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European stargazers look up at the nightly sky and see Orion and Ursa Major and Cassiopeia and
all the other constellations that culture has inherited. But even though the stars are the same, other
cultures look up and see entirely different constellations.
People and Connections – Global Scenarios to 2020 Public Summary, Shell, 2006

Voorwoord
‘Het leven is kort, dus dan kun je er maar beter voor zorgen dat het een beetje de moeite
waard is’. Dat zei een oude grijsaard een aantal jaren geleden in een reclamespotje van de
Koninklijke Marine, terwijl ondertussen korte filmfragmenten een beeld gaven van de
afwisseling en de dynamiek van het marinebestaan. En hoewel het marinebestaan in
werkelijkheid natuurlijk lang niet altijd zo avontuurlijk is als deze reclamespot pretendeerde,
heb ik in mijn twintigjarige carrière als marineofficier toch inderdaad vrijwel alle bekende
beelden van de wervingsspotjes van de Koninklijke Marine van nabij mogen meemaken. Zo
heb ik onder meer op een marinevliegkamp gewerkt, heb ik de inlichtingenwereld van
binnenuit mee kunnen maken, en heb ik tijdens meerdere varende perioden een groot deel van
de wereld kunnen zien, waaronder grote delen van het Caribisch Gebied, het Midden-Oosten
en het Middellandse Zeegebied.

En in 2001 deed zich een andere buitenkans voor, namelijk de gelegenheid om samen met
mijn partner – eveneens marineofficier – voor een periode van vier jaar naar het buitenland
uitgezonden te worden, als stafofficier Bedrijfsvoering en Informatievoorziening bij
CZMCARIB (Commandant der Zeemacht in het Caraïbisch Gebied). Die vier jaar op Curaçao
heb ik uiteindelijk als misschien wel de meest bijzondere van mijn leven ervaren. Dat was
enerzijds omdat het bijzonder interessant was om als staflid mede vorm te kunnen geven aan
dit relatief geïsoleerde Defensieonderdeel, met korte lijnen naar de eilandelijke samenleving.
Anderzijds was het bijzonder om een tijdlang deel uit te kunnen maken van deze kleine, maar
complexe Caribische samenleving. Alhoewel we er niet in slaagden daar echt in te integreren
– daarvoor werden we door de lokale bevolking toch teveel als buitenstaanders en ‘passanten’
gezien – hebben we ons toch steeds met veel plezier verdiept in de lokale cultuur en taal,
volgden we dagelijks de lokale nieuwsfeiten, en waren we present bij de jaarlijkse
hoogtepunten van het eiland.

Maar aan alles komt een eind, ook aan een plaatsing in Curaçao. Inmiddels twee eigen
‘Antillianen’ rijker, kwamen mijn partner en ik in 2005 weer terug naar Nederland, we
betrokken een nieuw huis en we gingen weer aan de slag. Maar ik merkte al snel dat het me
moeilijk viel om weer terug in het ritme te komen, moeilijker dan ik verwacht had. Ik miste
de warmte, de vriendelijkheid en het kleinschalige van Curaçao, en ik merkte bijna dagelijks
dat ik de periode ‘in de West’ nog niet had afgesloten. Ik had nog zoveel vragen!
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Het was in diezelfde periode dat ik door mijn werkzaamheden op het Instituut Defensie
Leergangen het aanbod kreeg om een promotietraject te volgen. Aanvankelijk aarzelde ik
over zo’n langdurig en – naar mijn idee – moeizaam traject, dat ook nog eens naast mijn
reguliere werkzaamheden plaats zou moeten vinden. Maar die aarzeling was snel
weggenomen toen ik de gelegenheid kreeg om een onderzoeksvraag te kiezen die nauw bij
mijn eigen belangstelling lag...

Graag wil ik op deze plek van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken die het
mogelijk heeft gemaakt om mijn heimwee naar Curaçao de voorliggende constructieve draai
te geven. In eerste instantie zijn dat natuurlijk de mensen met wie ik de interviews voor dit
onderzoek heb mogen houden. Ik voel mij bevoorrecht dat ik van zulke bijzondere mensen de
visie heb mogen vernemen op een onderwerp dat mij zo nauw aan het hart ligt. Alleen daarom
al heb ik nooit een seconde spijt gehad van mijn beslissing om aan dit onderzoek te beginnen,
en kan ik het in feite iedereen van harte aanraden! Voorts wil ik graag Vreek en Marijke
Krepel bedanken, pensionado’s te Curaçao. Nadat ze mij en mijn partner eerst in 2001
geholpen hebben bij het vinden van ons huis op Curaçao, hebben zij vervolgens ook een
belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van dit onderzoek, door mij in contact te
brengen met een aantal prominente personen uit de Curaçaose samenleving voor een
interview. En ten slotte gaat mijn dank uit naar mijn collega’s bij Defensie, die elk op hun
eigen manier een belangrijke bijdrage aan dit onderzoek hebben geleverd. Het gaat daarbij
onder meer om Henk Munnik, Ruud Niens, Nathalie Pallas, Jeff MacMootry, Frank Sijtsma
en mijn levenspartner Paul van Eupen. De laatste niet alleen vanwege de nuttige inhoudelijke
brainstormsessies, maar ook voor de morele steun, die zich onder meer uitte in de ontelbare
koppen thee die hij mij bracht tijdens het werken aan dit onderzoek.
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1
1.1

Inleiding
ederland en de West

1

De bijzondere relatie tussen een klein Europese land en de zes nog veel kleinere eilanden in
de Caribische Zee, is begonnen in het jaar 16342. In dat jaar vermeldden de notulen van de
West Indische Compagnie: ´Souden goet vinden tot bemachtinge van het eijlant Curaçao, in
consideratie gecomen om te hebben een bequame plaetse, daer men sout, hout ende anders
mocht becomen’. En nog datzelfde jaar voer Johannes van Walbeeck met een eskader van vijf
schepen de Sint Annabaai in Curaçao binnen om het eiland te ‘bemachtigen’ (de Bas, 1934:
436-437). Iets dat overigens nog niet eens zo makkelijk bleek te zijn. Dat was niet zozeer
vanwege de weerstand die de Spanjaarden, die het eiland op dat moment in hun bezit hadden,
boden, maar meer omdat het niet mee bleek te vallen om alle 32 bezetters (inclusief de twaalf
kinderen van de gouverneur) op het eiland te vinden. Na een paar dagen lukte dat uiteindelijk
dan toch, en zonder dat ze verzet boden werden ze naar het vasteland overgebracht (Palm,
1985: 188). Ook de vierhonderd Indianen die op het eiland werden aangetroffen werden naar
het vasteland overgezet.

Vervolgens gingen de matrozen van Walbeecks eskader op zoek naar zoet water, maar dat
bleef zonder resultaat. Het eskader was bijna weer vertrokken, want zonder zoet water was
het eiland weinig waardevol als pleisterplaats. Maar de Staten-Generaal besloten Curaçao
toch te houden, vanwege de strategische ligging en de vele baaien waar de schepen konden
schuilen voor storm en vijand3. Al snel kwamen nieuwe schepen naar Curaçao om kolonisten
en soldaten op het eiland af te zetten, en in de jaren daarna werden ook elders in de Caribische
regio verschillende eilanden en gebieden op het vasteland voor de Republiek ingenomen. In
de eeuwen die volgden werden die bezittingen geregeld weer verloren aan de Fransen en de
Engelsen. De verdediging van deze koloniën had een lage prioriteit voor de Republiek (en
later, vanaf 1815, het Koninkrijk). Maar bij verschillende vredesverdragen werden de
gebiedsdelen steeds weer deels teruggegeven, totdat er uiteindelijk in de 19e eeuw zes
eilanden en één land overbleven waarop de Nederlandse aanspraken onbetwist waren. Het
ging om Suriname en de zes eilanden die eeuwenlang aangemerkt werden als ‘Curaçao en de
onderhorigen eilanden’.
1
De formele betekenis van de term ‘West’ is: ‘de westelijk gelegen voormalige gebiedsdelen van ederland: Suriname en de ederlandse
Antillen’ (bron: van Dale Nederlands woordenboek).
2
Strikt genomen is het al in 1631 begonnen, met de inbezitname van Sint Maarten door de WIC. Maar in 1633 slaagden de Spanjaarden er
alweer in om het eiland te veroveren (Palm, 1985:198).
3
Bron: ‘Sterck Werck, de ederlandse Antillen in het verleden’, Alle Hens, MARDOC 4187.
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Nederland leek echter nooit erg gelukkig met deze koloniën4. Ze vielen qua omvang en
winstgevendheid volledig in het niet bij die in de Oost. Met name de zes eilanden waren –
enkele economisch succesvolle jaren daargelaten – flinke verliesposten, en het moederland
stak er zo weinig mogelijk moeite en middelen in. In 1876 werd zelfs serieus door een
Tweede-Kamerlid5 geopperd dat ‘Curaçao en onderhorigen’ maar aan Venezuela verkocht
moesten worden. Alleen de koloniën leken daar serieuze bezwaren tegen te hebben, en zelfs
de toenmalige Minister van Koloniën6 begreep niet waar de gehechtheid aan het moederland
vandaan kwam (Jansen van Galen, 2004: 25 en Römer, 2003: 21).

Uiteindelijk is – om vooral praktische redenen – besloten om van die verkoop af te zien, en
tegen de toenmalige verwachtingen in vormen nu, ruim 130 jaar later, het toenmalige
‘Curaçao en onderhorigen’ nog steeds een onderdeel van het Koninkrijk. Wel is er sindsdien
veel veranderd in de relatie tussen de voormalige kolonisator en zijn West-Indische koloniën.
De voornaamste verandering werd in 1954 ingezet met de afspraak om ‘op voet van
gelijkwaardigheid de gemeenschappelijke belangen te verzorgen en wederkerig bijstand te
verlenen’, zoals vastgelegd in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Hiermee werd
definitief het einde van de koloniale verhoudingen ingeluid7. Het Koninkrijk bestond vanaf
dat moment uit de drie landen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen. In 1975
verbrak Suriname met wederzijds goedvinden de formele staatsbanden met Nederland en
verliet het Koninkrijksverband. Verwacht werd dat de Nederlandse Antillen niet lang daarna
zouden volgen. Maar de bevolking van de eilanden bleek de band met Nederland te willen
behouden, en het traject om te komen tot onafhankelijkheid werd verlaten. Wel werd in 1986
aan Aruba de status aparte toegekend, waarmee het – naast Nederland en de Nederlandse
Antillen – een apart land binnen het Koninkrijk werd. Inmiddels staat het Koninkrijk aan de
vooravond van opnieuw een ingrijpende staatkundige gebeurtenis. Als alles gaat zoals nu
voorzien, zal op afzienbare termijn8 het land Nederlandse Antillen worden opgeheven, en
zullen er – naast Aruba en Nederland – twee nieuwe landen aan het Koninkrijk worden
toegevoegd: Curaçao en Sint Maarten. Zij zullen een grotere zelfstandigheid dan voorheen
krijgen. Daarentegen zullen Bonaire, Sint Eustatius en Saba middels een soort van
gemeentestatus onderdeel uit gaan maken van Nederland. Dit houdt onder meer in dat

4
Zie ook Römer (2003: 18): ‘Vanaf de ontdekking door een Spaans eskader (1499) tot onze tijd hebben zich fluctuaties voorgedaan in de
waardering en derhalve in de beeldvorming vanuit het ‘moederland’. Het valt daarbij op dat er frequenter sprake is geweest van een beeld in
mineur dan dat er met voldoening aan het bezit van de eilanden werd gerefereerd’.
5
Het ging om Herman des Amorie.
6
Dat was Engelbertus de Waal.
7
Daarmee wordt bedoeld de formele verhoudingen, verderop zal worden ingegaan op de invloed die de koloniale periode tot in het heden
heeft.
8
De inzet was aanvankelijk om de herziening in juli 2008 te laten ingaan. Dit werd al snel veranderd in 15 december 2008, maar op 1 april
2008 heeft staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangegeven dat ook die termijn onhaalbaar was.
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Nederland dan direct verantwoordelijk zal gaan worden voor het bestuur over deze eilanden.
Voor de beeldvorming is in het onderstaande intermezzo ‘de Nederlandse Antillen en Aruba’
een overzicht opgenomen van de belangrijkste kengetallen van de Nederlandse Antillen en
Aruba.

Intermezzo: de ederlandse Antillen en Aruba in kengetallen
De Nederlandse Antillen liggen in de Caribische regio en bestaan uit twee eilandengroepen:
•

de Benedenwindse Eilanden, bestaande uit Bonaire en Curaçao. Deze eilanden liggen voor de kust van
Venezuela;

•

de Bovenwindse Eilanden, bestaande uit Saba, Sint Eustatius en een gedeelte van Sint Maarten (het
andere deel van dit eiland is Frans) nabij de Dominicaanse Republiek.

Aruba is een apart land, het maakt onderdeel uit van de Benedenwindse eilanden maar niet van de Nederlandse
Antillen. Het eiland ligt – op zeer korte afstand – ten westen van Curaçao.
Op Aruba zijn de officiële talen het Nederlands en Papiaments. Op de Nederlandse Antillen zijn dat het
Nederlands, het Papiaments en het Engels.
De Nederlandse Antillen

Aruba

Bron kaarten: CIA World Factbook

Bevolkingsaantal

Aruba
(2006)

ederlandse Bonaire
Antillen
(2007)
totaal (2007)

Curaçao
(2007)

Saba
(2007)

Sint Eustatius Sint Maarten
(2007)
(2007)

103.458

191.780

137.094

1.491

2.699

11.537

Bron: Nederlandse Antillen, CBS: http://www.cbs.an/population/population_b2.asp,
Aruba, CBS: http://www.cbs.aw/cbs/manageDocument.do?dispatch=view&id=817
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38.959

Aruba
ederlandse Antillen
Bonaire
Curaçao
Saba
Sint Eustatius
Sint Maarten

Oppervlakte in km2
193
800
288
444
13
21
34

Bevolkingsdichtheid per km2
536
240
40
309
115
129
1.146

Hoofdstad
Oranjestad
Willemstad
Kralendijk
Willemstad
The Bottom
Oranjestad
Philipsburg

Ter vergelijking, Nederland had in 2006 een bevolkingsdichtheid van 484 per km2 (bron: CBS)
Bron: http://www.cbs.an/area_climate/area_a1.asp

ederlandse
Antillen
0,754%
Bevolkingsgroei (2008 est.)
33,4
Gemiddelde leeftijd (2008 est.)
Gemiddelde levensverwachting bij geboorte (2008 est.) 76,4
14,37
Geboortecijfer per 1000 inwoners (2008 est.)
9,36
Geboortesterfte per 1000 geboortes (2008 est.)
3,7% (2001)*
Analfabetisme

Aruba

ederland

1,501%
37,6
75
12,81
14,26
2,7% (2001)

0,436%
40
79,3
10,53
4,81
1% (2003 est.)

