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Politieke zonden in het trans-Atlantische

Koninkrijk

Gert Oostindie

‘Politieke zonden’, het is nogal een onderwerp. Wat verstaan we eronder? Liegen, 
natuurlijk. Een bewindspersoon die, bewust, het parlement verkeerde informatie geeft. 
Maar vervolgens wordt het minder duidelijk. De Kamer onvolledig voorlichten, wan-
neer is dat een politieke zonde? En behoort het ook tot het repertoire van zonden als 
een bewindspersoon bredere contouren schetst van concrete problemen en daar ver-
gezichten aan verbindt die bij nadere beschouwing illusoir zijn? Moeten we dat gebrek 
aan realiteitszin dan als leugenachtig of misleidend, en dus als een politieke zonde 
kwalificeren? Moeten we bij de beantwoording van deze vragen dezelfde hoge maat-
staven aanleggen voor parlementariërs als voor bewindslieden? En nu we toch verder 
wroeten: wat als hoge colleges van staat zoals de Raad van State zich conformeren aan 
geaccepteerde, zelfs constitutioneel vastgelegde staatkundige formuleringen die toch 
op gespannen voet staan met de praktijk? Ligt in dat conformeren niet een wegkijken 
of toedekken besloten, dat raakt aan een politieke zonde?

Dit lijken misschien retorische vragen – maar zij vragen om beantwoording zodra 
we onze blik richten op de politieke vertogen in en over het trans-Atlantische Konink-
rijk. Mijn betoog is enerzijds dat het Koninkrijk in constitutionele zin op ficties is 
gebaseerd en dat ieder staatkundig of politiek argument waarin die fictie niettemin als 
realistisch wordt gepresenteerd dus volstrekt misleidend is, een politieke doodzonde. 
Anderzijds stel ik vast dat vrijwel alle politieke spelers aan beide zijden van de Atlanti-
sche oceaan heus wel erkennen dat de relatie in constitutionele zin is gebaseerd op fic-
ties, en dat het vruchtbaarder is hen te beoordelen op de integriteit en realiteitswaarde 
van wat zij, gegeven dit paradoxale uitgangspunt, aan vergezichten en praktische poli-
tiek te bieden hebben.

Van kolonialisme naar ‘postkolonialisme’: de orde van het Statuut

‘Bezint eer gij begint’: een goed devies, maar ten aanzien van het kolonialisme een les 
die vooral achteraf is getrokken. Nog helemaal afgezien van de vraag wat het koloni-
alisme tijdens zijn hoogtijdagen elders en in eigen land teweegbracht: de beëindiging 
ervan behoort onmiskenbaar tot de moeilijkste episodes in deze geschiedenis. Dat 
geldt zeker ook voor het Nederlandse kolonialisme. De dekolonisatie verliep moei-
zaam en steeds anders dan Den Haag hoopte. Bovendien leidden de onverhoopt aan 
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deze dekolonisatie gekoppelde migraties tot de vorming van omvangrijke postkoloni-
ale gemeenschappen in Nederland.

Het gaat hier niet om de vraag of het door de Republiek der Verenigde Nederlan-
den en vervolgens het Koninkrijk der Nederlanden met overtuiging gevoerde koloniale 
beleid in algemene zin legitiem was. Tot een heel eind in de twintigste eeuw werd daar 
in de Haagse politiek en ook breder in de samenleving nauwelijks aan getwijfeld. Als 
er al kritiek was, draaide die vaak slechts om uitwassen van het systeem. Zelfs de Cari-
bische slavernij, toch de grondslag van het koloniale stelsel in ‘de West’, werd pas zeer 
laat bestempeld als, inderdaad, een zonde.

In algemene zin is van overheidswege pas de laatste decennia in morele zin gespro-
ken over aspecten van het kolonialisme, met een zekere deemoed. De regering heeft 
verklaard dat Nederland met zijn beleid en militaire optreden in Indonesië in de jaren 
1945-1949 ‘aan de verkeerde kant van de geschiedenis’ stond. Er is spijt betuigd over 
de slavenhandel en Caribische slavernij. Er zijn, overigens door de rechtbank afge-
dwongen, excuses gemaakt voor oorlogsmisdaden tijdens de dekolonisatieoorlog in 
Indonesië.1 De Nederlandse overheid heeft echter geen standpunt ingenomen over het 
kolonialisme op zich. Dat is niet vreemd want het is een wespennest, zowel vanuit 
een geschiedfilosofisch perspectief als met het oog op de hedendaagse politieke en 
maatschappelijke gevoeligheden. Dat neemt niet weg dat, nu de dekolonisatie een feit 
is, de voormalige koloniën geen enkele moeite hebben om het kolonialisme ronduit te 
veroordelen, en al zal daar niet snel de term ‘zonde’ bij vallen, de morele veroordeling 
is er niet minder hard om.

