviews hebben aangegeven dat ze alleen met 
achterblijvers omgaan, gaven aan dat sommige hoogopgeleide Curaçaose remigranten zich arrogant 
gedragen. Omdat zij denken dat ze door hun studie beter zijn dan de achterblijvers en dat alles beter in 
Nederland geregeld is.    

8. Discussie    
Dit onderzoek levert een bijdrage aan de literatuur over de remigratiefactoren en de sociale interacties 
van hoogopgeleide Curaçaose remigranten. De onderzoekers Entzinger & Touburg, hebben met hun 
onderzoek de remigratiewens van hoogopgeleide Curaçaoënaars  hoogopgeleiden in Nederland in kaart 
gebracht (Entzinger & Touburg, 2011). De onderzoeker van dit onderzoek heeft een poging gedaan om 
een vervolgonderzoek te doen op het onderzoek van Entzinger & Touburg. Dit heeft de onderzoeker 
gedaan door hoogopgeleide Curaçaoënaar die wel hebben besloten te remigreren, in hun woon- en 
werkomgeving te interviewen. Vervolgonderzoeken kunnen focussen op het in kaart brengen van 
hoogopgeleide Curaçaose remigranten die niet tevreden zijn over hun remigratiebesluit en hoe hun 
sociale interacties op het eiland eruit zien. Een ander interessant onderzoek is om te analyseren wat de 
achterblijvers over hoogopgeleide Curaçaose remigranten denken en wat hun sociale interacties op het 
eiland zijn. Een ander interessant onderzoek is om de ervaringen van hoogopgeleide remigranten op 
Bonaire met remigratie in kaart te brengen. Curaçao is het grootste autonome land binnen het 
Nederlandse Koninkrijk en Bonaire is het grootste eiland binnen de bijzondere gemeenten die onderdeel 
van Nederland zijn geworden. Sinds de staatkundige hervormingen in 2010 was een groei te zien van 
hoogopgeleide Curaçaoënaars die op Bonaire gingen werken, dus er kan ook een comparatief onderzoek 
gedaan worden tussen hoogopgeleide Bonairianen en hoogopgeleide Curaçaoënaars op Bonaire.    

De overtuiging van de onderzoeker is dat met behulp van de ervaringen van de hoogopgeleide 
Curaçaose remigranten aan een remigratiebeleid gewerkt kan worden. Curaçao heeft op dit moment 
geen remigratiebeleid. Als Curaçao de hoogopgeleide Curaçaoënaars die momenteel in Nederland 
wonen wil aantrekken, dan kan de overheid een aantal maatregelen introduceren om mensen te 
stimuleren om terug te keren naar hun geboorteland. Op deze manier kan de Curaçaose overheid de 
negatieve effecten van het brain drain fenomeen verminderen. Dit fenomeen is beter bekend als brain 
gain (Tefera, 2014). Om te beginnen moeten overheden een proactief remigratiebeleid hebben om 
potentiële remigranten te benaderen (Tefera, 2014). Overheden moeten verschillende lange termijn 
projecten introduceren gericht op sociale ontwikkeling, zodat de diaspora toekomstperspectief in hun 
geboorteland kunnen zien (Odenyo, 1979). Met diaspora worden de delen van een bevolking die over de 
hele wereld verspreid zijn bedoeld. Verder moeten overheden samen met bedrijven een klimaat creëren 
voor goede arbeidsomstandigheden, belastingvoordelen, maar ook ruimte creëren voor mensen van de 
diaspora die ondernemende aspiraties hebben (Tefera, 2014). Uit de diepte-interviews hebben wij 
gezien dat werkaanbod een belangrijke remigratiefactor voor de hoogopgeleide Curaçaose remigranten 
was. Als de Curaçaose overheid aan een stabiele economische situatie werkt, dan kunnen ze vanwege 
de werkmogelijkheden hoogopgeleide Curaçaoënaars aantrekken. Het is belangrijk dat de Curaçaose 
overheid en bedrijven zich beseffen dat wanneer bepaalde functies open zijn dat ze mensen van de 
diaspora kunnen benaderen om deze functies te vervullen. Op deze manier moedigen overheden en 
bedrijven mensen aan om terug naar huis te komen (Tzeng, 2006). Het remigratiebeleid moet gericht 
zijn op jonge Curaçaose hoogopgeleiden, want de bereidheid om terug naar huis te keren neemt af 
naarmate iemand ouder in Nederland wordt (Dulam, 2015).  
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Bijlage 1: Topiclijst (interview vragen)  
Dit interview gaat over het terugkeren van hoogopgeleide Curaçaoënaars die in Nederland hebben 
gewoond en gestudeerd naar hun geboorte eiland.  Ik doe dit onderzoek voor mijn master 
Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ik wil graag een diepte- 
interview met u afnemen om te kijken wat uw ervaringen zijn met betrekking de remigratie naar 
Curaçao.  
 