Bron: tenzij anders vermeld: CIA World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/nt.html, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/aa.html#People en
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nl.html.
* Bron: CBS Nederlandse Antillen

Bruto ationaal Product
Inflatie
Werkloosheid

ederlandse Antillen**
3,1 miljard NAFl (2007)
2,4% (2007)
13,2% (2007)

Aruba***
ederland*
2,4 miljard dollar (2006) 755 miljard euro (2007)
3,6% (2006)
1,5% (2007)
6,9% (2005)
4,5% (2007)

*Bron: CPB, http://www.cpb.nl/nl/prognoses/nlinfo.html
**Bron: Bank van de Nederlandse Antillen, http://www.centralbank.an/tablepopup.php?file=/ekf/ekf-2007-3.pdf
*** Bron: Centrale Bank van Aruba,
http://www.cbaruba.org/cba/getPage.do?page=STATISTICS_REAL_ECONOMY

Staat een grotere betrokkenheid van Nederland bij deze drie eilanden vrijwel buiten kijf, het is
nog lang niet zeker dat de status aparte van Curaçao en Sint Maarten op korte termijn al tot
minder betrokkenheid van Nederland zal leiden dan nu het geval is. Zo is het voornemen om
de staatkundige herziening gepaard te laten gaan met een grote schuldsanering, om de
eilanden de gelegenheid te geven om met een schone lei te beginnen. Nederland stelt harde
eisen aan de rechtsorde en de financiële huishouding alvorens tot het verstrekken van de
benodigde financiële steun over te gaan, maar dit ligt om verschillende redenen – waar
zodadelijk nader op in zal worden gegaan – gevoelig op de eilanden zelf.
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Mede gezien de huidige sociale, economische en geopolitieke ontwikkelingen op en rond de
Nederlandse Antillen en Aruba zal dit de komende decennia ongetwijfeld nog tot de nodige
dynamiek in de Koninkrijksrelaties leiden. Een dynamiek die ook zijn weerslag zal hebben op
de Nederlandse betrokkenheid bij de overzeese partners. Maar alvorens op die
ontwikkelingen in te gaan, en op de invloed die ze op de relaties (kunnen) hebben, zal eerst
nader worden ingegaan op de factoren die al vele eeuwen een structurele en cruciale rol
spelen

in

de

verhoudingen

binnen

het

Koninkrijk:

de

verschillen

tussen

de

Koninkrijkspartners op zowel cultureel, economisch als politiek vlak (zie ook: van Marrewijk,
2004: 306).

1.2

Cultuur en identiteit

Het lijkt opmerkelijk dat de Nederlandse Antillen – vijf kleine, kwetsbare eilanden – besluiten
uiteen te gaan, juist in een tijd waarin veel landen wereldwijd de samenwerking zoeken omdat
hiermee met name economische voordelen te behalen zijn. Door de ontwikkelingen in
informatie- en communicatietechnologie en door de verbeterde transportmogelijkheden is een
proces van globalisering ingezet waarin de grenzen tussen landen op economisch, politiek en
cultureel gebied vervagen. De wereld wordt een ‘global village’ (Russett e.a., 2006: 432 –
441), waarin iedereen naar dezelfde filmpjes op YouTube kijkt, cola drinkt en met een iPhone
belt. Naties verliezen hun macht aan grote multinationale bedrijven en organisaties, die hun
producten overal ter wereld kunnen afzetten. En daarnaast blijken de oude machtsfactoren
ook invloed te verliezen aan juist de hele kleine gelegenheidsnetwerken, die zich rond een
bepaald thema organiseren. Zo kunnen zelfs in relatief afgelegen gebieden bewoners nu
deelnemen aan de wereldwijde netwerken, en via die netwerken meer invloed uitoefenen dan
voorheen denkbaar was (Sassen, 2004).

Maar door de globalisering is de wereld de laatste decennia niet alleen groter, maar ook
onvoorspelbaarder geworden. Ontwikkelingen aan de andere kant van de wereld blijken
verstrekkende gevolgen te hebben voor de direct leefomgeving van mensen, de lokale
instanties hebben daar steeds minder invloed op. Sassen spreekt zelfs van een politiek
vacuüm, en voorziet een wereld die geregeerd wordt door multinationale ondernemingen die
alleen nog verantwoording verschuldigd zijn aan de wereldmarkt (Sassen: 2004, 163). De
vraag komt op of de wereldwijde ontwikkelingen nog wel beheersbaar zullen blijven, of deze
niet tot een collectieve machteloosheid kunnen gaan leiden. Dit ook omdat de globalisering
leidt tot een tegenbeweging als het gaat om de factoren cultuur en identiteit. Wereldwijd
10

blijken mensen niet op te willen gaan in iets uniforms, maar hun eigenheid te willen bewaren.
Hun zoektocht naar nieuwe vormen van identiteit leidt tot de opkomst van nationalistische
politieke bewegingen. De toch al machtelozer wordende ‘oude’ politieke stromingen blijken
daar lang niet altijd een passend antwoord op te hebben. Dat is goed zichtbaar in Nederland,
waar nieuwe, nationalistische politieke partijen binnen korte tijd een politieke machtsfactor
van betekenis blijken te kunnen worden. En ook in andere (Europese) landen doen zich
soortgelijke ontwikkelingen voor. In de afgelopen decennia hebben nationalistische
bewegingingen tot meer zelfbewustzijn geleid, en (mede daardoor) ook tot meer geweld,
oorlog en zelfs het uiteenvallen van landen, zoals in de Sovjet Unie en Joegoslavië.
Anderzijds is er ook sprake geweest van het samenvoegen van landen, zoals in het geval van
West- en Oost-Duitsland. De grenzen tussen landen blijken dus niet alleen te vervagen door
de wereldwijde ontwikkelingen, ook worden nieuwe grenzen getrokken. Een cruciale factor
bij het proces van fragmentatie danwel integratie is volgens Huntington de culturele identiteit
(1996: 28 en 125). Landen met een overeenkomstige cultuur komen nader tot elkaar (zoals
bijvoorbeeld Oost- en West-Duitsland, en de landen van de Europese Unie), terwijl landen
met inwoners met een verschillende culturele identiteit fragmenteren, ondanks een
gezamenlijke geschiedenis of ideologie.

De vraag is wat de wereldwijde ontwikkelingen, en dan vooral hun consequenties voor een
verdere fragmentatie of integratie van landen, betekenen voor het Koninkrijk. In dit
onderzoek zal niet worden ingegaan op de culturele identiteit van Nederland, anders dan dat
wordt opgemerkt dat de publieke discussie nog gaande is over wat die dan precies is. Ten
aanzien van de Antilliaanse identiteit zijn de meeste bronnen (onder andere Koot en
Ringeling, 1984: 53, van Marrewijk, 2004: 307, Schrils: 2003, 120) het eens: ze wijzen op het
totaal ontbreken daarvan. Antillianen identificeren zich volgens deze bronnen in de eerste
plaats met hun eigen eiland, en niet met het land: ‘de Antillen als entiteit bestaat niet; er is
niet veel meer dan een door de kolonisatie opgedrongen band tussen de eilanden onderling’
(Koot en Ringeling, 1984: 77)9. En zoals hiervoor al werd aangestipt speelde de factor toeval
een bijzonder grote rol in de totstandkoming van het uiteindelijke Nederlandse koloniale bezit
‘in de West’. Daarbij speelt nog een belangrijke rol dat het om kleine eilandgemeenschappen
gaat, die zich wereldwijd kenmerken door een interne gerichtheid en een sterke gerichtheid op
het ‘eigene’. Hierdoor kunnen zelfs de bewoners van de zes eilanden van de Nederlandse
Antillen en Aruba, eilanden die drie aan drie praktisch binnen zichtsafstand liggen, onderling

9

Schrils (2003: 120) maakt een uitzondering voor het afwezig zijn van een ‘Antilliaanse identiteit’ voor de Curaçaose politiek-bestuurlijke
elite, die vanaf medio 19e eeuw gewend raakte aan het besturen van de andere eilanden.
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een sterk verschil in culturele identiteit ervaren10. Dit ondanks het feit dat de eilanden van
oudsher, maar met name ook de laatste decennia, veel immigratie kennen11. Maar hoewel
immigratie een wissel trekt op de sociale saamhorigheid en harmonie12, stelt Allen (2003: 88)
dat de beeldvorming over immigranten ook bijdraagt aan de eigen culturele identiteit13.

Overigens is het eenvoudiger om te constateren dát de eilandgemeenschappen elk een eigen
culturele identiteit hebben, dan om aan te geven waar die nu precies uit bestaat. Het is
duidelijk dat bij de vorming daarvan zaken als afkomst, religie, taal, geschiedenis, normen,
waarden, gewoontes en organisaties een rol spelen (zie o.a. Soeters, Winslow en Weibull,
2003: 238), maar de mate waarin verschilt per individuele deelnemer van die gemeenschap.
En zelfs voor één en dezelfde persoon kan de culturele identiteit van dag tot dag verschillen
(Benjamin, 2002: 140-141). Cultuur is geen statisch en passief gegeven, maar is uitermate
dynamisch en wordt in steeds weer nieuwe situaties voorgebracht door menselijk handelen
(Allen, Heijes en Marcha, 2003: 16). Maar ondanks het feit dat de meeste leden van een
gemeenschap elkaar niet kennen, of zelfs maar van elkaars bestaan afweten, kan er zo toch
zoiets als een gedeelde culturele identiteit ontstaan (Anderson, 2000). Vaak ook weten we
vooral wie we zijn als we weten wie we niet zijn, of tegen wie we zijn. De culturele identiteit
wordt vooral beleefd door het ervaren van de onderlinge verschillen met iemand met een
andere culturele identiteit (Huntington, 1996: 21, Allen, Heijes en Marcha, 2003: 16). Dat is
niet iets dat alleen bij Antillianen onderling soms speelt, maar ook tussen Antilliaanse en
Europese Nederlanders. Zo menen sommigen dat er verschillen bestaan in tijdbeleving14, de
manier waarop kritiek wordt geuit en de ideeën over het belang van persoonlijke netwerken
om zaken te doen15. Ook de stereotypen over en weer zeggen iets over de cultuurverschillen
die ervaren worden (van Marrewijk, 2004: 307). Antillianen zouden de Europese
10
Maar meerdere bronnen (Schrils, 2003: 123) wijzen er ook op dat de Antilliaanse regeringen hebben nagelaten om aan ‘nation building’ te
doen. Verder dan een Antilliaanse vlag en volkslied is het nooit gekomen.
11
Waren de immigranten voorheen vooral Nederlanders en Portugese joden, naast natuurlijk de onvrijwillige immigranten uit Afrika, de
laatste decennia zijn de immigranten vooral afkomstig uit Haïti, Dominicaanse Republiek, Jamaica, Guyana en Colombia. Allen, Heijes en
Marcha (2003: 13) stellen dat als gevolg van complexe interactieprocessen tussen de verschillende etnische groepen in het Caribische gebied
een cultuur is ontstaan die noch Europees noch Afrikaans is. Zij duiden die processen aan als ‘creolisering’.
12
Maar in kleine (eiland)gemeenschappen komen etnische spanningen opvallend weinig voor (Oostindie en Sutton, 2006: 3). Van Assenderp
(1958: 93) constateert: ´the political expression of etherlands-Caribbean society reflects the fact that differing civilizations and cultures,
introduced one after the other, are under pressure to seek harmony and synthesis´.
13
Allen (2003: 890) geeft ook aan dat Curaçaoënaren (hij spreekt zich niet uit over andere Antillianen) zich niet identificeren met mensen uit
het Caribisch gebied. De beeldvorming is dat de immigranten niet te vertrouwen zijn, niet beschaafd zijn en stinken. De vrouwen zijn
onfatsoenlijk, de mannen crimineel en hardvochtig. Maar ook bestaat het beeld dat de immigranten niet kieskeurig, zijn, dat ze alle soorten
werk aannemen, ondernemingsgeest hebben en productief zijn. Allen stelt daarbij de vraag wat dit zegt over wat de Curaçaoënaar van
zichzelf vindt.
14
Zie ook de volgende, satirisch bedoelde passage van White en Boucke (1995: 208): ‘The never-say-no mind-set of the natives is a truly
trying experience with which the straightforward Hollander has to come to terms. Antilleans and Arubans consider it polite and proper to
say “yes” (and thus make impossible promises) and rude to say “no”. Merge this with the regional mañana mentality of being late by
several hours, days or weeks for appointments or whatever, and it is enough to make any self-respecting etherlander high-tail it home’.
15
Van Marrewijk noemt als voorbeeld het mislukken van een poging van KPN om vaste grond aan de voet te krijgen in Sint Maarten in
1990. De onderhandelingen daartoe werden uitgevoerd zonder de lokale politicus Claude Wathey hierbij te betrekken. Op het moment dat de
voorzitter van KPN, Verwaaijen, naar het eiland kwam om de overeenkomst met de lokale telecommunicatieaanbieder te tekenen blokkeerde
Wathey niet alleen de overeenkomst, maar gaf hij ook aan dat Verwaaijen en zijn familie iets zou overkomen als ze ooit op het eiland terug
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Nederlanders bemoeizuchtig, betweterig, gierig, hardwerkend, punctueel en arrogant vinden,
terwijl Nederlanders van Antillianen zouden vinden dat ze zaken snel persoonlijk opvatten.
Ook zouden ze vraagtekens zetten bij hun bestuurlijke capaciteiten (onder andere Marcha,
2003: 59 en 61). Deze stereotypen zijn niet alleen tekenend voor de cultuurverschillen, maar
ook voor de irritaties die tussen Nederland en zijn Koninkrijkspartners kunnen ontstaan.