Omgekeerd is vanuit politiek Den Haag, volgend op de onafhankelijkheid van 
Indonesië (1945 of 1949, de keuze is op zich al een statement) en Suriname (1975), 
veelvuldig commentaar geleverd op de ontwikkelingen aldaar. Dat draaide vooral om 
schendingen van de mensenrechten onder Suharto in Indonesië en onder Desi Bou-
terse in Suriname, voorts om kritiek op de besteding van ontwikkelingshulp – en daar-
achter gingen dan verdergaande bedenkingen schuil over de kwaliteit en integriteit van 
bestuur in de voormalige koloniën. Deze kritiek had een sterk normatief karakter – de 
spreekwoordelijke dominee voerde het woord – hetgeen aan de overzijde grote irritatie 
en alleszins begrijpelijke verwijten opriep: moet nu uitgerekend onze voormalige over-
heerser ons de les lezen over mensenrechten? Deze tijd lijkt nu echter ook weer voorbij 
te zijn. Den Haag heeft geleerd dat getuigenispolitiek in deze landen niet werkt en 
spreekt tegenwoordig het liefst van ‘samen vooruitkijken’. De koloniale erfenis wordt 
daarbij niet weggepoetst, maar nog minder centraal gesteld. Al met al heeft dat andere 
Nederland, dat van de pragmatische koopman, de regie overgenomen.

Dit ligt allemaal anders ten aanzien van de zes Caribische eilanden die nog altijd 
deel uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden – niet zozeer omdat Nederland 
ze zo graag wilde behouden, integendeel, als wel omdat de eilanden op alleszins 
begrijpelijke pragmatische gronden weigerden de stap naar onafhankelijkheid te zet-
ten en omdat Den Haag hen niet kon dwingen. Daarom is het Koninkrijk nog altijd 
trans-Atlantisch. En daarom heeft Den Haag richting de Antillen een uitgesproken 
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politieke verantwoordelijkheid en hebben andersom Antilliaanse politici de plicht 
zich te conformeren aan normen van integriteit en deugdelijk bestuur die voor het 
gehele Koninkrijk gelden. Op papier is dat klip en klaar. In de praktijk levert dit, zoals 
wij zullen zien, voortdurende spanningen op, waarbij aan beide zijden politieke zon-
den worden begaan. Sommige daarvan hangen samen met het geheel aan fictieve uit-
gangspunten van het Statuut en zijn als zodanig onvermijdelijk en niet sterk laak-
baar. Andere zonden raken aan concrete kwesties rond deugdelijkheid van politiek en 
bestuur. Het onderkennen ervan kan ons helpen concrete uitdagingen te benoemen 
rond de Koninkrijksrelaties en het bestuur in de Caribische delen van het Koninkrijk.

Bepalend in de ordening van het Koninkrijk is het al genoemde Statuut voor het 
Koninkrijk der Nederlanden. Het werd van kracht in 1954 en legde de nieuwe, als 
postkoloniaal bedoelde relaties vast tussen Nederland, Suriname en de Nederlandse 
Antillen. Kort gezegd, het nieuwe Koninkrijk zou een soort semi-federatieve struc-
tuur hebben, met drie autonome landen die hun binnenlands bestuur zelf regelden, 
maar met een aantal terreinen waarover zij een gezamenlijk beleid zouden voeren. De 
belangrijkste daarvan zijn aangelegenheden rond het Nederlanderschap, het buiten-
lands beleid en defensie, en het waarborgen van deugdelijkheid van bestuur. Over deze 
gezamenlijke aangelegenheden, de Koninkrijkszaken, beslist de Rijksministerraad. In 
de preambule en ook in de geest van het hele Statuut wordt sterke nadruk gelegd op 
de vrijwilligheid waarmee de deelnemende landen deze ‘grondwet’ van het Koninkrijk 
aanvaardden, op het nieuwe principe van postkoloniale gelijkwaardigheid, en op de 
bereidheid elkaar over en weer bij te staan.