Werk en opleiding 

 Hoelang heeft u in Nederland gewoond? 

 Hoelang woont u nu op Curaçao?   

 Heeft u in Nederland gestudeerd? Zo ja, welke studie gevolgd? 

 Heeft u in Nederland gewerkt? Zo ja, wat voor type werk? 
 
Netwerk in Nederland 

 Hoe zag uw sociale netwerk in Nederland eruit? 

 Heeft u nog steeds contact met mensen uit uw Nederlandse netwerk? Hoe vaak?  

 Had u een thuisgevoel in Nederland? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?  
 
Remigratie redenen 

 Wanneer heeft u besloten om naar Curaçao te remigreren? Heeft u snel een besluit kunnen 
maken? 

 Heeft uw partner, familie, vrienden of iets anders invloed op uw besluit gehad? Hoe zag uw 
leven eruit toen je het besluit hebt gemaakt om te remigreren (levensfase)?  

 Welke andere factoren hebben een rol gespeeld in uw besluitvormingsproces om te remigreren 
naar Curaçao?  

 
Problemen remigratie 

 Was het makkelijk om vanuit Nederland naar Curaçao te remigreren? Heeft u tips hoe dit proces 
verbeterd kan worden?  

 Denkt u dat u alleen met Curaçao een sterke binding kan hebben of kunt u ook een binding in 
andere landen hebben? 

 Wat zijn nadelen om te remigreren naar Curaçao?  

 Kan het remigreren naar Curaçao volgens u ook tot problemen leiden? Zo ja, welke problemen? 
Hoe ging je met deze eventuele moeilijkheden om?  

 
Voordelen remigratie 

 Wat zijn de algemene voordelen om te remigreren naar Curaçao? 

 Wat zijn de persoonlijke voordelen om te remigreren naar Curaçao?  
 
Leven na remigratie 

 Wat voor type werk heeft u op dit moment op Curaçao? 

 Hoe bevalt het om weer op Curaçao te wonen? 

 Hoelang woon je nu op Curaçao? 

 Hoe ziet uw sociale netwerk op Curaçao eruit? 

 Voelt u zich thuis op Curaçao?  
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 Was het makkelijk om weer aan te passen aan de Curaçaose cultuur? Wat heeft u allemaal 
gedaan of moeten doen om hier thuis te voelen? 

 
Netwerk op Curaçao  

 Hoe vaak spreekt u af of ziet mensen van uw sociale netwerk? Om welke redenen heeft u 
interactie met deze personen? Om welke redenen heeft u minder contact met andere 
personen? 

 Met wie ga u om (type mensen)? Met wie gaat u niet om (type mensen)? Gaat u meer met 
remigranten om of met de lokale bewoners (achterblijvers)?  

 Wat is het verschil tussen hoogopgeleide remigranten en achterblijvers (uitleggen definitie 
achterblijvers)? 

 
Makamba pretu 

 Wat vindt u van het label Makamba pretu? Is dit label ooit tegen u gebruikt? Hoe heeft u dit 
ervaren? Hoe gaat u hiermee om? Heeft dit label impact op jouw thuisgevoel?  

 Bestaan er volgens u tegenstelling tussen de hoogopgeleide remigranten en de achterblijvers? 
Hoe zijn deze tegenstelling door u te verklaren? Tot welke problemen kunnen deze tegenstelling 
leiden voor de Curaçaose maatschappij?  

 Hoe denkt u dat dat deze tegenstelling opgelost kan worden?  

 Wordt u door de lokale bewoners geaccepteerd? Waarom denkt dat u wel of niet geaccepteerd 
wordt? Hoe gaan zijn met jou om? 

 Wat vindt u van de Makamba pretu label? 

 Denkt u dat er nog steeds een Makamba pretu effect is binnen de Curaçaose samenleving? En 
heb jij misschien last van dit effect? 