Het koloniale verleden heeft ongetwijfeld een belangrijke rol gespeeld bij het ontstaan van de
verschillen die ook nu nog geregeld tot irritaties tussen Europese en Antilliaanse
Nederlanders leiden. Maar ook het gegeven dat een groot deel van de voorouders van de
bewoners van de Nederlandse Antillen en Aruba onvrijwillig naar de eilanden toe is gekomen
en als slaven tewerk werd gesteld, werkt door in de vaak gevoelige verhoudingen in het
Koninkrijk (Sedoc-Dahlberg, 1990: xi en Verweel, 2003: 141)16. Uit die tijd dateert immers
het beeld van Europese superioriteit en Afro-Antilliaanse inferioriteit bij de bevolking17. Maar
ook na de afschaffing van de slavernij, en zelfs tot ver in de 20e eeuw droegen het
Nederlandse onderwijs en de katholieke missie hieraan bij met hun vaak goedbedoelde, maar
wel sterk paternalistische opstelling tegenover de bevolking (Koot en Ringeling, 1984: 34, 54
en 59, Streefkerk, 2003: 39 en Rosalia, 1997: 11). Die Europese culturele en ideologische
overheersing heeft zich volgens Cheng-Hennep (1984: 36) vertaald in een gevoel van
minderwaardigheid bij de bevolking: ‘Je kunt dan ook stellen dat de Antilliaan ervan
overtuigd is dat al het zijne, al wat hem eigen is18, inferieur is. De norm van
minderwaardigheid die de Europeaan voor hem voelt, heeft hij door de eeuwen heen
overgenomen en hij vindt alleen datgene wat betrekking heeft op het waarden- en
normenpatroon dat in de Europese hooggeïndustrialiseerde landen heerst, of het nu om
personen dan wel dingen gaat, het beste’19.

zouden komen (van Marrewijk, 2004: 307). Claude Wathey werd later, in 1994, veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf wegens het
aannemen van steekpenningen bij het uitbreiden van het Prinses-Julianavliegveld op het eiland.
16
Marcha (2003: 62) nuanceert dit door te refereren aan eerder door hem uitgevoerd onderzoek, waaruit blijkt dat de gevolgen van de
slavernij en het kolonialisme zeker niet allesbepalend zijn in sociaal of persoonlijk opzicht. Hij verwijst hierbij onder meer naar bevolkingen
van eilanden met een soortgelijke geschiedenis, die de culturele kenmerken die met slavernij geassocieerd worden, niet kennen.
17
Hoetink (1958: 160) spreekt van een sterk ingesleten heren- respectievelijk slavengedragspatroon: ‘twee complexen van denkbeelden en
regels omtrent gepaste houding en gedrag, aangeleerd, per generatie overgebracht binnen de eigen groep. Men kan beide gedragspatronen
vergelijken met twee in elkaar grijpende tandraderen, een mechaniek, dat het verkeer tussen de delen gaande houdt’. Niet alleen wezen
‘heren’ de ‘slaven’ op het bij de rol gepaste gedrag (zoals op straat ruimte maken voor de heer en hem groeten, niet brutaal zijn), maar ook
andersom (de heer mocht niet met een slaaf in het openbaar eten of drinken).
18
Somatische kenmerken spelen daarbij een belangrijke rol volgens verschillende auteurs (zie onder meer Römer, 1979 en Kibbelaar, 2003:
188). Dr. H. De Windt omschrijft het in ‘Geen Geld? Geen Leven’ (OCaN, april 2006, blz. 34) als volgt: ‘Wij kunnen elke kleur zwart
onderscheiden, licht zwart, bijna zwart, blauw zwart. Alle neusvleugelbreedten kennen wij. De lippen kennen ook verschillende indelingen,
om maar niet te spreken van de verschillende haarsoorten die er zijn. Overigens nuanceren Koot en Ringeling (1984: 34) het beeld van een
sterke sociale stratificatie naar somatische kenmerken. Uit de ontwikkeling van een Afro-Antilliaanse elite blijkt naar hun mening dat
huidskleur niet langer de belangrijkste determinant is voor iemands sociale positie. Streefkerk (2003: 49) constateert daarentegen dat
huidskleur weliswaar in het openbare leven geen probleem meer is, maar nog wel in de meer intieme en persoonlijke relaties
19
Vakbondsman Mel Simmons noemt het koloniaal bloed: ‘geen geloof in jezelf hebben, niet opkomen voor jezelf, minderwaardig denken
over jezelf’, bron: ‘Caribisch Volendam’, De Groene Amsterdammer, 26 mei 1999. Ook Marcha (2003: 58) noemt de verinnerlijking van de
‘blanke’ waarden door de slaven, waardoor deze een negatief zelfbeeld hebben gekregen en ze tot ‘de gevangenen van zichzelf’ heeft
gemaakt.

13

Nauw verbonden met dit minderwaardigheidsgevoel is een sterk eergevoel, en een grote
gevoeligheid voor gezichtsverlies en misbruik. Als die in het geding zijn, en er niet genoeg
respect wordt getoond, ‘is verdediging ervan alleszins te verdedigen’20 (Broek, 2005b: 3)21. Dit
blijkt onder meer uit de waardering voor mensen die kans zien om ‘de (blanke)
machthebbers’ te slim af te zijn. Een illustratie hiervan is te vinden in een belangrijk cultureel
erfgoed van de Benedenwinden: de uit de slaventijd daterende, maar nog altijd populaire,
verhalen van Kompa Nanzi22. Kompa Nanzi is een spin die ‘zijn machtige, ondubbelzinnig
autoritaire tegenstanders om de tuin weet te leiden’ (Broek, 2005a: 2). Ook twee andere
belangrijke cultuuruitingen, de Benedenwindse muziekvormen tambú en tumba23, worden
vaak voorzien van teksten waarin de gevestigde (politieke) orde op de hak wordt genomen
(Rosalia, 1997)24. Streefkerk (2003: 49) constateert overigens dat de bevolking de laatste
twintig, dertig jaar in toenemende mate hecht aan deze, vaak van oorsprong Afrikaanse,
cultuuruitingen, en daar zelfbewustzijn aan ontleent: ‘Ta di nos e ta!, dat is iets van onszelf,
kunnen wij tegenwoordig regelmatig horen en lezen’. Naast muziek gaat het daarbij om onder
meer ook de taal25, kleding en gerechten, die – ook onder de bevolkingsgroepen met weinig
Afrikaans bloed – als typisch ‘eigen’ wordt gezien26. Maar die combinatie van enerzijds
minderwaardigheidsgevoelens ten opzichte van de Westerse cultuur, en anderzijds de
gevoelens van trots op het eigene, leidt tot wat Marcha (2003: 62) als ‘dubbelhartigheid’
typeert als het gaat om de houding van Antilliaanse Nederlanders tegenover de Europese
rijksgenoten. Sterk generaliserend stelt hij dat hoewel Antilliaanse Nederlanders niet van de
20
Broek (2005B: 3) vervolgt: ‘de Afro-Antilliaan wordt gekarakteriseerd als slachtoffer van slavernij, kolonialisme, racisme en kapitalisme.
Vervolgens rechtvaardigt dit het idee om [...] geen enkele krenking meer te dulden [...]. Wat nog slechts rest is om – al dan niet door
[dreiging met ] geweld – ‘pan i rèspèt [brood en respect] te eisen, zoals de leuze sinds de revolte van 30 mei 1969 het wil’.
21
Illustratief in dit verband is het verhaal van Walter Palm (een Antilliaanse dichter die in Nederland woont) over de weigering van een
Antilliaanse student om binnengelaten te worden in een Nederlandse discotheek: ‘Allereerst voelt de student zich gediscrimineerd, wat hij
onmiddellijk associeert met het slavernijverleden. Wat het extra pijnlijk maakt, is dat een weigering bij de discotheek ook gezichtsverlies
betekent. Immers de hele rij mensen die achter de student stond bij de ingang van de discotheek heeft kunnen zien hoe hij is vernederd
doordat hem de toegang tot de discotheek is ontzegd.’ (van Romondt, 2003: 44). Een ander voorbeeld is het in Vrij Nederland beschreven
verhaal van de in Nederland wonende Antilliaan (23 jaar), die al vijf keer in de gevangenis zat en binnenkort voor de rechtbank moet
verschijnen vanwege een steekpartij: ‘Dat kwam zo: hij zat in een coffeeshop van een flinke joint te genieten en kreeg opeens een duw van
zo’n mafkees van een Hollander die dacht dat Dudley hem de rook opzettelijk in het gezicht blies. Maar Dudley laat zich niet duwen. Hij trok
een mes. ‘Het is hier zoals op Curaçao: je moet respect tonen,’ zegt hij. ‘Als je geen respect voor me hebt, maak ik je dood. Ik houd er niet
van als mensen me aanraken, dus ik stak die man vier, vijf, zes keer in zijn buik. Wat er met hem gebeurd is, weet ik niet. Ik hoorde dat hij in
een ziekenhuis ligt. Maar dat is zijn probleem, ik heb nooit problemen met hem gezocht. Hij respecteerde me niet, weet je’ (Vrij Nederland,
‘Onder Antillianen’, 10 december 2005).
22
De verhalen over Kompa Nanzi, ook bekend als onder meer Anansi de Spin, komen oorspronkelijk uit Ghana. Ze zijn bekend in
verschillende landen in West-Afrika en het Caribisch gebied, en spelen bijvoorbeeld ook een belangrijke rol in het Surinaamse culturele
erfgoed (Miedema, 1997: 13).
23
Bij deze beide muziekvormen staat de trommel centraal, en gaan de teksten in op de actualiteit. Maar de tumba kent een Zuid-Amerikaanse
oorsprong en is de (vrolijke) muziek van het carnaval. De tambú heeft een Afrikaanse oorsprong, het is de muziek van de slaven, en wordt
tegenwoordig met name gespeeld tijdens oud en nieuw.
24
Rosalia (1997: 98): ‘Tambú-liederen zijn gedurende de afgelopen eeuwen een belangrijke bron geweest van kritiek tegen ongelijke
maatschappelijke verhoudingen, sociale onrechtvaardigheden en bestuurlijk wangedrag’. Een door hem genoemd voorbeeld hiervan is de
liedtekst: ‘Gabinèt ta kla, boso kòrda riba mi, Gàbinet ta kla, ku buriku na kabes’ oftewel: het kabinet is gevormd, vergeet me niet. Het
kabinet is gevormd, met aan het hoofd een ezel. Op blz. 331 van zijn proefschrift noemt hij nog meer voorbeelden. Ook in andere koloniën
met een sterk onderdrukte bevolkingsgroep, zoals Trinidad, Jamaica en Rhodesië, ontwikkelden zich vergelijkbare muziekvormen met een
protestfunctie. Deze werden vaak door het bestuur verboden. Ook de tambú werd in de 1936 tot 1952 door het koloniale bestuur verboden
(Rosalia, 1997: 335).
25
Met name de rol van de taal mag daarbij niet onderschat worden. Kymlicka (2001: 212 – 213) identificeert in multilinguale landen met een
aanzienlijke minderheid met een min of meer erkende taal (België, Zwitserland), een proces van het steeds dominanter worden van deze taal
in een bepaalde regio en een steeds luidere roep om meer politieke erkenning en zelfsturing.
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stijl van denken en leven van de Europese Nederlanders houden27, ze er toch naar refereren als
positieve tegenhanger van alles van wat niet goed gaat op de Nederlandse Antillen. En
ondanks uiterlijke kritiek op Nederland, stellen ze zich in onderhandelingen onderdanig op en
weten ze zich niet staande te houden28, of doen ze juist krampachtige pogingen om te laten
zien dat ze meetellen29.

Van Marrewijk (2004: 308-309) wijst echter ook op de lange ervaring die men op de
Nederlandse Antillen heeft in de omgang met Europese Nederlanders, en de handigheid die
de Antilliaanse onderhandelaars hebben om de directe Nederlandse inmenging in de gang van
zaken op de eilanden te minimaliseren en toch de gewenste (financiële) steun te krijgen30. Met
name het refereren aan het koloniale verleden was tot voor kort een effectieve strategie
daarbij. Nederlandse politici bleken daar geregeld zeer gevoelig voor31. Broek (2005b: 5)
zoekt de oorzaak voor die gevoeligheid in de ‘grondige heroriëntatie op de ander, met name
op hen die het onderspit delven of dreig(d)en te delven’ na de Tweede Wereldoorlog. ‘Al dan
niet onder directe verwijzing naar de gruwelen van de wereldoorlog, van racisme en/of
kolonialisme, wordt ieder maatschappelijk veld in de naoorlogse decennia als een mijnenveld
26
Van Marrewijk (2004) beschrijft het geval waarbij zelfs het lokale telecommunicatiebedrijf als ‘patrimonio nashonal’ (cultureel erfgoed)
werd verklaard toen het Nederlandse KPN de mogelijkheden voor samenwerking hiermee onderzocht.
27
Schrils (2003: 125) vermeldt dat in de jaren zeventig van collega’s binnen het ambtelijk apparaat zelfs werd geëist dat zij zich als
Antilliaan of Curaçaoënaar moesten gedragen, wat betekende dat men lakser moest omgaan met afspraken, rustig aan moest doen of rekening
moest houden met de belangen van alle partijen.
28
Hierbij moet nog wel bedacht worden dat de communicatie tussen Europese en Antilliaanse Nederlanders voor één van de partijen in een
andere taal dan de moedertaal verloopt, zodat die daarmee in het nadeel is. En hoewel veel Benedenwindse politici en bestuurders uitstekend
Nederlands preken, moet er rekening mee gehouden worden dat Nederlandse woorden en begrippen voor Benedenwinders hele andere
betekenissen kunnen hebben dan voor Europese Nederlanders (Marcha, 2003: 54). Zie ook Verweel (2003: 148): ‘De ederlander, die in het
ederlands tegemoet getreden wordt door een Curaçaoënaar, hoort welbekende klanken en woorden, maar heeft ook steeds het idee dat het
om andere betekenissen gaat. Het Curaçaos-ederlands is een volstrekt eigen taal geworden, waarin beeldspraak, gezegdes en clichés
gemixt zijn tot zinnen met een volstrekt symbolische betekenis in de interactie met ederlanders. Het voordeel van deze taal is dat men
elkaar toespreekt in welbekende klanken, die eenieder het vermoeden geeft dat hij het begrijpt en tegelijkertijd de ruimte laat voor eenieder
om er zijn eigen betekenis en uitleg aan te geven’.
29
Een mooie illustratie hiervan zijn de uitspraken van de Antilliaanse manager die van Marrewijk (2004: 308) interviewde: ‘if you are
arrogant you can forget it. Even if you bring gold here, we will put you and the gold on an airplane and you can go back to the etherlands
because we are not interested. So what? Fuck you! That is the way we think. The difficulty for the Dutch is that we don’t always say this. We
say, ‘yes, amen’, we talk with you, ‘nice, nice’ but in the meantime we think; ‘who do you think you are?’. We have a completely different
body language’. (N.B. de Antilliaanse manager zal naar alle waarschijnlijkheid Nederlands hebben gesproken in het interview, maar de
publicatie van van Marrewijk is in het Engels).
30
Van Marrewijk (2004) inventariseerde de volgende strategieën die op Curaçao werden gehanteerd om te voorkomen dat het lokale
telecombedrijf een samenwerking aan zou gaan met het Nederlandse KPN:
•
using anti-Dutch feelings among employees and Curaçaoans to mobilize protests
•
stressing the importance of the telecom operation for the national identity of Curaçao
•
creating chaos by changing the rules of the game in the negotiation phase with KPN
•
making vague what has been decided
•
using ‘yes-refusal’: agree, say yes, but do not execute the agreement
•
mobilizing public opinion by getting press coverage in TV and newspapers
•
politicizing conflicts by incorporating political parties into organizational conflicts
•
isolating the Dutch negotiation team from information circuits
•
using personal networks to exert influence on Curaçaoan decision makers
•
putting the Dutch managers on a throne, telling that ‘withouth your help I can’t do it’, flatter him, lull him to sleep so he loses sharpness
•
speaking Papiamento when discussing problems
•
referring to the Dutch colonial history
•
excluding the Dutch from Curaçaoan personel networks
•
delaying decisions until the Dutch cannot wait any longer and then rise to the bait
•
stimulating the Dutch manager to take the initiatives, agree and wait.
31
Als illustratie de verklaring van PvdA-leider Bos, naar aanleiding van een eventuele afzegging van een werkbezoek van de toenmalige
fractievoorzitters aan de Antillen: ‘We zullen worden beschuldigd van arrogantie en een neokoloniale houding, als we zo een conflict
veroorzaken’(NOS-nieuws, ‘Antillenreis fractievoorzitters gaat door’ 14 augustus 2003).
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afgetast op de boobytraps van ‘vrijheidsbeperking’, ‘vooroordelen’ en ‘nationalisme’’.
Telkamp en Schregardus (Internationale Spectator, juli/augustus 2000, blz. 338) spreken van
een 'dekolonisatietango', omdat niet alleen de koloniën, maar ook het moederland vaak zelf
nog moet dekoloniseren, waaronder het leren omgaan met schuldgevoelens.