Het Statuut was, getuige de preambule, niet bedoeld als ‘eeuwig edict’. Toch is het 
daar wel op gaan lijken. De wereld en ook de trans-Atlantische Koninkrijksrelaties 
veranderden in vele opzichten, het Statuut veranderde niet mee. Nederland droeg 
een belangrijk deel van zijn wetgeving en daarmee van zijn soevereiniteit over aan de 
Europese Unie; de Antillen bleven hameren op de onaantastbaarheid van hun auto-
nomie. Globalisering betekende in concreto op de eilanden ook een sterke invloed 
van de internationale criminaliteit, met alle gevaren van dien voor de deugdelijkheid 
van het bestuur. Den Haag streefde naar meer invloed, in de Cariben werd en wordt 
dit vaak als neokoloniale bemoeizucht begrepen (‘rekolonisatie’). De welvaartskloof 
tussen het almaar rijkere Nederland en de minder snel groeiende Antillen werd groter; 
Nederlandse ondersteuning had vaak niet het gewenste resultaat, maar kan ook niet 
op grond van het Statuut worden afgedwongen. In 1954 woonden een paar honderd 
Antillianen in Nederland – nu zo’n 150.000 – vooral uit Curaçao; er zijn ernstige inte-
gratieproblemen die duidelijk maken dat wat fout gaat op de eilanden uiteindelijk ook 
repercussies heeft in Nederland. 

En dan is er nog kritiek op het ‘democratisch deficit’ van het Koninkrijk. Er is 
dan wel een Koninkrijksregering, maar dat is een regering zonder corresponderend 
Koninkrijksparlement. Deze Rijksministerraad wordt gedomineerd door een van de 
landen – Nederland –, en legt eigenlijk alleen verantwoording af aan het Nederlandse 
parlement. Het Nederlandse kabinet kan bezwaren van de gevolmachtigde ministers 
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van de Caribische landen zonder problemen overstemmen. De extra procedures die 
zijn vastgelegd, zoals de mogelijkheid van intern appel, veranderen dit niet wezen-
lijk. En de Raad van State mag dan wel – aangevuld met vertegenwoordigers van de 
Caribische landen – een Koninkrijksorgaan zijn, ook daar domineert onvermijdelijk 
het Nederlandse perspectief. Dat alles strookt niet goed met het richtsnoer van gelijk-
waardigheid en wederzijdse bijstand. Juist die elementen roepen dan ook vragen op, 
wellicht ook twijfel en kritiek. Waarom werd voor zulke begrippen gekozen om een 
verhouding vast te leggen tussen drie zo volkomen ongelijke eenheden? In 1954 telde 
Nederland 10,5 miljoen inwoners, Suriname ruim 200.000 en de Nederlandse Antillen 
175.000. Al stond Nederland pas aan de vooravond van een periode van spectaculaire 
demografische en economische groei en welvaartsstijging, ook toen was het al duide-
lijk dat het economisch potentieel volkomen ongelijk verdeeld was en dat, gezien hun 
kleine schaal, de beide Caribische landen ook in bestuurlijk en educatief opzicht niet 
konden tippen aan het Nederlandse niveau, alsook dat dit in de toekomst niet anders 
zou zijn.

Waarom dan die ficties? Het antwoord is ontnuchterend. Het Statuut was de wat 
politiek Den Haag betrof onbedoelde uitkomst van een lang politiek traject, dat al was 
ingezet door het oorlogskabinet in Londen met de intentie Indonesië voor het Konink-
rijk te behouden. Nederland adresseerde al die mooie woorden over gelijkwaardigheid 
en wederkerigheid aan Indonesië, een land dat in 1940 al ruim 70 miljoen inwoners 
had, achtmaal zoveel als het ‘moederland’ met zijn 9 miljoen. Suriname en ‘Curaçao 
en onderhorigheden’ werden in de beraadslagingen slechts een enkele keer, als een 
bijzaak, besproken. Zij konden ook wel een plaatsje krijgen in de gedroomde postko-
loniale orde van het nieuwe Koninkrijk, formeel gelijkwaardig maar onvermijdelijk in 
de marge. Maar het ging niet om hen.