 Hoe gaat u om met het Makamba pretu effect? 
 
Toekomst Curaçao  

 Wat is uw toekomstvisie op Curaçao?   

 Hoe denkt u dat Curaçao op economisch, cultureel en sociaal op lange termijn zal zijn?  

 Wat uw advies aan andere mensen zijn die nu in Nederland wonen of studeren maar graag terug 
willen remigreren?  

 Zou u ooit terug naar Nederland  gaan of een ander land om te wonen of studeren?  
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Bijlage 2: Code boom  
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Bijlage 3: CHECKLIST ETHICAL AND PRIVACY ASPECTS OF RESEARCH 
PART I: GENERAL INFORMATION 
 
Project title:    Ban Kas Bek    
 
Name, email of student: Melvyn Varlack (461765mv@student.eur.nl) 
 
Name, email of supervisor:  Dr. Sjaak Braster ((braster@essb.eur.nl)  
 
Start date and duration:  20th of January 2020- 6 months 
 

Is the research study conducted within DPAS     YES - NO 
 
If ‘NO’: at or for what institute or organization will the study be conducted?  
 
This is an individual research project. 
 
PART II: TYPE OF RESEARCH STUDY 
 
Please indicate the type of research study by circling the appropriate answer:  
 

1. Research involving human participants.     YES - NO 
  

 If ‘YES’: does the study involve medical or physical research?   YES - NO 
Research that falls under the Medical Research Involving Human Subjects Act (WMO) must first be 
submitted to an accredited medical research ethics committee or the Central Committee on Research 
Involving Human Subjects (CCMO). 
 
2. Field observations without manipulations that will not involve  

identification of participants.            YES - NO 
 
3. Research involving completely anonymous data files (secondary data that has been anonymized 

by someone else).        YES - NO 
 
 
PART III: PARTICIPANTS 
(Complete this section only if your study involves human participants)  
 
Where will you collect your data? 

 I collected the data from the 6th of February until the 28th of February when I was on Curaçao. I 
have used participations observation and in-depth interviews.  

 

Note: indicate for separate data sources. 
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What is the (anticipated) size of your sample? 
 
The anticipated size of my sample is 20 people. 

 
Note: indicate for separate data sources. 
 
What is the size of the population from which you will sample? 
 
More than 1000 people  

 
Note: indicate for separate data sources. 
 
 
1.  Will information about the nature of the study and about what  

participants can expect during the study be withheld from them?         YES - NO  
2.  Will any of the participants not be asked for verbal or written  

‘informed consent,’ whereby they agree to participate in the study?        YES - NO 
 
3.  Will information about the possibility to discontinue the participation  

at any time be withheld from participants?      YES - NO 
 

4.  Will the study involve actively deceiving the participants?    YES - NO 
Note: almost all research studies involve some kind of deception of participants. Try to  
think about what types of deception are ethical or non-ethical (e.g. purpose of the study 
is not told, coercion is exerted on participants, giving participants the feeling that they  
harm other people by making certain decisions, etc.).  
          
5. Does the study involve the risk of causing psychological stress or  
negative emotions beyond those normally encountered by participants?     

 `               YES - NO 
 
6. Will information be collected about special categories of data, as defined by the GDPR (e.g. 
racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade union membership, 
genetic data, biometric data for the purpose of uniquely identifying a person, data concerning mental or 

physical health, data concerning a person’s sex life or sexual orientation)?  YES - NO 
 
7. Will the study involve the participation of minors (<18 years old) or other groups that cannot 

give consent?          YES - NO 
 

8. Is the health and/or safety of participants at risk during the study?      YES - NO 
 
9. Can participants be identified by the study results or can the  

confidentiality of the participants’ identity not be ensured?         YES - NO 
 

10. Are there any other possible ethical issues with regard to this study?       YES - NO 
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If you have answered ‘YES’ to any of the previous questions, please indicate below why this issue is 
unavoidable in this study.  
  
My research is about the remigration to Curaçao. So we had to talk about the political climate on 
Curaçao.  

 
 
What safeguards are taken to relieve possible adverse consequences of these issues (e.g., informing 
participants about the study afterwards, extra safety regulations, etc.).   
 
All of my participants were fully informed about the intention of my research, and will receive a copy of 
the study afterwards.  