1.3

De ongelijkheid van de Koninkrijkspartners

Inmiddels lijkt die gevoeligheid van Nederland voor neokoloniale beschuldigingen enigszins
verminderd te zijn. Oostindie (2004a: 10) constateert zelfs een verharding van de toon, en een
vermindering van het Haagse begrip voor, en vertrouwen in, de Caribische tegenspelers. Een
verharding die niet los gezien kan worden van een algehele tendens tot verharding van de
politiek en de samenleving in Nederland32. Deze verharding leidt tot een vermindering van het
draagvlak in Nederland voor de inzet van mensen en middelen ten behoeve van de
Koninkrijkspartners33. Niettegenstaande het belang van het maatschappelijk draagvlak,
beschikken Nederlandse politici over het algemeen over beperkte pressiemiddelen om
overzeese collegae tot medewerking te bewegen. Het intrekken of verminderen van
(financiële) steun aan de eilanden is vaak geen reële optie, omdat dit tot meer armoede zal
leiden, en daarmee tot een grotere toestroom van laag opgeleide Antillianen naar Nederland.
Maar naast deze meer pragmatische reden voor een intensieve bemoeienis – soms tegen wil
en dank – van Nederland met de Nederlandse Antillen en Aruba, is het voor Nederland als
veel groter en meer welvarend land ook moreel onacceptabel om een al te grote armoede en
wanorde binnen het staatsverband toe te staan. Nederland draagt immers actief uit zich
verantwoordelijk te voelen voor de vrede, veiligheid en welvaart in de wereld34, en zou niet
geloofwaardig zijn als het daar niet ook invulling aan zou geven binnen het eigen
staatsverband. En ten slotte spelen in de Koninkrijksrelaties de Nederlandse schuldgevoelens
over het koloniale verleden, en over de moeizaam verlopen dekolonisatie van NederlandsIndië en Suriname, een niet onbelangrijke rol35. Zowel de vrees voor het doorwerken van de
overzeese problemen in Nederland, het verantwoordelijkheids- als het schuldgevoel zijn voor
32

Zie bijvoorbeeld ook het initiatief tot de beweging ‘Eén land, één samenleving’, van onder andere Hans Dijkstal, Mohamed Rabbae en
Anja Meulebelt op http://www.eenlandeensamenleving.nl/: ‘ondergetekenden maken zich grote zorgen over de gepolariseerde verhoudingen
tussen de verschillende bevolkingsgroepen in ederland: moslims en niet-moslims, allochtonen en autochtonen. De harde toon van het
politieke en maatschappelijke debat enerzijds en het extremistische gedrag van een aantal moslims anderzijds hebben de angst voor elkaar
en het wederzijdse wantrouwen versterk’.
33
Overigens speelt ook de negatieve beeldvorming van de Nederlandse Antillen en Aruba in Nederland hierbij een rol. Zie voor een
uitgebreidere behandeling van deze ontwikkelingen paragraaf 2.2.
34
Zie bijvoorbeeld ook de troonrede van 2006: ‘Als sterk, welvarend en vrij land hebben wij een belangrijke internationale
verantwoordelijkheid. Conflicten en noden in de wereld vergen een actieve opstelling van ederland. Samen met andere landen zijn wij
drager van de internationale rechtsorde’. Enigszins cynisch en generaliserend vinden White en Boucke in het boek ‘The undutchables’
(1995: 7) over de Nederlanders: ‘They are world famous for their universal humanitarianism, and exercising this particular type of
generosity gives them much peace of mind’.
35
Interessant in dit verband is het onderzoek van Doosje, Branscombe, Spears en Manstead uit 1998 naar collectief schuldgevoel, onder meer
naar het collectieve schuldgevoel van Nederlanders over de rol van Nederland als kolonisator in Nederlands-Indië. Uit dit onderzoek bleek
onder meer dat mensen in een groep zich ook schuldig kunnen voelen over iets dat groepsgenoten hebben gedaan, en niet omdat ze daar
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Nederland belangrijke redenen om de Koninkrijksrelaties niet te kunnen veronachtzamen.
Andersom zullen ook de politici en bestuurders op de Nederlandse Antillen terughoudend zijn
in het al teveel onder druk zetten van de relatie met Nederland, maar dat met name omdat ze
van die relatie grote sociaal-economische voordelen ondervinden36.

Dit zijn voordelen die van doorslaggevend belang37 kunnen zijn voor de zeer kleine eilanden38
die de Nederlandse Antillen en Aruba nu eenmaal zijn, met een praktische volledige
afwezigheid van grondstoffen en een geringe adequaat geschoolde beroepsbevolking39. De
economische diversiteit, en daarmee op de mogelijkheden om economische welvaart te
genereren, zijn daarmee zeer beperkt. De eilanden ondervinden daarbij veel hinder van het
feit dat vrijwel alle goederen via de lucht of de zee geïmporteerd moeten worden en dus duur
zijn. De hoge kosten voor het exporteren van eventuele producten via de lucht of zee maakt
het lastig om met producenten op het vasteland te concurreren. De eilanden zijn derhalve
sterk afhankelijk van het toerisme voor hun economische ontwikkelingen, en ondervinden
daarin veel concurrentie van de andere eilanden in het Caribisch gebied. De mogelijkheden
om zich van deze andere eilanden te onderscheiden op de toeristenmarkt zijn beperkt. Wat
verder nog meespeelt is dat jongeren met potentie voor hun opleiding naar het buitenland
gaan, waar meer keuze is en hoger aangeschreven onderwijs wordt verzorgd, om vervolgens
vaak niet meer naar hun eigen land terug te keren, onder meer omdat de
carrièremogelijkheden daar beperkter zijn. Ook het optuigen van een overheid met instanties
persoonlijk aan hebben meegedaan. Verder toonde het onderzoek aan dat de aanwezigheid van collectieve schuldgevoelens leidt tot de
neiging om de benadeelde groep te compenseren (Doosje, Ellemer en Spears, 1999: 101-102).
36
In de Caribische regio kennen (ei)landen met een staatkundige verbinding met respectievelijk Nederland, de Verenigde Staten, Frankrijk
en het Verenigd Koninkrijk een duidelijk hoger welvaartsniveau36 dan de onafhankelijke (ei)landen. Het IMF heeft (beperkt) onderzoek
gedaan naar de economische verschillen in de Caribische regio tussen onafhankelijke (ei)landen, zoals onder andere Antigua en Barbuda, de
Dominicaanse Republiek en Suriname, en (ei)landen die onderdeel uitmaken van een koninkrijk of ander groter verband, zoals de
Nederlandse Antillen en Aruba, Guadeloupe, Martinique, de Britse Virgin Islands, Montserrat en Puerto Rico. Gemiddeld bleken de
‘afhankelijke’ staten een hoger BNP te hebben, was de werkloosheid er iets lager, was de inflatie veel lager, de levensverwachting hoger
(77,9 jaar tegenover 70,6 jaar) en ook de alfabetiseringsgraad hoger (96,4% tegenover 89,5%) (IMF country report Nederlandse Antillen,
2006: 11 – 16). Wel lijkt de arbeidsmarkt in ‘afhankelijke’ staten minder flexibel, omdat bij een te grote verlaging van de lonen mensen naar
het moederland gaan om te werken. Mede op basis van dit onderzoek concludeert het IMF ten aanzien van de Nederlandse Antillen en Aruba
dat de eilanden economisch gezien veel aan hun verbinding met Nederland te danken hebben.
37
Verweel (2003: 145) stelt dat de economische omstandigheden hoe dan ook tot economische afhankelijkheid leiden, ongeacht de
zelfstandige politieke status.
38
Oostindie en Verton (2006: 3 en 11) hanteren een bovengrens van 1.5 miljoen inwoners voor de categorie kleine staten, 200.000 inwoners
voor de categorie mini-staten en minder dan 100.000 voor de categorie micro-staten, maar geven aan dat sommige bronnen in de literatuur de
categorieën mini- en micro-staten samenvoegen, of geheel vermijden vanwege de gevoeligheid van die termen. De Nederlandse Antillen
heeft
223.652
inwoners,
Aruba
100.018
(dit
is een
schatting voor 2007, bron: The CIA Factbook,
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nt.html
en
https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/aa.html).
39
Een illustratie van deze beperking, en het verminderen daarvan door een beroep te doen op een groter geheel, wordt door Prof. Dr. René
Römer, oud-gouverneur van de Nederlandse Antillen, gegeven (van Romondt, 2003: 111) ‘Ik zal een voorbeeld geven: als je nu een kleine
samenleving neemt als die van Curaçao, 130.000 Curaçaoënaars, dan heb je statistisch de zogenaamde Kromme van Gauss, de
normaalverdeling. Dat gaat op voor erwten, voor appels, voor leguanen, maar ook voor mensen. Als je een bepaalde populatie aan leguanen
neemt en je gaat ze wegen en de grootte vaststellen, dan krijg je op een bepaald moment deze kromme, met de meeste leguanen in het midden
en aflopend naar beide zijkanten. Als je een bepaalde populatie van mensen neemt en je gaat ze indelen naar aanleg, intelligentie et cetera,
dan krijg je ook weer deze kromme. Verder is bewezen dat 3 tot 4 procent behoort tot de uitzonderlijk intelligenten en begaafden, en 3 tot 4
procent behoort tot de minst begaafden en zelfs beneden de lijn van de normale debiliteit. Dat zijn dus de uiteinden van de krommen. u
wordt je keuze om te beschikken over mensen met zekere kwaliteiten en specialiteiten vergroot als je ernaast gebruik kunt maken van een
ander reservoir, maar dan een grotere, met meer mensen met bepaalde capaciteiten en specialiteiten. We kunnen niet alle specialiteiten zelf
in huis hebben en dan is het een goede zaak om over de mogelijkheid te beschikken elders een beroep te kunnen doen waar ze die wel
hebben.’
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zoals een rechterlijke macht, scholen, ziekenhuizen, politie en defensie is voor een klein land
onevenredig duur, of zelfs onbetaalbaar. Daar komt nog bij dat in kleine (ei)landen een
beperkt aantal ambtenaren tegen een relatief laag salaris grote belangen behartigt, zodat ze
een makkelijke prooi voor omkoping vormen (Oostindie en Sutton, 2006). In een kleine
gemeenschap hebben overheidswerkers ook al snel sociale en familiaire banden met de te
reguleren

burgers

en

te

bestrijden

criminelen,

iets

dat

de

effectiviteit

van

overheidsorganisaties kan schaden40. Bestuurlijke patronage komt in kleine landen41
aantoonbaar vaker voor: bestuurlijke posten worden gevuld naar politieke kleur en niet naar
competentie (Oostindie en Sutton, 2006: 4)42.

Verweel (2003: 142 – 143) constateert dat er op Curaçao sprake is van ‘disfunctioneren op
basis van het ontbreken van capabele uitvoerders, dan wel het aanwezig zijn van informele
belangenrelaties met individuen en maatschappelijke groepen als gevolg van het
patronagesysteem’. Maar hij wijst ook op de spanning die ontstaat doordat de overheid is
ingericht is ingericht naar Europees-Nederlandse bureaucratische stijl, terwijl de Antilliaanse
bestuursstijl, die door de relatief korte zelfstandigheid in deze nog sterk in ontwikkeling is, er
meer één van ‘bricolage’43 is. Daarbij wordt niet planmatig gewerkt, maar wordt gaandeweg,
met fantasie en flexibiliteit, naar de beste oplossing gezocht voor de problemen waar men
zich voor gesteld ziet44. Kenmerkend voor bricoleurs is dat ze niet zozeer uitgaan van het
resultaat dat ze willen bereiken, maar veel meer van de middelen die hen ter beschikking
staan. Risico’s worden daarbij niet geschuwd, maar juist als mogelijkheden gezien, en ook
een zekere mate van patronage valt daar onder45. Dit stuit vaak op weerstand bij Nederland,
40
Zie ook Verweel (2003, 144): ‘De typisch eilandelijke context en kleinschalige gemeenschap zorgen voor een onvermijdelijk vermenging
van oordelen met sociale relaties tussen mensen. Besluiten worden gepolitiseerd en het persoonlijke wordt politiek. Vriendjespolitiek wordt
verwacht, en patronage vereist ook banden met de kiezer die in anonieme gemeenschappen niet voorkomen. Kortom, kleinschaligheid eist
een sociale en politiek bestuurlijke prijs. Anderzijds is kleinschaligheid een uitdaging omdat problemen overzienbaar en effecten van
handelen zichtbaar zijn’.
41
De overeenkomsten van Oostindie en Sutton zijn die van het politieke proces in kleine ontwikkelingslanden. De Nederlandse Antillen en
Aruba vallen echter beslist niet onder de formele definitie van ontwikkelingsland als het om de welvaart gaat: het BNP per capita was in
2006 $17.028 op de Nederlandse Antillen en op Aruba $21.800, ruim boven de grens van $9.206 die wordt aangehouden voor
ontwikkelingslanden (in 2001, een meer recente norm kon niet gevonden worden). Toch betrekken Oostindie en Sutton de geconstateerde
overeenkomsten op de Nederlandse Antillen, en vinden in het politieke proces daar inderdaad voorbeelden van die overeenkomsten.
42
Zie Koot en Ringeling (1984: 42 – 43) die vermelden dat jongere goedgekwalificeerde ambtenaren op de eilanden niet zelden gefrustreerd
raken door de verstoppingen in de promotiemogelijkheden, omdat minder gekwalificeerde krachten die via de politiek naar binnen zijn
gehaald bepaalde posities bezet houden. Vergelijk dit ook met de situatie die Soeters en Tessema (2004: 624) schetsen van Eritrea. Vanwege
de sterke politisering en de slechte betaling in de publieke sector kiest de beter opgeleide jeugd liever voor functies in het bedrijfsleven en
internationale NGO’s.
43
De term ‘bricolage’ is afkomstig uit het boek ‘La pensée sauvage’ van Lévi-Strauss uit 1962, en wordt door de auteur gebruikt als
aanduiding van de werkwijze van de knutselaar, gesteld tegenover die van de vakman. Omdat de knutselaar over een beperkt repertoire
beschikt kan hij niet anders dan dat repertoire zo creatief mogelijk inzetten, hetgeen volgens Lévi-Strauss tot briljante en onvoorziene
resultaten kan leiden (1988: 17).
44
Ook Römer (2003: 26) erkent dat planmatig beleid niet de sterke kant is van de Antilliaan in het algemeen, spontaniteit en improvisatie
wel.
45
Soeters en Tessema (2004: 624) onderscheiden in dit verband het pre-moderne systeem van overheidsbestuur gebaseerd op clièntelisme,
‘wie je kent is belangrijk’ en het moderne, Weberiaanse systeem gebaseerd op zaken als efficiëntie, wet- en regelgeving en formele
verslaglegging, waarin het vooral belangrijk is ‘wat je kent’. Waar de Westerse wereld inmiddels het Weberiaanse systeem al aan het
verlaten is ten behoeve van een minder formalistisch systeem waarbij het vooral belangrijk is ‘wat je bereikt’, kent een aanzienlijk aantal
ontwikkelende landen nog een pre-modern overheidsbestuur. Ze stellen dat in deze landen voorzichtigheid betracht moet worden bij het
introduceren van (post)moderne systemen van overheidsbestuur, omdat die tot frustratie en achterblijvende prestaties bij de lokale
ambtenaren kan leiden. In plaats daarvan moeten van elk van de systemen de meest bij de lokale cultuur en situatie passende elementen

18

waar men gewend is om problemen planmatig en gestructureerd aan te pakken, en
belangenverstrengeling niet geaccepteerd wordt46. Voor sociaal-economische problemen op de
eilanden worden door Nederland vaak op Nederlandse wijze een Nederlandse oplossing
gezocht, ze worden immers vaak ook in belangrijke mate door Nederland betaald. Maar in de
praktijk blijkt de perceptie van de problemen door de verschillende Koninkrijkspartners al
vaak sterk te verschillen, zodat het nog maar zeer de vraag is of de gevonden Nederlandse
oplossingen voor de overzeese problemen gaan werken. Zoals Marcha het stelt (1997: 78):
‘ederlanders willen een mooie tuin en betalen hun eigen tuinman. Maar wie zegt dat de
Antillen zo’n mooie tuin willen, ook al betaalt ederland voor hen de tuinman?’47.