Tussen 1945 en 1949 leerde Nederland op harde wijze de les dat zijn rol in Indo-
nesië was uitgespeeld. Intussen moest ook met de Caribische koloniën een nieuwe 
verhouding worden aangegaan. Surinaamse en Antilliaanse politici stonden erop dat 
de beloftes uit de oorlog – publiekelijk gemaakt in een radiotoespraak van koningin 
Wilhelmina, in december 1942 zowel in Nederlands-Indië als de Caribische koloniën 
uitgezonden – nu zouden worden waargemaakt. Den Haag kon, na alle internationale 
reputatieschade door het debacle van de oorlog in Indonesië, niet opnieuw verwijten 
van kolonialisme riskeren. Zo kwam, in de schaduw van de volkomen mislukte deko-
lonisatie van Indonesië, het Statuut tot stand, met al zijn kwaliteiten maar ook al zijn 
tekortkomingen en ficties.2

Inhoudelijk veranderde er in de eerste 55 jaar na de proclamatie niets aan het Statuut. 
Wel veranderde het lidmaatschap. Suriname koos in 1975, hiertoe op alle mogelijke wij-
zen aangespoord door Den Haag, voor de onafhankelijkheid. De Antillen weigerden dit 
geschenk te aanvaarden, dan wel van dit recht gebruik te maken. Alle eilanden wilden bij 
Nederland blijven, maar onderling lag dat anders. In 1986 stemde Den Haag toe in een 
status aparte voor Aruba; op 10 oktober 2010 (10/10/10) werd het land de Nederlandse 
Antillen ontmanteld en kwamen daarvoor naast Aruba nog twee Caribische landen in 
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de plaats: Curaçao en Sint Maarten. De drie naar bevolkingsaantal kleinste eilanden, 
Bonaire, Sint Eustatius en Saba, werden als bijzondere gemeenten geïntegreerd in Neder-
land zelf. Voor het eerst sinds 1954 slaagde Den Haag er nu wel in om ook iets inhoude-
lijks toe te voegen aan het Statuut. Er kwam ‘consensuswetgeving’ die Den Haag meer 
ruimte geeft om invloed uit te oefenen op het financieel en justitieel beleid van de Cari-
bische landen. Dat was de prijs die Curaçao en Sint Maarten betaalden voor het opblazen 
van de Antillen en voor een Haagse financiële injectie van 1,7 miljard euro, waarmee de 
schuld van het land de Nederlandse Antillen werd vereffend.3 

Nederlandse zonden

Het Koninkrijk is dus nog trans-Atlantisch, maar niet alles loopt goed op de eilanden 
en in de relatie met Nederland. Al wordt bij bijzondere gelegenheden vaak hoog opge-
geven van de meerwaarde van de Statutaire orde, feit is dat de Koninkrijksrelaties dan 
wel de Antillen in Den Haag gelden als een ‘hoofdpijndossier’ waarmee niet veel poli-
tieke eer kan worden ingelegd. Aan de overzijde is juist de kritiek op wat wordt gezien 
als Haagse bemoeizucht niet van de lucht. Wie zijn de spelers en – dat is nu eenmaal 
het thema van dit Jaarboek Parlementaire Geschiedenis – waar liggen hun zonden? We 
beginnen aan de Nederlandse kant.

De politieke verantwoordelijkheid ligt uiteraard primair bij het kabinet. Daarbinnen 
is nog een interessante rolverdeling. Formeel zijn er drie ministeries die niet slechts de 
‘binnenlandse’ belangen van Nederland behartigen maar ook die van het hele Konink-
rijk, met inbegrip van de Caribische landen. Dat zijn Algemene Zaken, Buitenlandse 
Zaken en Defensie. Vanaf de zijlijn bekeken: zowel bz als Defensie doet zijn best om vol-
doende ruimte te geven aan de Caribische partners, al ligt onvermijdelijk hun prioriteit 
bij Nederland. az daarentegen stelt zich toch voornamelijk op als de stafafdeling van de 
Nederlandse minister-president, niet zozeer van de voorzitter van de Koninkrijksregering. 
Suggesties om bij az een secretariaat voor de Koninkrijkszaken onder te brengen om zo 
wat meer evenwicht te brengen, zijn jarenlang weggewuifd, naar verluidt omdat geen 
enkel Nederlands kabinet behoefte had aan zo’n versterking die wellicht als topzwaar 
werd beschouwd, maar mogelijk ook als een ongewenste uitnodiging voor pottenkijkers.

