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De Caribische demografie van het Koninkrijk der 

Nederlanden 

 
Op 10 oktober 2010 (10/10/10) veranderde de staatsstructuur van het Caribisch deel van het 

Koninkrijk der Nederlanden ingrijpend. Het land de Nederlandse Antillen hield op met 

bestaan. Naast Aruba werden nu ook Curaçao en St. Maarten soevereine staten binnen het 

Koninkrijk der Nederlanden. Bonaire, St. Eustatius en Saba kregen de status van bijzondere 

gemeente in Nederland. Tegenwoordig bestaat het Koninkrijk der Nederlanden dan ook uit 

vier staten: Aruba, Curaçao, St. Maarten en Nederland. Deze laatstgenoemde staat heeft 

sinds 10/10/10 weer een bescheiden ”buitengrens” in de Caraïben. Nu, bijna vijf jaar later 

leek het de NVD, het NIDI en het CBS de hoogste tijd om een seminar te wijden aan de 

demografie in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Voor een deel komt dit dus neer op niet-

westerse demografie in eigen land. Een unieke kans voor demografisch Nederland om zich 

van een andere – en wellicht – verassende kant te laten zien. Daarnaast zal ook de 

Antilliaanse gemeenschap in het Europees deel van het Koninkrijk aan bod komen. 
 

 
 

 



Programma 
 

9.30 Registratie en koffie/thee 

 

10.00 Opening seminar door dagvoorzitter Helga de Valk (NIDI) 

 

10.10 Keynote:  

Gert Oostindie (KITLV) 

 Antilliaanse geschiedenis = migratiegeschiedenis 

 

11.00 Koffie/thee 

 

11.30 Carel Harmsen & Suzanne Loozen (CBS) 

 De bevolkingsstatistieken van de BES-eilanden 

 

12.00 Wendele van der Wiele (cultureel antropoloog) & Adriana Boersma* (huisarts te 

Curaçao) 

 Zwangerschapsafbreking op Curaçao en in Caribisch Nederland 

 

12.30 Lunch 

 

13.45 Jeanne de Bruijn (VU) 

Regionale migranten op Curaçao, Aruba en Sint Maarten 

 

14.15 Mariëlle Kleijn (UL) 

 Postkolonialisme, gender en criminaliteit 

 

14.45 Koffie/thee 

 

15.15 Willem Huijnk (SCP) 

 De integratie van Antillianen in Nederland 

 

15.45 Discussie 

 

16.15 Borrel 

 

 

 

* Adriana Boersma zal persoonlijk niet aanwezig zijn bij het seminar, maar heeft een bijdrage aan 

deze presentatie door het leveren van een aantal kwantitatieve bevindingen uit haar onderzoek.



  

Locatie:  

Centraal Bureau voor de Statistiek  

Henri Faasdreef 312 

2492 JP Den Haag 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/organisatie/contact/overzicht/routebeschrijving.htm 

 

 

Toegang:  

Gratis. Wel graag vooraf aanmelden. 

 

 

Aanmelden:  

Om u aan te melden voor het seminar kunt u mailen naar Roel Jennissen: jennissen@wrr.nl . 

Vermeld hierbij a.u.b. naast uw naam ook eventueel de organisatie waarvoor u werkzaam bent. 

 

 

Lid worden van de NVD?  

Kijk dan op www.nvdemografie.nl/lidmaatschap 

 

 

   

Via sociale media op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de demografie in 

Nederland? Word dan lid van de groep Dutch Demography. 

 
 

 