Duidelijk is dat macht een belangrijke factor is in de Koninkrijksrelaties, door Mann (1986: 6
- 7) gedefinieerd als: ‘het vermogen om doelen na te streven en te bereiken door de
beheersing van de omgeving’. Mann onderkent daarbij vier bronnen van sociale macht:
•

Ideologische macht, gebaseerd op de behoefte van mensen om betekenis te geven aan
hun leven, aan normen over de sociale omgang tussen mensen en aan rituelen.
Ideologieën maken voor hun verspreiding gebruik van de massamedia, en kunst, zang
en dans spelen een belangrijke rol bij de overdracht ervan.

•

Economische macht gaat over het behartigen van materiële belangen. Diegene die de
beschikking heeft over de middelen voor productie, distributie, uitwisseling en
consumptie van producten kan economische macht uitoefenen.

•

Politieke macht komt voort uit de voordelen die het biedt om bepaalde aspecten van
het sociale leven centraal, geïnstitutionaliseerd en territoriaal te regelen.

•

Militaire macht ten slotte komt voort uit de noodzaak die een samenleving voelt tot
fysieke verdediging. Mann ziet militaire macht als maatschappelijk georganiseerd en
geconcentreerd dodelijk geweld.

Het beschikken over de ene bron van macht betekent volgens Mann vaak ook het verkrijgen
van (meer) toegang tot de andere bronnen, de beschikking over de ene bron is soms zelfs een
noodzakelijke voorwaarde voor het verkrijgen van de beschikking over de andere. Maar de
mate waarin de verschillende bronnen gebruikt worden voor het verkrijgen van macht
fluctueert in de tijd en per samenleving (Mann, 1986 en 2005). Macht kan nuttig en zelfs
noodzakelijk kan zijn, maar vooral langdurige macht kan ook negatieve gevolgen hebben
voor de minder machtigen. Het is immers per definitie een ongelijkheidsrelatie (Mulder
geselecteerd en toegepast worden. Hoewel in het geval van de Nederlandse Antillen en Aruba eerder het omgekeerde het geval is – de
Europees-Nederlandse bureaucratische stijl was er eerder – lijkt het advies ook op deze situatie van toepassing.
46
Wat natuurlijk niet wil zeggen dat het in Nederland niet voorkomt.
47
Maar ook als de Antillen geen ‘ederlandse tuin’ willen, bestaat wel het gevaar dat de oriëntatie op het welvarende Nederland in plaats
van de minder welvarende directe regio, tot ontevredenheid kan leiden.

19

(2004: 18). De ongelijkheid tussen de Koninkrijkspartners was van oudsher totaal: zowel op
ideologisch, economisch, politiek als militair gebied was Nederland altijd de meer machtige.
Maar hoewel de economische en militaire overmacht van Nederland ten opzichte van de
Koninkrijkspartners blijft, zijn er de afgelopen decennia diverse ontwikkelingen geweest die
de ideologische en politieke macht van Nederland ten opzichte van de Koninkrijkspartners
duidelijk hebben verminderd. Mulder (1997, 2004) voorspelt dat een verkleining van de
machtsafstand tussen partijen leidt tot een toename van de pogingen van de minder machtige
om de machtsafstand verder te verkleinen, terwijl de meer machtige zal proberen om de
afstand te behouden. In dit onderzoek zal worden nagegaan in hoeverre het streven tot
machtafstandsreductie

c.q.

–vergroting

de

vaak

moeizame

relatie

tussen

de

Koninkrijkspartners kan verklaren.

Al met al is in deze inleiding het beeld geschetst van veel onbegrip en irritatie over en weer
tussen de Koninkrijkspartners (zie onder meer Verweel, 2003: 14048), maar ook dat van
partijen die tot elkaar veroordeeld zijn. De gecompliceerde onderlinge relatie, door Jessurun
d’Oliveira omschreven als ‘hou me vast laat me los’49, lijkt nog het meest op een elastiek.
Verschillende krachten, zoals cultuurverschillen en het (daarmee samenhangende) verschil in
bestuursstijlen en een groeiend overzees zelfbewustzijn, zorgen regelmatig voor het ver
oprekken van het elastiek. Maar tot op heden zijn er ook altijd weer krachten geweest die
ervoor zorgden dat het elastiek nooit te ver werd opgerekt. Van Nederlandse zijde waren dat
onder meer het verantwoordelijkheids- en zelfs schuldgevoel, en van Antilliaanse en
Arubaanse het besef dat de relatie met Nederland voordelen heeft, die men niet kwijt wil.

Toch wordt de laatste jaren – aan beide zijden van de oceaan – steeds vaker de roep gehoord
om een radicale verandering van de Koninkrijksrelaties. Zo zegt bijvoorbeeld de Antilliaanse
politieke partij Frente Obrero Liberashon een groot voorstander van de onafhankelijkheid
voor de Nederlandse Antillen te zijn 50, en is de Antilliaanse schrijver Frank Martinus Arion
voorstander van de onafhankelijke status van Curaçao, want: ‘steeds meer mensen zien dat het
niet meer goed komt tussen ederland en Curaçao’51. In Nederland is Oostindie (zie o.a.
2005) juist een voorstander van het provinciemodel, terwijl Jessurun d’Oliveira wijst op het
ederlandse recht op zelfbeschikking waarmee ook Nederland het Koninkrijk zou kunnen –

48
Ook Römer (2003: 18) stelt vast dat er ‘vanuit de (ex-)kolonie sprake is van terugkerende uitingen van frustraties en ressentimenten die
hun oorzaak vinden in het gevoerde beleid en in de ontactische bejegeningen door politici en bestuurders in het ‘moederland’’.
49
Bron: de Volkskrant, ‘Wij kunnen ons ook losmaken van de Antillen’, 27 augustus 2003.
50
Bron: NRC, ‘Regering-Godett wil voor Antillen onafhankelijkheid’, 12 augustus 2003.
51
Bron: Wereldomroep, ‘Curaçao beslist over toekomst’, 5 april 2005.
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en naar zijn mening zou moeten – verlaten. Broek52 pleit ten slotte voor een keuze tussen
òfwel volledige onafhankelijkheid, òfwel het provinciemodel: ‘alles tussen die twee opties
zorgt voor drijfzand’. Het is bijzonder interessant om na te gaan hoe de band tussen de
Koninkrijkspartners zich zou kunnen gaan ontwikkelen de komende decennia. Blijft het een
voortzetting van het ‘hou me vast laat me los’ van de afgelopen decennia, zou het elastiek
vervangen kunnen worden door een minder flexibel stuk touw of zelfs een ketting, of gaat het
er nog eens naartoe dat het elastiek definitief wordt doorgeknipt? Naast de structurele factoren
die de Koninkrijksrelaties beïnvloeden (enerzijds cultuur en identiteit en anderzijds de
ongelijkheid, en de daarmee samenhangende machtsdynamiek), zijn er momenteel ook
diverse staatkundig-bestuurlijke, sociaal-economische en geopolitieke ontwikkelingen gaande
die een belangrijke rol kunnen spelen in de wijze waarop de Koninkrijksrelaties zich gaan
ontwikkelen. De complexiteit en dynamiek van deze ontwikkelingen – ook in hun
wisselwerking met die structurele factoren – maken het niet eenvoudig om toekomstige
ontwikkelingen in de Koninkrijksrelaties te voorzien. Maar wel moet het mogelijk zijn om de
consequenties van een aantal van die ontwikkelingen voor de Nederlandse betrokkenheid bij
zijn overzeese partners te doordenken. Dit onderzoek heeft de ambitie daar een bijdrage aan te
leveren.

1.4

Onderzoeksobject

In deze studie zal worden nagegaan welke mogelijkheden er zijn voor de toekomst van de
Nederlandse betrokkenheid bij zijn Koninkrijkspartners, gegeven de staatkundig-bestuurlijke,
sociaal-economische en geopolitieke ontwikkelingen op de Nederlandse Antillen en Aruba.
Het gaat daarbij primair om de ontwikkelingen op de Nederlandse Antillen en Aruba, en wat
die betekenen voor de betrokkenheid van Nederland bij die eilanden. De voor de
Koninkrijksrelaties relevante ontwikkelingen die zich in ederland hebben voorgedaan zijn
niet onderwerp van onderzoek, hoewel sommige van die ontwikkelingen wel degelijk van
(grote) invloed zijn. De keuze voor het onderzoeken van de staatkundig-bestuurlijke, sociaaleconomische en geopolitieke ontwikkelingen is gemaakt omdat gaande het onderzoek bleek
dat hiermee alle voor het onderzoek relevante ontwikkelingen afgedekt werden. Het gaat
daarbij vooral over de ontwikkelingen vanaf de Tweede Wereldoorlog, maar waar relevant
worden ook kort de ontwikkelingen van voor die tijd geschetst.
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Bron: Nederlands Dagblad, ‘De Grenzen van het Koninkrijkspolderen’, 2 december 2006.
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Vervolgens is ervoor gekozen om in het bijzonder in te gaan op de aanwezigheid van
Defensie op de Nederlandse Antillen en Aruba, die immers één van de oudste symbolen van
de band met Nederland is. Onder ‘Defensie’ wordt in dit onderzoek de Nederlandse
krijgsmacht verstaan, zijnde de organisatie die van oudsher belast is met de landsverdediging,
oftewel het verdedigen van het territorium tegen externe vijanden om het verlies daarvan
tegen te gaan53. De verdediging van de eilanden tegen externe en interne bedreigingen is een
Koninkrijkstaak, die bij gebrek aan middelen en mensen op de eilanden zelf feitelijk al vanaf
het begin van de kolonisatie in de 17e eeuw door de Nederlandse Defensie wordt uitgevoerd.
Maar Defensie is niet alleen één van de oudste, maar ook één van de weinige zichtbare
bewijzen van de betrokkenheid van Nederland met de eilanden. De munt, vlag en meest
gesproken talen op de eilanden zijn immers inmiddels al niet meer dezelfde als in Nederland.
Daarbij draagt de komst van de – door de jaren heen toch relatief grote aantallen –
Nederlandse militairen naar de eilanden bij aan de beeldvorming van de eilanden in
Nederland, maar omgekeerd ook aan de beeldvorming van de Nederlanders op de eilanden.
Hoe wordt de aanwezigheid en het takenpakket van dit zichtbare bewijs van de Nederlandse
betrokkenheid op de eilanden gewaardeerd? En als Defensie als een symbool voor de
Nederlandse betrokkenheid bij de eilanden gezien kan worden, wat betekenen de
ontwikkelingen ter plekke dan voor het takenpakket van Defensie op de Nederlandse Antillen
en Aruba?

1.5

Onderzoeksmethodiek

De eerste keuze die werd gemaakt voor de onderzoeksmethodiek was die voor een
kwalitatieve aanpak van het onderzoek. Dit omdat de breedte, dynamiek en complexiteit een
kwantitatieve aanpak praktisch vrijwel onmogelijk maakten, maar ook omdat kwalitatief
onderzoek zeer geschikt is om onderzoek te doen naar de meningen die er in een samenleving
bestaan over bepaalde gebeurtenissen, situaties en ontwikkelingen (Miles en Huberman,
1994: 10). Vervolgens werd de keuze gemaakt om de meningen te vragen van experts op het
onderzoeksgebied, en om dit te doen middels interviews. Bij de selectie van deze experts
werd getracht een zo groot mogelijke diversiteit te krijgen voor wat betreft de voornaamste
oriëntatie van deze mensen (Nederlands, Curaçaos, Arubaans of Bovenwinds), en de rol die
ze hebben (politicus, ambtenaar, defensiemedewerker54, journalist, afkomstig uit het
bedrijfsleven of wetenschapper). Zij kregen alle dezelfde vragen voorgelegd, aan de hand van
53
Het woord defensie zonder hoofdletter D wordt in deze studie gebruikt voor de algemene term krijgsmacht, dus niet specifiek de
Nederlandse.
54
Deze benaming omvat zowel de militaire als de burgermedewerkers van Defensie.
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een topiclijst die het resultaat was van een uitgebreide literatuurstudie. Een uitwerking van de
resultaten van deze literatuurstudie naar de staatkundig-bestuurlijke, sociaal-economische en
geopolitieke ontwikkelingen en de Defensie-presentie en –taken ter plekke, wordt in het
eerste deel van deze studie gegeven.

Toetsing van de resulaten

Literatuurstudie

Interviews
+ analyse

Scenario-analyse

Scenario’s

Antwoord
onderzoeksvraag

Verrijking van de resultaten
Figuur. De onderzoeksmethodiek

De resultaten van de 41 gehouden interviews werden bewerkt en geanalyseerd. De
belangrijkste bevindingen vormden vervolgens de input voor de volgende fase, de scenarioanalyse. Deze methodologie wordt beschouwd als de meest geschikte manier van
toekomstverkenning voor situaties met een hoge mate van complexiteit en dynamiek (zie
onder meer Brauers en Weber, 1988 en Dammers, 2000). Belangrijke stappen in de scenarioanalyse zijn het bepalen van de cruciale en drijvende krachten voor de onderzoeksvraag. En
uiteindelijk vormen deze de input voor een aantal scenario’s, die door experts van de
oliemaatschappij Shell – internationaal erkende pioniers in het gebruik van deze
methodologie – gedefinieerd worden als ‘carefully crafted stories about the future embodying
a wide variety of ideas and integrating55 them in a way that is communicable and useful. They
help us link the uncertainties we hold about the future to the decisions we make today56’. Deze
‘stories’ over de toekomst zijn overigens nadrukkelijk niet bedoeld om een nauwkeurig beeld
van de toekomst te geven, maar om betere beslissingen daarover mogelijk te maken
(Schwartz, 1996: 9).