En dan hebben we uiteraard het ministerie van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties, met een bewindspersoon die uitdrukkelijk de Nederlandse belangen 
behartigt. Tot de ontmanteling van 10/10/10 betrof dat dus het beheer met de overzeese 
landen. Sindsdien heeft bzk ook een coördinerende functie met betrekking tot de drie 
eilanden van Caribisch Nederland – hun status als bijzondere gemeente impliceert 
dat alle Nederlandse departementen zich nu met deze piepkleine eilanden kunnen 
bemoeien –, hetgeen leidde tot een enorme bestuurlijke drukte daar. Of we dat nu als 
‘zonde’ bestempelen of niet, zeker is dat bzk niet veel ruimte had om een coördine-
rende rol te spelen en dat verkokering tussen de afzonderlijke ministeries onnodige 
problemen heeft opgeroepen. 
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Dan hebben we het parlement. Er is een Vaste Kamercommissie voor Koninkrijks-
relaties, zowel van de Eerste als van de Tweede Kamer. Daarin zijn alle partijen ver-
tegenwoordigd, en zij bepalen het parlementaire debat. Vroeger gold dat leden van 
deze commissie, naarmate zij langer betrokken waren bij dit dossier, ook meer begrip 
kregen voor de problemen van de eilanden, zelf wellicht ook meer sympathie opvatten 
voor hun Antilliaanse gesprekspartners, kortom, zich enigszins als verdediger van de 
Antilliaanse zaak gingen zien. Dat is steeds minder het geval geworden, zeker de afge-
lopen vijftien jaar met de opkomst van populistische partijen die harder uitspreken dat 
zij in de Koninkrijksrelaties weinig voordeel en veel problemen zien.

Over de verdere politieke spelers kunnen wij kort zijn. Op het niveau van de lagere 
overheden opereren de vng en het inmiddels niet meer erg actieve overleg van de 
zogenaamde Antillengemeenten, steden met relatief hoge concentraties Antillianen; 
deze gremia trachten invloed uit te oefenen op de Nederlandse politiek en gelijktij-
dig expertise te delen met Antilliaanse overheden, maar hun politieke invloed is niet 
groot. Voorts is er dan nog, op de achtergrond, de Raad van State met zijn extra functie 
als Koninkrijksorgaan. De Raad is de afgelopen decennia opmerkelijk sterk betrokken 
geweest bij Koninkrijkszaken, in het bijzonder onder vicepresident Herman Tjeenk 
Willink. 

In bredere zin kan worden vastgesteld dat in de afgelopen kwarteeuw de Haagse 
bemoeienis met de Antillen en de Koninkrijksrelaties sterk is toegenomen. Dat is een-
voudig te verklaren. In de jaren zeventig en tachtig spande Den Haag zich vooral in om 
de Antillen te overtuigen het Koninkrijk te verlaten. Er was wel kritiek op de kwaliteit 
van het Antilliaanse bestuur, maar de neiging was de andere kant op te kijken; het 
zou immers toch binnenkort tot een afscheid komen. Rond 1990 realiseerden parle-
ment en kabinet zich echter dat dit beleid zeer aanvechtbaar was en bovendien geen 
enkele weerklank vond op de eilanden. Het roer ging om: de Antillen werd verzekerd 
dat zij voor onbeperkte tijd in het Koninkrijk zouden kunnen blijven, dat Den Haag 
ook meer engagement zou tonen, maar dat er tevens meer zou worden verwacht van 
het Antilliaanse bestuur. Zoals de toenmalige minister-president Ruud Lubbers het 
formuleerde: het huis was van allen, maar dan moesten alle bewoners zich ook aan 
dezelfde huisregels houden.4 Nederland zou dit gaan eisen, alsook ondersteunen. Dat 
is sindsdien beleid en ook praktijk geweest: het abstracte doel van bevordering van de 
deugdelijkheid van het bestuur, geconcretiseerd in meer directe Haagse bemoeienis. 
Die ontwikkeling wordt op de eilanden vaak geïnterpreteerd als ontoelaatbare aantas-
ting van de autonomie – vandaar dan verwijten over rekolonisatie.

Wat zijn nu de Haagse zonden? Niet zozeer dat Nederland zich intensiever met 
de deugdelijkheid van het Antilliaanse bestuur is gaan bemoeien, zowel in de auto-
nome landen als, temeer, in de ‘eigen’ Caribische gemeenten. Het postkoloniale arran-
gement van het Statuut impliceert nu eenmaal dat Nederland de Antilliaanse landen 
de maat neemt – zoals zij dat andersom ook zouden mogen doen. Het lastige is echter 
– een democratisch deficit – dat ‘Nederland’ bestuurlijk gezien vrijwel samenvalt met 
‘het Koninkrijk’. Dat is ook in ruimere zin zo, in de perceptie van de burgers van dat 
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Koninkrijk, zeker van de Caribische burgers. Dit alles staat echter op gespannen voet 
met de formeel autonome status van de Caribische landen. 

