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In de jaren 60 kwamen er veel Turken en Marokkanen naar Nederland. In Turkije en 
Marokko heerste veel werkeloosheid en in Nederland was er juist een grote behoefte aan 
arbeidskrachten. Het was de bedoeling dat zij na enkele jaren zouden terugkeren naar het 
land van herkomst maar velen besloten te blijven en kun kinderen hier te laten opgroeien. 
 
Na de Tweede Wereldoorlog zijn veel mensen naar Nederland gekomen om hier een nieuw 
bestaan op te bouwen. Niet alleen vluchtelingen, maar ook mensen die op zoek waren naar 
welvaart en een beter leven. De mensen die naar ons land waren gekomen en hier zijn 
gebleven zijn immigranten. De immigranten kwamen vooral uit Indonesië, Suriname en de 
Nederlandse Antillen.  

Suriname en Indonesië waren ex-koloniën van Nederland.Toen Indonesië onafhankelijk 
werd kwamen er Indische Nederlanders en Molukkers naar Nederland. Vlak voor de 
onafhankelijkheid van Suriname kwamen duizenden Surinamers naar Nederland.  

De Nederlandse Antillen en Aruba zijn Nederlandse koloniën geweest. Veel Antillianen 
komen naar Nederland om te studeren of te werken. Ze blijven dan vaak ook hier wonen. 
Allemaal mensen op zoek naar en een beter leven.In de jaren '60 en '70 kwamen er veel 
arbeidsmigranten naar Nederland. Ze kwamen vooral uit Marokko en Turkije. Nederland 
werd steeds welvarender. Er werd meer geproduceerd en er was veel werk te doen. In 
Nederland waren niet genoeg mensen om al het werk te doen. Vooral voor laaggeschoold 
werk waren arbeiders nodig.  

De Nederlandse overheid ging op zoek naar arbeiders uit andere landen. In de landen 
rondom de Middellandse zee was veel werkloosheid. Er waren genoeg mannen die wel wilde 
werken in Nederland. Ze konden in Nederland gaan werken. En?Als het werk gedaan was 
zouden ze weer terugkeren naar hun land, Het waren gastarbeiders. 

Maar velen keerden niet terug. Ze waren gewend geraakt aan het leven hier. In hun 
geboorteland was weinig welvaart en werk dus bleven ze in Nederland.Nog steeds komen 
er immigranten naar Nederland. De laatste jaren komt bijna de helft van de immigranten 
naar ons land omdat ze hier met hun gezin willen wonen of omdat ze trouwen met een 
Nederlander.De gastarbeiders uit de jaren zestig haalden vrouw en kinderen naar 
Nederland. Zo werd het gezin herenigd. 