In dit onderzoek zullen met behulp van de interviewresultaten de cruciale en drijvende
krachten worden bepaald die van invloed zijn op de Nederlandse betrokkenheid bij de
Nederlandse Antillen en Aruba. Deze resultaten zullen getoetst worden aan de uitkomsten van
de literatuurstudie, maar het meeste belang zal worden gehecht aan de meningen van de

55
Ook Coates (2000: 118) geeft aan dat de integratie van ideeën die bij scenario-analyse plaatsvindt waardevol is, omdat dit tot veel meer
begrip leidt dan ‘what would otherwise be bulleted or enumerated points’.
56
Zie onder meer: http://www.shell.com/home/Framework?siteId=aboutshell-en&FC2=&FC3=/
aboutshell-en/html/iwgen/our_strategy/shell_global_scenarios/dir_global_scenarios_07112006.html.
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geïnterviewde experts, die geselecteerd werden op de mate waarin ze ‘de vinger aan de pols
van de veranderingen hadden, en in staat waren om de wezenlijke en onverwachte krachten
van veranderingen zien’ (Schwartz, 1996: 10). Dit wordt immers als een grote meerwaarde
gezien om te komen tot scenario’s die prikkelend en geloofwaardig zijn (zie ook: Weick en
Sutcliffe, 2001: 60). Op basis van de geïdentificeerde cruciale en drijvende krachten zullen
vervolgens de scenario’s worden opgesteld. De scenario’s zullen verrijkt worden met
interessante en relevante bevindingen uit de literatuurstudie en de interviews.

De uiteindelijk resulterende ‘verhalen over de toekomst’ zullen gebruikt worden om in het
afsluitende hoofdstuk de onderzoeksvraag te beantwoorden. Hierbij zullen ook de theorieën
van Mann en Mulder over macht en machtsrelaties een belangrijk perspectief vormen. De
theorieën van Mann en Mulder helpen niet alleen om de ontwikkeling van de
Koninkrijksrelaties in het verleden te verklaren, maar kunnen ook een licht werpen op de
ontwikkelingen in de toekomst.

Overigens is dit proces van brononderzoek naar beantwoording van de onderzoeksvraag niet
zo lineair verlopen als het voorgaande suggereert. Niet alleen de geleidelijk toegenomen
kennis van de onderzoeker door literatuurstudie en interviews met experts leidde tot
bijstellingen in de aanpak en tot tekstaanpassingen, maar ook de actualiteit zette daar geregeld
toe aan. Het onderzoek viel immers samen met belangrijke stappen in het proces van
staatkundige herziening, maar ook met ontwikkelingen rond het presidentschap van Hugo
Chávez in Venezuela, en wereldwijde ontwikkelingen zoals de sterk toegenomen aandacht
voor de klimaatproblemen en de financiële crisis. Het doen van onderzoek naar een ‘levend’
onderzoeksobject, waarin zich nog dagelijks nieuwe ontwikkelingen voordoen, is een
uitdagende en dynamische activiteit. Het referentiekader wordt continu geprikkeld, en moet
geregeld worden opgerekt of zelfs omgevormd. Het meest opvallende daarbij is dat de
zekerheden waarmee het onderzoek begonnen werd één voor één losgelaten moeten worden.
De situatie is nooit zo simpel als die leek te zijn. Er blijken altijd meerdere invalshoeken
mogelijk om naar een bepaald probleem te kijken, en meerdere verklaringen voor zaken die
ogenschijnlijk helder waren. Feitelijk is een onderzoek dus nooit helemaal compleet, nooit
volledig juist, en dus nooit af.
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1.6

Onderzoeksvraag

Een belangrijke afbakening van het onderzoek vormt het nauwkeurig formuleren van de
onderzoeksvraag. De onderzoeksvraag van voorliggende studie is de volgende:

De staatkundig-bestuurlijke, sociaal-economische en geopolitieke ontwikkelingen in
aanmerking genomen: hoe zullen de Koninkrijksrelaties er in de toekomst uit (kunnen) gaan
zien? En meer in het bijzonder: wat kunnen de consequenties daarvan zijn voor de
kwantitatieve en kwalitatieve presentie van de ederlandse Defensie ter plekke?

1.7

Opbouw van de studie

Het eerste deel van deze studie bevat de resultaten van de literatuurstudie. In hoofdstuk twee
tot en met vier komen respectievelijk de staatkundig-bestuurlijke, sociaal-economische en de
geopolitieke ontwikkelingen op en rond de Nederlandse Antillen en Aruba aan bod. Elk van
de hoofdstukken begint met een uitgebreide beschrijving van de relevante historische
gebeurtenissen.

Bij de behandeling van de staatkundig-bestuurlijke ontwikkeling in hoofdstuk twee komen
daarnaast ook de onafhankelijkheidswens op de eilanden, de samenwerking in de Caribische
regio en de mogelijkheden die de EU de eilanden biedt voor samenwerking en ondersteuning,
aan de orde. Ook is in dit hoofdstuk een paragraaf opgenomen over de wijze waarop de
dekolonisatie van de Franse, Britse en Amerikaanse gebiedsdelen in het Caribisch gebied
gestalte heeft gekregen, en hoe die zich verhoudt tot die van de voormalige Nederlandse
bezittingen.

In hoofdstuk drie wordt onder andere ingegaan op de huidige economische situatie en de
potentie van de eilanden en op de sociaal-maatschappelijke problemen die de eilanden
hebben, zoals de illegaliteit, werkloosheid en de zwakke gezinsstructuren. Omdat
onderwerpen zoals competentie en integriteit van groot belang zijn voor de economische
ontwikkeling van een land, is daar in dit hoofdstuk een aparte paragraaf aan gewijd. Er zijn
twee intermezzo’s in dit hoofdstuk opgenomen: het ene gaat over de Nederlandse bemoeienis
met de economische situatie van de eilanden door de jaren heen, die niet altijd positief heeft
uitgewerkt. Het andere gaat over de regeringsperiode van de politieke partij Frente Obrero
Liberashon eind jaren negentig, en is opgenomen vanwege de invloed die dit mede heeft
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gehad op de negatieve beeldvorming die hierover in Nederland is ontstaan over de integriteit
en competentie op Curaçao.

In hoofdstuk vier wordt na een beschrijving van de van oudsher vaak moeizame relatie tussen
Venezuela, Nederland en de Benedenwinde ingegaan op de opkomst van Hugo Chávez in
Venezuela. Ook zijn ideologie, zijn buitenlandpolitiek, en de gevolgen die zijn presidentschap
heeft voor de Benedenwinden worden behandeld. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een
paragraaf over de toegenomen interesse voor de eilanden van Amerikaanse zijde. In dit
hoofdstuk zijn ook drie intermezzo’s opgenomen, over respectievelijk het anti-Amerikanisme
in Latijns-Amerika, de vestiging van de Amerikaanse FOL-bases (Forward Observation
Location) op Aruba en Curaçao voor de bestrijding van de drugscriminaliteit, en de
parallellen tussen de huidige geopolitieke situatie rond de Benedenwinden en die rond de
Falklandeilanden begin jaren tachtig.

Hoofdstuk vijf gaat vervolgens in op de aanwezigheid van de Nederlandse Defensie op de
Nederlandse Antillen en Aruba. Na een korte introductie over de sterk veranderende rol van
Defensie na de val van de Muur, en de consequenties die dat heeft voor het belang dat wordt
gehecht aan de presentie in het Caribisch gebied, wordt een uitwerking gegeven van alle taken
en functies die Defensie ter plekke verricht. Ook wordt ingegaan op de grondslag van deze
taken en functies. Er zijn twee intermezzo’s in dit hoofdstuk opgenomen. Het ene gaat over de
oprichting van de Kustwacht van de Nederlandse Antillen en Aruba, het andere over de
aanwezigheid van de Franse en Engelse Defensie in het Caribisch gebied.

Het volgende deel van deze studie gaat in op de opzet en de resultaten van de interviews die
in het kader van dit onderzoek gehouden zijn.

In hoofdstuk zes wordt daartoe eerst ingegaan op de methodologie die aan het onderzoek ten
grondslag ligt. Enerzijds gaat het daarbij om de keuze om interviews te houden, om hoe die
gehouden zijn, en om hoe de verwerking daarvan heeft plaatsgevonden. Anderzijds wordt in
dit hoofdstuk aandacht besteed aan de methodologie die is gehanteerd voor het gebruik van de
interviewresultaten en de literatuurstudie voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag:
scenario-analyse. Toegelicht wordt waarom de keuze voor deze methodologie is gemaakt, en
wat de aandachtspunten zijn om tot de uitvoering van een scenario-analyse te komen. Ter
illustratie wordt in een intermezzo ingegaan op een scenario-analyse die onder andere het
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Centraal Plan Bureau heeft uitgevoerd om uitspraken te doen over de toekomstige
ontwikkelingen in Nederland.

Het zevende hoofdstuk bevat de weerslag van de interviews die in het kader van dit onderzoek
met diverse experts op het gebied van de Nederlandse Antillen en Aruba, en van Defensie,
gehouden zijn. De behandeling daarvan gebeurt naar soort ontwikkeling: staatkundig,
economisch, sociaal en geopolitiek. Ten slotte wordt ook toegelicht welke antwoorden de
experts gaven op de vragen die over de aanwezigheid van Defensie op de Nederlandse
Antillen en Aruba werden gesteld. In dat deel van het hoofdstuk is ook een intermezzo
opgenomen met de beschrijving van een ‘typische week’ van Defensie in de West, om de
lezer een beeld te geven van de werkzaamheden die daar in de dagelijkse praktijk worden
uitgevoerd.

Met

behulp

van

alle

voorgaande

inzichten,

zowel

de

literatuurstudie

als

de

interviewresultaten, wordt in het achtste hoofdstuk de scenario-analyse uitgevoerd om de
onderzoeksvraag te beantwoorden. De gemaakte stappen worden toegelicht, en uiteindelijk
worden de vijf scenario’s gepresenteerd die voor de mogelijke toekomst van de Nederlandse
betrokkenheid bij de Nederlandse Antillen en Aruba zijn opgesteld, elk aangevuld met de
consequenties daarvan voor de Nederlandse Defensie.

Het onderzoek wordt vervolgens in het laatste hoofdstuk afgesloten met conclusies op basis
van al het voorgaande. Op basis hiervan, en met gebruikmaking van onder andere de
theorieën van Michael Mann en van Mauk Mulder over macht en machtsrelaties, wordt een
antwoord gegeven op de gestelde onderzoeksvraag
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2

De staatkundig-bestuurlijke ontwikkelingen op de
ederlandse Antillen en Aruba

2.1

De staatkundig-bestuurlijke ontwikkelingen

De beperkte omvang van de zes eilanden, en de grote afstand van de eilanden tot Nederland
en onderling, hebben vanaf het begin van de kolonisatie grote consequenties gehad voor de
manier waarop de eilanden bestuurd werden. Gedurende de periode van 1828 tot 1845 werden
de zes eilanden en Suriname zelfs samengebracht in één kolonie, en bestuurd door een
Gouverneur-Generaal die zetelde in Paramaribo. Maar vanaf 1845 kregen de Antillen een
eigen bestuurscentrum in Curaçao, en stonden ze bekend als ‘Curaçao en de
onderhorigheden’. Het besturen van elk van de eilanden apart vanuit Nederland was
uitgesloten. Dat zou immers veel bestuurscapaciteit hebben gevergd, en vanwege het geringe
belang dat de koloniën in het Caribisch gebied voor Nederland hadden, is dat nooit aan de
orde geweest (Koot en Ringeling, 1984: 23 - 24). In 1936 kreeg de kolonie het recht om een
volksvertegenwoordiging te kiezen57, en werd het omgedoopt tot ‘Gebiedsdeel Curaçao’. In
1937 werden de eerste verkiezingen daarvoor gehouden. Het kiesrecht was voorbehouden aan
het mannelijke deel van de bevolking met de Nederlandse nationaliteit58.

De Tweede Wereldoorlog maakte dat de Nederlandse Caribische koloniën in een andere
positie kwamen te staan tegenover het moederland. De gebiedsdelen kenden in die periode
immers een groot strategisch belang vanwege de ligging en de aanwezige grondstoffen
(bauxiet in Suriname, geraffineerde olie op Curaçao en Aruba). Nederland was naar de
mening van de Geallieerden niet in staat was tot een adequate verdediging van zijn koloniën,
en Franse, Britse, en later ook Amerikaanse militairen werden op de Nederlandse Antillen en
in Suriname gedetacheerd. Ook werd in die jaren door de Geallieerden sterk geïnvesteerd in
de lokale infrastructuur (o.a. vliegvelden). De aanwezigheid van grote aantallen relatief
kapitaalkrachtige buitenlandse militairen, en de verbeterde infrastructuur, leidden tot een
stijging van de economische welvaart in de koloniën. De band met het – door de oorlog zeer
verzwakte – Nederland werd minder sterk, en er ontstond een nieuw zelfbewustzijn. Dit was
overigens een ontwikkeling die niet alleen in de Caribische, maar ook in de andere
Nederlandse koloniën plaatsvond. Dat Nederland zich bewust was van dit nieuwe

57

Dat was zestig jaar later dan in Suriname (Streefkerk, 2003: 41).
En volgens Schrils (2003: 122) betekende dat in de praktijk aan de leden van de bestaande elites, namelijk blanke protestanten, sefardische
joden en katholieke kleurlingen. Het zou zijn neergekomen op zo’n zes procent van de totale bevolking (Verweel, 2003: 141
58
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zelfbewustzijn blijkt onder meer uit uitlatingen van koningin Wilhelmina59. Al in december
1942 kondigde zij aan dat er na de oorlog een rijksconferentie zou komen.
Vertegenwoordigers van de drie overzeese delen van het Koninkrijk zouden daarbij met die
van Nederland aan een ronde tafel samenkomen. ´Ik stel mij voor, zonder vooruit te loopen op
de adviezen der Rijksconferentie, dat zij zich richten zullen op een Rijksverband, waarin
ederland, Indonesië, Suriname en Curaçao tezamen deel zullen hebben, terwijl zij ieder op
zichzelf de eigen, inwendige aangelegenheden in zelfstandigheid en steunend op eigen kracht,
doch met de wil elkander bij te staan, zullen behartigen’ (Sluis, 2004: 18).

Na de oorlog won het zelfbeschikkingsrecht van volkeren wereldwijd aan belang. Het werd
als volkomen vanzelfsprekend gezien dat, nu Europa bevrijd was van de vijandige
overheersing, ook alle resterende koloniën uiteindelijk onafhankelijk moesten worden
(Emmer, 2002: 92). Dit gold in het bijzonder voor de koloniën in het Westelijk halfrond, waar
de Monroe-doctrine60 van de Verenigde Staten nog eens extra gewicht in de schaal legde. In
1946 gaven ook de Nederlandse koloniën in het Caribische gebied formeel aan meer
autonomie te willen (van Goor, 1994: 353)61. Nederland stond hier niet onwelwillend
tegenover, ook vanwege de pijnlijke ervaringen met de onafhankelijkheidsstrijd in
Nederlands-Indië. In de naoorlogse jaren werden daarom de zogenaamde Ronde Tafel
Conferenties ingesteld, waarbij Nederland samen met de Nederlandse Antillen en Suriname
de mogelijkheden besprak van het toekennen van een grotere autonomie. Dit leidde in 1948
tot de invoering van het algemeen kiesrecht op de eilanden, waarvan de naam inmiddels was
veranderd in de Nederlandse Antillen. Vervolgens kwam in 1954 het Statuut voor het
Koninkrijk der Nederlanden tot stand. In deze hoogste rechtsorde van het Koninkrijk
verklaarden de Koninkrijksdelen ´de eigen belangen zelfstandig te behartigen en op voet van
gelijkwaardigheid de gemeenschappelijke belangen te verzorgen en wederkerig bijstand te
verlenen‘.