Kan en moet er iets anders? De ruimte voor structurele verandering is niet groot. 
De kern van de problematiek ligt in de onvermijdelijke beperkingen van de klein-
schaligheid, die vrijwel per definitie problemen oproept inzake de deugdelijkheid van 
bestuur.5 Daarbij komen nog andere factoren: de ligging van de eilanden, in een deel 
van de wereld waar de internationale criminaliteit veel kansen ziet. De koloniale erfe-
nis, met alle gevoeligheden van dien, in het bijzonder ook rond cultuurverschil en het 
(niet) respecteren daarvan. En de paradoxale gevolgen van decennia van wegkijken en 
verwaarlozen: zo groeide van alles scheef in bestuur en maatschappij, die vandaag de 
dag schreeuwen om interventies, die dan weer het verwijt van rekolonisatie oproepen. 

Verdergaan op dezelfde, vaak moeizame weg lijkt het devies. Welke politieke zonden 
zijn daarbij te vermijden? Allereerst tribunespel dat geen bijdrage levert: speel geen spel 
met onhaalbare doelstellingen. Dreig dus niet met onafhankelijkheid terwijl het volko-
men duidelijk is dat het eenzijdig opleggen ervan onmogelijk is, want onverenigbaar met 
het internationaal recht en ook met het Statuut, dat stipuleert dat alleen bij consensus 
kan worden besloten tot wijzigingen van inhoud of lidmaatschap. Dreig ook niet met 
een migratiestop. Het integrale Nederlanderschap is de kern van het Statuut. Het beper-
ken ervan is daarom niet alleen principieel onjuist maar ook juridisch onhaalbaar.

Terugkijkend op de afgelopen decennia mag worden gesteld dat op deze onder-
werpen het register van politieke zondaars beperkt is. Mark Rutte mag dan wel eens 
hebben opgemerkt dat de Antillen maar hoeven te bellen als zij het Koninkrijk wensen 
te verlaten, hij weet dat dit luchtfietserij is. Daarbij heeft de afgelopen decennia geen 
bewindspersoon ooit serieus gedreigd met een gedwongen afscheid. Dat neemt niet weg 
dat oppositionele parlementariërs wel met enige regelmaat – loze – dreigementen uit-
spreken; befaamd is de suggestie van Geert Wilders om de eilanden op Marktplaats te 
veilen. Als het gaat om een migratiestop is de steun wat breder. Deze optie is veelvuldig 
door kabinetten van diverse pluimage onderzocht, echter zonder effect.6 Kabinetsbeleid 
is het dus niet. Niettemin wordt dit steeds weer aan de orde gesteld; electoraal misschien 
handig, maar onhaalbaar, en dus misleidend en daarmee een politieke zonde.

Veel breder en consistenter wordt echter de politieke zonde begaan van het stellen 
van op voorhand onhaalbare doelen. Het sprekendste voorbeeld hiervan is het motief 
van economische zelfredzaamheid dat vrijwel sinds de afkondiging van het Statuut op 
alle niveaus de Haagse retoriek over de Caribische delen van het Koninkrijk bepaalde: 
‘we geven ze tijdelijk wat steun, een steuntje in de rug op weg naar zelfredzaamheid’. 
De waarheid is dat de Antillen, gezien hun schaal, ligging en beperkte hulpmiddelen, 
nooit zelfredzaam zullen worden, althans niet op een niveau dat enigszins aansluit bij 
het Nederlandse niveau. Vandaar ook dat zij geen belangstelling hebben voor onaf-
hankelijkheid.

De Haagse politieke zonden bestaan dus in hoofdzaak uit het stellen van onhaal-
bare doelen en uit het niet benoemen van de realiteit: de Antillen zullen nooit helemaal 
op eigen benen staan, er zal dus altijd steun nodig zijn, en opvoering van die steun is 
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eigenlijk onvermijdelijk gezien de ernstige sociale problemen daar, die zich ook weer 
vertalen in migratie van op voorhand kansloze Antillianen naar Nederland. Wie dat 
durft te benoemen kan ook geloofwaardiger de ondeugden van de Antilliaanse politiek 
benoemen – daarover hierna meer. En ja, wie die ondeugden ferm verwoordt, doet er 
goed aan het midden te houden tussen het hardop benoemen en daadwerkelijk aan-
pakken van misstanden enerzijds, en het rekening houden met reële cultuurverschil-
len en vermijden van onnodig gezichtsverlies van Antilliaanse bestuurders anderzijds. 
Niet alleen uit respect, maar ook met het oog op doeltreffendheid.