 
 
Are there any unintended circumstances in the study that can cause harm or have negative (emotional) 
consequences to the participants? Indicate what possible circumstances this could be.  
 
No 

  
 
Part IV: Data storage and backup 
 
 Where and when will you store your data in the short term, after acquisition? 
 
All of my data is stored on a secure external hard drive, laptop and on Google drive. 

 
Note: indicate for separate data sources, for instance for paper-and pencil test data, and for digital data 
files. 
 
Who is responsible for the immediate day-to-day management, storage and backup of the data arising 
from your research? 
 
I am responsible for the immediate day-to-day management. 

 
How (frequently) will you back-up your research data for short-term data security? 
 
Weekly. 

 
In case of collecting personal data how will you anonymize the data? 
 
In the interview we do not mention names and workplaces. 

 
Note: It is advisable to keep directly identifying personal details separated from the rest of the data. 
Personal details are then replaced by a key/ code. Only the code is part of the database with data and 
the list of respondents/research subjects is kept separate. 
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PART VI: SIGNATURE 
Please note that it is your responsibility to follow the ethical guidelines in the conduct of your study. This 
includes providing information to participants about the study and ensuring confidentiality in storage 
and use of personal data. Treat participants respectfully, be on time at appointments, call participants 
when they have signed up for your study and fulfil promises made to participants.  
 
Furthermore, it is your responsibility that data are authentic, of high quality and properly stored. The 
principle is always that the supervisor (or strictly speaking the Erasmus University Rotterdam) remains 
owner of the data, and that the student should therefore hand over all data to the supervisor. 
 
Hereby I declare that the study will be conducted in accordance with the ethical guidelines of the 
Department of Public Administration and Sociology at Erasmus University Rotterdam. I have answered 
the questions truthfully. 
 
 
Name student: Melvyn Varlack    Name (EUR) supervisor: Dr. Sjaak Braster 
 
Date: 22-03-2020     Date:   22-03-2020 
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Bijlage 4: Output SPSS analyses 
 

Crosstab 

 

Werkniveau in NL 

Total Niet gewerkt 

Werk onder 

studieniveau 

Werk op 

studieniveau 

Terug naar NL Niet immigreren NL Count 2 5 4 11 

% within Terug naar NL 18,2% 45,5% 36,4% 100,0% 

Bereid immigreren NL Count 1 2 3 6 

% within Terug naar NL 16,7% 33,3% 50,0% 100,0% 

Niet van toepassing Count 1 0 2 3 

% within Terug naar NL 33,3% 0,0% 66,7% 100,0% 

Total Count 4 7 9 20 

% within Terug naar NL 20,0% 35,0% 45,0% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,245
a
 4 ,691 

Likelihood Ratio 3,194 4 ,526 

Linear-by-Linear Association ,150 1 ,699 

N of Valid Cases 20   

a. 9 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,60. 

 

 

Crosstab 

 

Studieniveau in NL 

Total HBO WO 

Terug naar NL Niet immigreren NL Count 5 6 11 

% within Terug naar NL 45,5% 54,5% 100,0% 

Bereid immigreren NL Count 1 5 6 

% within Terug naar NL 16,7% 83,3% 100,0% 

Niet van toepassing Count 3 0 3 

% within Terug naar NL 100,0% 0,0% 100,0% 

Total Count 9 11 20 
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% within Terug naar NL 45,0% 55,0% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,614
a
 2 ,060 

Likelihood Ratio 6,961 2 ,031 

Linear-by-Linear Association ,910 1 ,340 

N of Valid Cases 20   

a. 5 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,35. 

 

 

Crosstab 

 

Sociaal netwerk in NL 

Total Zwak Middelmatig Sterk 

Terug naar NL Niet immigreren NL Count 4 2 5 11 

% within Terug naar NL 36,4% 18,2% 45,5% 100,0% 

Bereid immigreren NL Count 1 0 5 6 

% within Terug naar NL 16,7% 0,0% 83,3% 100,0% 

Niet van toepassing Count 1 1 1 3 

% within Terug naar NL 33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

Total Count 6 3 11 20 

% within Terug naar NL 30,0% 15,0% 55,0% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,476
a
 4 ,482 

Likelihood Ratio 4,188 4 ,381 

Linear-by-Linear Association ,112 1 ,738 

N of Valid Cases 20   

a. 8 cells (88,9%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,45. 
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