59
Volgens Römer (2003: 22) is later duidelijk gebleken dat deze uitlatingen onder druk van internationale opvattingen over het kolonialisme
werden gedaan.
60
In 1823 hield president Monroe van de Verenigde Staten een toespraak voor het Amerikaans Congres waarin hij elke vorm van Europese
bemoeienis op het Westelijk halfrond afkeurde. Overigens liet hij het Europese beheer over de bestaande koloniën op het halfrond hierbij
ongemoeid. Later werd deze doctrine minder ruim geïnterpreteerd, en nam de tolerantie tegenover deze vorm van Europese bemoeienis af.
Het is pas sinds enkele decennia dat de Verenigde Staten positiever staan tegenover de Nederlandse, Franse en Britse aanwezigheid in het
Caribische gebied, en deze landen ziet als medestanders in de strijd tegen drugs en terrorisme in de regio.
61
Voorheen heeft die wens in het geheel niet geleefd (zie Koot en Ringeling, 1984: 71).
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Een gebeurtenis met waarschijnlijk grote gevolgen voor de staatkundige verhoudingen binnen
het Koninkrijk is de opstand van 30 mei 1969 op Curaçao geweest (Oostindie, 199962). Een
arbeidsconflict bij Wescar (onderdeel van Stork) vormde de directe aanleiding voor ernstige
onlusten. Vierduizend stakers en sympathisanten braken door politiekordons heen, er werd
vernield, geplunderd, brand gesticht en er werden voorbijgangers mishandeld. De Antilliaanse
regering vroeg Nederland om militaire bijstand, en het verzoek werd gehonoreerd.
Nederlandse mariniers werden de stad ingestuurd om de onlusten te bedwingen. De situatie
was dezelfde dag nog onder controle. Maar de militaire bijstand leidde tot grote discussies in
de Nederlandse politiek, voornamelijk omdat de vrees bestond in internationaal verband van
neokolonialisme te worden beticht63, iets dat haaks stond op het progressieve imago dat
Nederland zo graag naar buiten toe wilde etaleren. Niet lang daarna bleek deze opstand al van
invloed op de staatkundige verhoudingen met Suriname.

Hoewel het Statuut van 1954 een heel eind tegemoet was gekomen aan de wens tot autonomie
van de voormalige koloniën, bleek in de jaren zeventig in Suriname namelijk toch een
stroming op te komen die naar meer vrijheid streefde dan het Statuut bood. Onder invloed van
een brede antikoloniale emancipatiebeweging sprak een relatief kleine, maar politiek
invloedrijke, Creoolse politieke groepering zich uit voor de onafhankelijkheid voor
Suriname64. De Hindostaanse bevolking in Suriname, die deze wens niet koesterde en na de
onafhankelijkheid op het tweede plan vreesde te komen, vertrok op grote schaal naar
Nederland. Door het grote wantrouwen tussen de verschillende bevolkingsgroepen in
Suriname ontstond sociale onrust. De immigratiestroom uit Suriname en vooral ook de angst
opnieuw militair op te moeten treden zoals dat op 30 mei 1969 op Curaçao was gebeurd,
deden Nederland er versneld toe overgaan om Suriname te geven wat ze verlangde65, en op 25
november 1975 werd Suriname onafhankelijk (van Goor, 2004: 354-356). Ook voor de
Nederlandse Antillen leek het in die periode een kwestie van tijd voordat ze zelfstandig
62
Zoals ook de schrijver Frank Martinus Arion in zijn roman ‘De laatste vrijheid’ (geciteerd in Oostindie, 1991: 79) stelt: ‘Het veranderde
niet alleen Curaçao, het had gevolgen voor zowel Aruba als Suriname. Op Aruba liet (…) Betico Croes zich door de brand inspireren om een
oude strijdbijl op te graven tegen Curaçao. Het leidde tot de uiteenspatting van de ederlandse Antillen (…) en de brand van Curaçao had
gevolgen voor Suriname: de Surinamers vonden namelijk dat ze niet minder konden presteren dan de Curaçaoënaars, op wie ze altijd
neergekeken hadden omdat men bij de Surinamers het ederlands er beter in had geslagen. Enkele jaren na de brand van Curaçao nam een
regering van Afro-Surinamers het besluit om de onafhankelijkheid van hun land uit te roepen’.
63
De vraag is of deze vrees terecht was. De internationale media brachten de opstand en het ingrijpen op de dag zelf inderdaad prominent in
het nieuws, maar de belangstelling ebde al snel weg. De situatie was dan ook niet uniek: in 1967 had Frankrijk ingegrepen op Guadeloupe
tijdens een demonstratie door de lokale onafhankelijkheidsbeweging, en in februari 1969 werden 300 Britse soldaten ingezet op Anguilla,
toen dit eiland zich eenzijdig onafhankelijk verklaarde om onder het bestuur van Sint Kitts uit te komen (Croese, 1999: 86). Koen Croese
concludeert: ‘bezien in de lokale context stonden de meidagen van Curaçao, hoe ingrijpend deze ook waren, niet op zichzelf. Wie de stelling
wil verdedigen dat de geschiedenis zich herhaalt, vindt daarvoor aanwijzingen te over in deze periode van de Caraïbische geschiedenis.
Evenmin bijzonder aan de rellen in Willemstad was hun internationale betekenis, noch het feit dat ederland militairen inzette. Uitzonderlijk
is hooguit de manier waarop dit gebeurde en de wijze waarop ederland probeerde uit te leggen dat een en ander toch vooral niet als
koloniaal ingrijpen mocht worden beschouwd’ (1998: 86).
64
Al in 1961 had Suriname de wens geuit de eigen bevoegdheden op het gebied van buitenlands beleid uit te breiden, dit onder andere
vanwege de onvrede over de Nederlandse positie ten opzichte van de apartheidspolitiek in Zuid-Afrika. Maar toen Nederland aangaf dat dit
alleen mogelijk was als Suriname dan ook de eigen defensie zou verzorgen en voor onafhankelijkheid zou kiezen, bond Suriname in (Sluis,
2004: 88).
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zouden worden ‘om een zelfstandig plaats in te nemen in de rij der volkeren’ (Römer, 2003:
29). De gezamenlijke Curaçaose partijen spraken in 1972 hun voorkeur uit voor een
onafhankelijke federale republiek66, en in 1974 begon de afhandeling van de dekolonisatie
(Jansen van Galen, 2004: 16). Maar na 1975 ontwikkelde het zojuist onafhankelijk geworden
Suriname zich in een zorgelijke richting. De grote economische achteruitgang, de staatsgreep
die de militair Desi Bouterse in 1980 aan het bewind bracht, en later in 1982 de
Decembermoorden op politieke tegenstanders van het bewind, deden het enthousiasme bij de
Antilliaanse politici voor de onafhankelijkheid sterk verflauwen. De voortvarendheid
waarmee de eilanden naar de zelfstandig werden moest begin jaren tachtig ingetoomd
worden.

Een spoedig naderend einde van de staatkundige binding van de Nederlandse Antillen met
Nederland was vanaf dat moment weliswaar niet langer aan de orde, maar ook de
continuering van de eerder gekozen staatkundige inrichting van de eilanden werd in
toenemende mate ongewenst geacht. De bestuurslaag van het land Nederlandse Antillen werd
immers als een onnodige, dubbele bestuurslaag boven die van de eilandsbesturen (de
zogenaamde eilandsraden) ervaren. Deze dubbele bestuurslaag bood landsbestuurders de
mogelijkheid om verantwoordelijkheden af te schuiven op de eilandsbesturen, en vice versa67.
De zetelverdeling en wijze van coalitievorming in het landsbestuur maakten dat Curaçao de
zorg voor de andere eilanden als een loden last ervoer, waardoor het niet toekwam aan het
aanpakken van de problemen op het eigen eiland. Andersom vonden de andere eilanden dat
Curaçaose bestuurders een te groot aandeel in de landsbesluitvorming hadden, en dat er te
weinig aandacht en geld naar de problemen op hun eiland gingen.
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Het totale proces van de overdracht van de soevereiniteit duurde maar 20 maanden.
Opvallend genoeg waren er na de opstand van 1969 onder de Nederlandse bevolking juist minder voorstanders van de onafhankelijkheid
voor de Nederlandse Antillen dan daarvoor. In een NIPO-enquête antwoordde op de vraag ´moeten de ederlandse Antillen geheel
zelfstandig worden?´ voor de opstand: 29% ja en 49% nee, en in augustus 1971: 26% ja en 63% nee. (Croese, 1999: 95).
67
Zie ook het rapport van de werkgroep Bestuurlijke en Financiële Verhoudingen Nederlandse Antillen (‘de commissie Jessurun’) 2.3.1 voor
nadere details: ‘Het kiesstelsel kent grote manco’s. (...) Er zijn geen landelijke partijen, maar wel een landelijk beleid en een Landsregering.
De Landsregering bestaat uit eilandelijke partijen; dit leidt tot een tendens onder bestuurders en volksvertegenwoordigers om de nadruk te
leggen op het behartigen van de belangen van hun eigen eilandgebied. Het feit dat verkiezingen op Lands- en eilandsniveau niet gelijktijdig
worden gehouden leidt tot een voortdurende bestuurlijke verlamming omdat er altijd weer snel verkiezingen aan komen. De huidige
staatkundige structuur zorgt door dit mechanisme voor een vermindering van de bestuurskracht. Daarnaast biedt de dubbele bestuurslaag
volop gelegenheid voor het wegspelen van verantwoordelijkheden en het frustreren van besluitvormingsprocessen. De bestuurders van de
eilandgebieden voelen de dubbele bestuurslaag als een grote belemmering voor het bereiken van hun doelstellingen. Het politiekmaatschappelijke draagvlak voor het Land is minimaal.’ En: ‘Het insulaire karakter van de eilanden brengt met zich mee dat de belangen
van de eilandgebieden vaak tegengesteld zijn (de eilanden zijn in een groot aantal gevallen concurrenten van elkaar). Het is daarom voor de
Landsregering moeilijk om op tal van beleidsterreinen tot een samenhangend gezamenlijk beleid te komen. De eilanden zien de belangen van
hun eilandgebied onvoldoende terugkomen in het door het Land geformuleerde beleid.’ In de interimrapportage stelt de werkgroep zelfs nog
expliciet op blz. 5: ‘De dubbele bestuurslaag (…) is duur, werkt kostenverhogend en bureaucratiebevorderend. Bovendien biedt het de
gelegenheid tot het wegspelen van verantwoordelijkheden.’
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Op Aruba was eind jaren zeventig al brede weerstand ontstaan tegen de positie die Curaçao
als primus inter pares binnen de Nederlandse Antillen innam. Het eiland stelde alles in het
werk om los te komen van Curaçao. Dit ook omdat men vreesde na de – toen nog op korte
termijn verwachte – onafhankelijkheid niet meer uit de Nederlandse Antillen te kunnen
stappen (van Goor, 2004: 358). Nederland voelde aanvankelijk weinig voor een koers van
Aruba los van Curaçao, vooral vanwege de bestuurlijke overlast die dit met zich mee zou
brengen. Maar toen op Aruba in 1977 langdurige stakingen gericht tegen het landsbestuur
plaatsvonden, wakkerde dit in Nederland de vrees voor een tweede ’30 mei 1969’ opnieuw
aan. Het traject naar de gewenste ‘status aparte’ werd daarop versneld. In de Ronde Tafel
Conferentie van 1983 gingen de deelnemers akkoord met een dergelijke status voor Aruba, en
in 1986 werd deze daadwerkelijk van kracht. Dit aanvankelijk in ruil voor de toezegging dat
het eiland tien jaar later onafhankelijk zou worden. Maar toen duidelijk werd dat Aruba daar
niets voor voelde, en het niet mogelijk bleek om het eiland tegen zijn zin onafhankelijk te
verklaren68, bleef Aruba onderdeel uitmaken van het Koninkrijk.

In 1990 werd een eerste aanzet gegeven tot modernisering van de Koninkrijksrelaties middels
de ‘Schets voor een Gemenebestconstitutie van het Koninkrijk der Nederlanden’ van minister
Hirsch Ballin. Voor het eerst werd openlijk erkend dat een spoedige onafhankelijkheid van de
eilanden niet haalbaar was, en dat de staatkundige toekomst binnen het Koninkrijksverband
lag. Minister Hirsch Ballin wilde de Nederlandse Antillen opsplitsen in een Bovenwinds en
een Benedenwinds deel, en een sterkere nadruk leggen op rechtsstaat, de mensenrechten en de
rechtszekerheid.

Dit

onder

andere

door

gemeenschappelijke

voorzieningen

voor

rechtshandhaving in het leven te roepen. Op de Nederlandse Antillen werd de Schets echter
direct verworpen omdat Hirsch Ballin die zonder overleg met Antilliaanse politici had
opgesteld. Ook werd de sterkere nadruk op rechtshandhaving als een motie van wantrouwen
ervaren.

Nieuwe pogingen om tot een staatkundige herziening te komen in 1992 en 1993 liepen
eveneens op niets uit. Opnieuw waren de voorstellen eenzijdig opgesteld, zonder voorafgaand
overleg met Antilliaanse of Arubaanse politici. Daarbij had het Koninkrijk in juli 1992 Sint
Maarten onder curatele gesteld vanwege de bestuurlijke en financiële chaos op het eiland69,

68
Dit omdat een onafhankelijk Aruba een wijziging van het Statuut vergde die alleen met instemming van alle Koninkrijkspartners (dus ook
van Aruba) aangebracht kon worden. Ook is het volkenrechtelijk niet mogelijk om een land tegen zijn zin onafhankelijk te verklaren.
69
Een speciaal in het leven geroepen commissie onder leiding van oud-premier Pourier constateerde dat op Sint Maarten het
bestuursapparaat niet functioneerde, begrotingen ontbraken, de financiële administratie belabberd was, procedures niet werkten en publieke
voorzieningen onvoldoende waren.
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iets dat ter plekke als een ernstige inbreuk op de autonomie werd ervaren70. De uitbreiding van
het financieel en bestuurlijk toezicht die Nederland nu in ruil voor de staatkundige herziening
eiste werd als een verdere aantasting van de autonomie ervaren. Op de toekomstconferentie in
1993 gaf de toenmalige Antilliaanse minister van justitie, en latere minister-president van de
Nederlandse Antillen, Suzy Camelia-Römer71 uiting aan de gevoelens die op de eilanden
leefden door publiekelijk Lubbers’ synthesedocument te verscheuren. Weliswaar had
Nederland nu meer betrokkenheid bij, en verantwoordelijkheidsgevoel voor, de Nederlandse
Antillen getoond dan het in lange tijd gedaan had, maar de vorm waarin dit gebeurde leidde
alleen maar tot wantrouwen en weerstand op de eilanden zelf. Ronchi Isa, ex-premier van de
Nederlandse Antillen, verwoordde dit in 1999 als volgt: ‘Ik ben ontzettend teleurgesteld in de
houding van ederland. ederland heeft de bevoegdheid en de plicht om streng op te treden
als de situatie dat vereist. Zo staat het in het Statuut en niet anders. De Curaçaose
samenleving verkeert nu in een grotere crisis dan dertig jaar geleden, maar ederland doet
helemaal niks. Bang voor het verwijt daardoor onze autonomie aan te tasten, bang voor het
verwijt neokoloniaal op te treden. De politici zijn er sinds de dertigste mei niet moediger op
geworden, hier niet en in ederland niet.’ (zoals geciteerd in Oostindie, 1999: 58)72.