Waarmee wij weer terug zijn bij de ficties van het Statuut, de gelijkwaardigheid, 
de wederzijdse ondersteuning et cetera: het zijn mooie woorden, de praktijk is een 
andere, maar ook hier geldt dat het niet voortdurend benoemen van deze innerlijke 
tegenspraak ook wel als een politieke deugd kan worden gezien.

Antilliaanse zonden

Dit staat uiteraard geenszins in de weg van een beleid waarin het waarborgen van 
de deugdelijkheid van het overzeese bestuur de hoogste prioriteit heeft. Het Haagse 
beleid van de afgelopen decennia werd geformuleerd in een spanningsveld tussen de 
voorkeur om zoveel mogelijk verantwoordelijkheid dáár te laten en de perceptie dat er 
te veel misgaat. Het gaat mis in het functioneren van de rechtsstaat, in het financiële 
beheer, in de samenleving. Vandaar het versterken van de structurele bemoeienis met 
het bestuur van Aruba, Curaçao en Sint Maarten, terwijl de drie kleintjes nu zelfs als 
openbare lichamen van Nederland zelf worden bestuurd, met alle controle van dien. 
Met enig begrip voor cultuurverschil, natuurlijk, maar toch, de norm is duidelijk: één 
Koninkrijk, dezelfde hoge eisen aan kwaliteit en dus ook integriteit van bestuur.

Dat uitgangspunt, maar vooral de uitwerking ervan, roept op de Antillen onver-
mijdelijk weerstand op. Het politieke toverwoord is daarbij de ‘autonomie’ van het Sta-
tuut. Waar Den Haag zich in Antilliaanse ogen te sterk bemoeit met het lokale bestuur, 
luiden de verwijten: geen respect voor onze autonomie, neokoloniaal gedrag, rekolo-
nisatie. Retorisch staan de Caribische eilanden op dit punt voor op Nederland. Het 
kolonialisme geldt nu als ‘fout’, dus past de voormalige kolonisator deemoed, respect 
voor ‘cultuurverschil’ en geduld – ‘wij staan pas sinds 1954 op eigen benen’, inmiddels 
met een update: ‘wij staan pas sinds 10/10/10 écht op eigen benen’. Kortom, het reto-
risch aantrekkelijke argument van rekolonisatie. Daar wordt door Antilliaanse politici 
regelmatig gebruik van gemaakt, te pas en vooral ook te onpas. Een politieke zonde 
dus, maar overigens een retoriek die uitsluitend in de Cariben nog enige betekenis 
heeft, als verenigend vertoog. In Nederland maakt het steeds minder indruk.

Wat beschouwen Antilliaanse politici zélf als deugden, en als zonden? Formeel, laat 
dit duidelijk zijn, ligt de lat er niet minder hoog dan in Nederland. Geen Antilliaanse 
lands- of eilandsregering, vermoedelijk zelfs geen enkele individuele politicus, heeft 
zich ooit openlijk verzet tegen de norm van deugdelijk bestuur en individuele bestuur-
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lijke integriteit. De praktijk is vaak anders geweest. Caribische politieke partijen en 
individuele politici zijn veel vaker in verband gebracht met ondeugdelijk en soms 
ronduit crimineel gedrag dan in Nederland. Het aanpakken ervan verloopt moeizaam 
en is sterk afhankelijk van Nederlandse interventie. Dat beseft de Antilliaanse bevol-
king drommels goed. Uit opinieonderzoek blijkt steeds weer dat grote meerderheden 
ernstige twijfels hebben over de integriteit van de eigen politici en ook daarom groot 
belang hechten aan Nederlandse ondersteuning en controle.7

Protest op Bonaire, mei 2016. ‘Makamba’ is een scheldwoord voor Nederlander; ‘Bomba’ is een 
slavendrijver die zelf ook slaaf is [gert oostindie]
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Daarover bestaat, opnieuw, geen misverstand: op het ene eiland met meer overtuiging 
en daadkracht dan op het andere, maar overal is de afgelopen decennia meegewerkt met 
het Nederlandse beleid. Maar dit ging en gaat niet van een leien dakje. En daar blijven de 
ondeugden zich ophopen. Bovenaan staan de zwaarste zonden: ernstige criminaliteit en 
machtsmisbruik. Dit is nergens zo evident boven water gekomen als rond het Curaçaose 
kabinet onder de door en door corrupte premier Gerrit Schotte (2010-2012), maar ook 
op verschillende andere eilanden is dit aan de orde. Dat is al te evident fout. Onder dat 
oppervlak wordt het lastiger aan te geven wat de ondeugden zijn. Gaat het om de poli-
tieke en bestuurlijke praktijk, dan is er een breed spectrum van twijfelachtige praktijken 
die, gezien de kleinschaligheid van deze samenlevingen en in het licht van de ervaringen 
van de afgelopen decennia, niet zozeer verbazen, alswel evengoed zorgelijk zijn.

Kijken we naar de politieke vertogen, dan zien we dat de ondeugd van de halve 
waarheid welig tiert. Het veroordelen of wegwuiven van legitieme zorgen over de 
deugdelijkheid van bestuur als rekolonisatie. Het toedekken van eigen bestuurlijk falen 
en, nog erger, het nastreven van eigenbelang via de politiek onder het mom van het 
beschermen van de (ei)landelijke identiteit en zelfstandigheid. Het tamboereren op 
‘cultuurverschil’ als een rookgordijn waarachter misstanden kunnen worden verhuld. 
Wellicht belangrijker nog, en minder een kwestie van integriteit, is het niet benoemen 
van de structurele beperkingen waarvoor de Antilliaanse politiek zich gesteld ziet: de 
kleinschaligheid en afhankelijkheid dus die Nederlandse bijstand en ook controle nu 
eenmaal onvermijdelijk maken. Die realiteit open benoemen is pijnlijk, ook vanuit een 
oogpunt van natievorming. Maar het verzwijgen of omzeilen ervan is een politieke 
zonde die een verstandig debat over de toekomst van de Koninkrijksrelaties ernstig in 
de weg staat. 

Gedeelde waarden?

Het Koninkrijk is en blijft trans-Atlantisch, en zijn rechtsorde is vastgelegd in een 
Statuut met enkele uitgangspunten die beperkte realiteitswaarde hebben: gelijkwaar-
digheid, wederzijdse bijstand. Het is een politieke zonde om deze discrepantie tussen 
ideaal en werkelijkheid niet te benoemen. Evengoed zou het van weinig politiek inzicht 
en van weinig begrip van de gedeelde geschiedenis en de hedendaagse Antilliaanse 
werkelijkheid getuigen als de kern van het Statuut lichtvaardig terzijde wordt gescho-
ven. Dat is ook een politieke zonde.

Die kern – de gelijkwaardigheid van alle burgers in het Koninkrijk – is voor onbe-
paalde tijd. Dat roept de vraag op welke waarden wij delen. Daartoe behoren verwach-
tingen die wij mogen stellen aan de deugdelijkheid van bestuur en de bescherming van 
democratie en individuele mensenrechten. Daartoe behoort ook respect voor cultuur-
verschillen. Wij hebben inmiddels in eigen land geleerd dat deze eisen op gespannen 
voet met elkaar kunnen staan. In het trans-Atlantische Koninkrijk was dat altijd al zo. 
Als grootste partner heeft Nederland in de regel het eerste en het laatste woord. Dat 
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dwingt tot voorzichtigheid, juist ook bij het definiëren van waarden die wij moeten 
delen en bij het nastreven van normgelijkheid. 

Dat dit in de praktijk lastig is, moge blijken uit een laatste voorbeeld. In de aan-
loop naar 10/10/10 besloot het parlement, op grond van op zich begrijpelijke econo-
mische argumenten, dat het niveau van uitkeringen en salarissen in de drie Caribische 
gemeenten niet naar Nederlands peil zou worden getrokken. Tegelijk werd, ondanks 
sterke weerstand op de eilanden, besloten dat de wetgeving inzake homorechten, 
euthanasie en abortus daar nu ook zou gaan gelden. Waarmee in elk geval één ding 
volstrekt duidelijk werd, namelijk wie de baas is, wie bepaalt wat wel en wat niet past. 
Dat recht van de sterkste, zien we dat als een politieke zonde, of als een blijk van rea-
liteitszin? Op de achtergrond zal die vraag blijven spelen in alle debatten omtrent het 
trans-Atlantische Koninkrijk. Voor onbepaalde tijd.
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