Pas in het nieuwe millennium bleek de tijd weer rijp voor een agendering van de staatkundige
herziening van de Nederlandse Antillen. In 2003 stelde Thom de Graaf, minister voor
bestuurlijke Vernieuwingen en Koninkrijksrelaties, de werkgroep Bestuurlijke en Financiële
Verhoudingen Nederlandse Antillen in. Deze ‘Commissie Jessurun’ onderzocht hoe het
staatkundig, bestuurlijk en financieel verder moest met de Antillen. In oktober 2004
presenteerde de commissie het eindrapport ‘Nu kan het … nu moet het’ aan de minister,
waarin gepleit werd voor opheffing van de Nederlandse Antillen. Curaçao en Sint Maarten
zouden vervolgens – net als Aruba – de status van autonoom land binnen het Koninkrijk
moeten krijgen, en de andere eilanden zouden rechtstreekse banden met Nederland moeten
gaan onderhouden73. De aanbeveling werd gedaan om gemeenschappelijke organen zoveel
mogelijk te voorkomen, en als dat niet te vermijden was dan deze niet permanent te vullen.
70

Maar waarvoor volgens Benjamin (2002: 71) wel veel steun bestond onder de bevolking.
Over deze periode in de Nederlands-Antilliaans-Arubaanse betrekkingen is veel gepubliceerd, zie bijvoorbeeld Jansen van Galen, 2004:
136-137, van Goor, 1994: 359 en Sluis, 2004: 160 en Oostindie, 2000: 195.
72
Ook Schrils (2003: 126) vindt dat Nederland in de jaren tachtig en negentig, toen armoede op Curaçao sterk toenam, had moeten ingrijpen,
op basis van artikel 43 van het Statuut: ‘Elk der landen draagt zorg voor de verwezenlijking van de fundamentele menselijke rechten en
vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van het bestuur’.
73
Een docent staatsrecht van de RUG noemde in het artikel ‘Opinie 31: minister Pechtold moet ederlandse Antillen niet opheffen' uit
oktober 2005 (gepubliceerd op de website van de universiteit: http://www.rug.nl/Corporate/nieuws/archief/archief2005/podium/Opinie_34)
het voorstel van de commissie Jessurun zeer slecht ‘Het is heel dom van de Antillen om zichzelf op te heffen. u hebben de ederlandse
Antillen en Aruba niet veel te zeggen over het Koninkrijk, maar het Koninkrijk ook niet over hen. Behalve defensie, buitenlandse
betrekkingen en het ederlanderschap doen de eilanden alles zelf. (…) Worden de ederlandse Antillen opgeheven, dan gaat die
bevoegdheid naar het Koninkrijk. En de facto is dat ederland. (…) In het nieuwe voorstel ligt de uiteindelijke beslissingsmacht over de
eilanden bij de minister van koninkrijksrelaties. Dan gaan we terug naar een vooroorlogse situatie waarin een ederlandse minister de boel
71
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De Commissie Jessurun pleitte ook voor het overnemen van de staatsschuld van de eilanden
door Nederland, om een nieuwe start mogelijk te maken.

Deze uitkomsten sloten goed aan bij de uitkomsten van het referendum van 2000 op Sint
Maarten, waarin een grote meerderheid van de bevolking (68,9%) aangaf een land binnen het
Koninkrijk te willen worden. De uitkomsten van de Commissie werden ondersteund door
referenda op Bonaire74, en Saba in 2004, waar een meerderheid van de bevolking zich uitsprak
voor een directere band met Nederland75. Op Curaçao gaf in 2005 nog maar vier procent van
de bevolking te kennen vóór het behoud van het land Nederlandse Antillen te zijn, en 68%
was voorstander van een status aparte76. Sint Eustatius was – blijkens een referendum in 2005
– het enige eiland dat nog prijs stelde op het behoud van het land Nederlandse Antillen: 76%
koos hiervoor.

Conform de aanbevelingen van de Commissie Jessurun en de wens van de meerderheid van
de bevolking spraken de Koninkrijkspartners tijdens het topoverleg op 26 en 27 april 2005 af
om het Antilliaanse staatverband in 2007 te beëindigen. Tijdens de Ronde Tafel Conferentie
van eind 2005 werd bepaald dat Curaçao en Sint Maarten77 zelfstandige landen binnen het
Koninkrijk zouden worden, met bestuurlijke autonomie. Bonaire, Sint Eustatius en Saba
zouden een bijzondere gemeente van Nederland worden, in internationaal verband aan te
duiden met ‘vrije associatie’. Dit zal de vorm aannemen van een zogenaamd ‘openbaar
bestuurslichaam’ in de zin van artikel 134 van de Grondwet78, met een directere band met
Nederland en meer ondersteuning op het gebied van gezondheidszorg, justitie en onderwijs.
Aanvankelijk werd naar de drie eilanden met deze toekomstige status verwezen als de ‘K3’
(Kleine drie), maar tegenwoordig worden ze aangeduid als de BES-eilanden (Bonaire,
regelt op de Antillen. Dat is een vorm van herkolonialisering. Met een nieuw stelsel heb je inderdaad minder Curaçao, maar dat betekent
meer ederland. Ik vraag me af of dat is wat ze willen.’
74
Ook op Bonaire bestond veel weerstand tegen de dominante positie van Curaçao binnen de Nederlandse Antillen. Zoals Klomp stelt (in
Sedoc-Dahlberg,1990: 104) ‘Bonaire has always known two colonizers: The etherlands and Curaçao ’.
75
Eind 1997 al bleek uit een enquête dat op Sint Eustatius 54,5% van de geïnterviewden een positief oordeel had over de provinciestatus,
40,2% op Saba en 37,4% op Bonaire (Oostindie en Verton, 1998).
76
Opmerkelijk was dat in 1993 en 1994 deze optie nog verworpen was door een ruime meerderheid van de Antilliaanse bevolking: bij
referenda was slechts 18% van de Curaçaoënaren, en 33% van de Sint Maartenaren vóór. De verklaring voor deze uitkomst wordt vaak
gezocht in onvrede onder de bevolking over de lokale politiek op dat moment, maar ook in een grootschalige enquête eind 1997 was het
aantal voorstanders van een status aparte op Curaçao nog beperkt: 29,3%. Op Sint Maarten was dat toen 47,5% (Oostindie en Verton, 1998:
29).
77
Nederland heeft zich lange tijd tegen een status aparte voor Sint Maarten verzet omdat het eiland te klein voor een zelfstandige status werd
bevonden. Het Tweede Kamerlid Klaas de Vries stelde in oktober 2006 voor om een nieuw referendum op dit eiland te houden om de
bevolking de keuze voor een status als ‘onderdeel van Nederland’ voor te leggen. Die keuzemogelijkheid werd immers nog niet geboden bij
het referendum van 2000 (Wereldomroep, 21 oktober 2006, ‘de Vries wil nieuw referendum Sint Maarten’). Op het eiland bestond weinig
begrip voor dit voorstel.
78
Dit conform het advies van de Raad van State hieromtrent (advies van 18-9-2006). Overigens zijn ook de Zuidelijke IJsselmeerpolders,
Elten en Tudderen openbare lichamen in de zin van artikel 134 van de Grondwet. Bijzonder is dat openbare lichamen niet tot een provincie
behoren en rechtstreekse relaties met de regering en de vakministeries hebben. Overigens werd eind 2006 door het provinciebestuur NoordHolland aangeboden om Bonaire, Sint Eustatius en Saba bij deze provincie onder te brengen. ‘De commissaris vindt dat oord-Holland een
link heeft met de Antillen door de vele inwoners van Antilliaanse afkomst die in de provincie wonen. Bovendien is oord-Holland volgens
hem een maritieme provincie. Ook wijst hij op de aanwezigheid van Schiphol.Dagelijks reizen honderden mensen heen en weer tussen de
Antillen en ederland''‘ (Noord-Hollands Dagblad, ‘oord-Holland wil Antillen inlijven’, 20 december 2006).

35

Eustatius en Saba). De status van openbaar bestuurslichaam zal het straks mogelijk maken om
de Nederlandse gemeentewetgeving selectief toe te passen, en af te wijken daar waar lokale
omstandigheden dit vereisen79. Ook maakt deze status het mogelijk om versneld extra
voorzieningen te treffen, iets dat zeer gewenst is vanwege de slechte staat van de diverse
infrastructurele voorzieningen op de eilanden. In eerste instantie zullen naar verwachting
alleen de hoogstnoodzakelijke maatregelen op financieel en juridisch gebied genomen
worden, en pas vanaf 2009 zal de Nederlandse wetgeving worden ingevoerd80.

In juni 2006 werd met het document ‘Partners in het Koninkrijk’ (lokaal bekend als het ‘nonpaper’ vanwege de niet-formele status) meer duidelijkheid geschapen over de voorwaarden
die Nederland aan de Nederlandse Antillen stelt alvorens over te gaan tot de toekenning van
een status aparte en de sanering van de Antilliaanse staatsschuld tot aan de rentelastnorm81. Zo
zal er een financieel toezichthouder worden aangewezen om te voorkomen dat de financiële
situatie in de aanloop naar de nieuwe status nog verder zal kunnen verslechteren82, en wordt in
het document nader omschreven hoe de inrichting van de justitiële keten op de eilanden er uit
zal moeten gaan zien. In november 2006 werd dit document door vertegenwoordigers van de
Koninkrijkspartners besproken, en na enige aanpassingen leidde dit uiteindelijk tot de
ondertekening van de zogenaamde Slotverklaring.

Op alle eilanden werd deze Slotverklaring vervolgens door de eilandsraden geratificeerd, met
uitzondering van die van Curaçao. Curaçaose politieke partijen, waarvan sommige
vertegenwoordigers de Slotverklaring al getekend hadden, verwierpen deze tijdens een
emotionele83 marathonvergadering in de nacht van 28 op 29 november 2006, en stuurden de
verantwoordelijke bestuurders terug naar de onderhandelingstafel84. Op het eiland vonden
demonstraties tegen de Slotverklaring plaats met spandoeken met daarop teksten als:
79
De concrete consequenties van de nieuwe status zijn onder andere (zie de informatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties op http://www.minbzk.nl/actueel/110422/snelle-verbeteringen): de eilandsraad zal de gemeenteraad worden genoemd, de
gedeputeerden wethouders en de gezaghebber burgemeester. De inwoners krijgen stemrecht voor de Eerste en Tweede Kamer en voor het
Europees Parlement, en zij kunnen zich verkiesbaar stellen of met lokale partijen aan de verkiezingen voor het Nederlands parlement
deelnemen. Over de in te voeren muntsoort moet nog nader overleg worden gevoerd, het lijkt niet strikt noodzakelijk om de euro in te
voeren. Maar wel is duidelijk dat de eilanden een inniger relatie met de EU zullen krijgen dan nu het geval is. Hoe deze vorm zal moeten
krijgen is onderwerp van onderzoek. Ook is nog onduidelijk of het niveau van de sociale voorzieningen wordt gelijkgetrokken met
Nederland. Dit zou ongewenst kunnen zijn, omdat dit een ongewenste aanzuigende werking kan hebben op mensen van buiten de eilanden.
Wel is al besloten dat er een nieuw stelsel van sociale uitkeringen komt, los van de huidige Antilliaanse uitvoeringsstructuur.
80
Bron: VNG-magazine, ‘ Omvorming Antillen gaat door, desnoods zonder Curaçao’, vol. 61, No 15, (2007), pp. 34 –36.
81
Dit houdt in dat de totale rentelast op leningen van de overheid maximaal vijf procent van de gemiddelde overheidsinkomsten van drie
voorafgaande jaren mag bedragen.
82
Nieuwe leningen mogen slechts met toestemming van deze toezichthouder worden aangegaan, en leningen voor consumptieve uitgaven
zijn niet toegestaan.
83
Zo vroeg Juniel Carolina (FOL) aan gedeputeerde Zita Jesus-Leito van de politieke partij ‘Staatkundige Structuur’ of zij 'het gewicht van
Tula [de leider van een slavenopstand in 1795 op Curaçao - CV] en de door een makamba afgevuurde kogel die Papa Godett [één van de
leiders van de opstand van 30 mei 1969 - CV] raakte, niet had gevoeld toen zij de Slotverklaring tekende'. De gedeputeerde antwoordde
gepikeerd dat zij die zaken niet had gevoeld, maar wél de armoede van bepaalde vrouwen in de samenleving, en andere wantoestanden.
Bron: Antilliaans Dagblad, ‘veel vergaderd na val BC’, 1 december 2006
84
Volgens Broek, in Nederlands Dagblad, ‘De Grenzen van het Koninkrijkspolderen’ van 2 december 2006, was dit in de overtuiging dat er
meer geld en veel meer bestuurlijke vrijheid te halen moest zijn in Nederland.
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‘hoogverraad’, ‘rekolonisatie’ en ‘hernieuwde slavernij’85. Wat vooral als onacceptabel werd
beschouwd, was dat Nederland de schuldsanering wilde koppelen aan het verwerven van
meer invloed op de justitiële keten en de financieel-economische situatie op het eiland. Maar
ook bestond er weerstand tegen het feit dat de status aparte van Curaçao minder ver zou gaan
dan die van Aruba. Zo zou Curaçao zijn Procureur-generaal moeten delen met andere
eilanden, terwijl Aruba een eigen Procureur-generaal heeft86. Maar nieuwe onderhandelingen
met Curaçao werden door Nederland van de hand gewezen, Nederland was niet bereid tot
concessies. De grote staatsschuld maakte de speelruimte voor Curaçao om het akkoord
blijvend te verwerpen zeer klein. Zonder duidelijkheid over de staatkundige toekomst van het
eiland en de schuldsanering bleven investeringen achterwege, en Curaçao dreigde de
ambtenarensalarissen en uitkeringen niet meer te kunnen betalen. Op 6 juli 2007 ging de
Eilandsraad alsnog akkoord met de slotverklaring.

Vanwege het grote aantal zaken dat nog geregeld moet worden alvorens tot opheffing van het
land Nederlandse Antillen kan worden overgegaan (de ‘boedelscheiding’), is de datum voor
de nieuwe staatkundige toekomst uitgesteld, van aanvankelijk juli 2007 naar 15 december
2008.Ook die datum bleek echter onhaalbaar, en later dat jaar werd 1 januari 2010
overeengekomen als nieuwe datum voor de ontmanteling van de Nederlandse Antillen.
Gedurende het jaar 2008 werd op veel vlakken voortgang geboekt in het proces tot
staatkundige herziening. Zo verplichtte Nederland zich in november van dat jaar ertoe om
70% van de totale schuldenlast van de Nederlandse Antillen te saneren (1,3 miljard euro,
oftewel ruim 3,1 miljard Antilliaanse gulden). En op 15 december 2008 werd tijdens een
Ronde Tafel Conferentie op Curaçao de ontwerpfase van het ‘nieuwe’ Koninkrijk der
Nederlanden afgesloten met de tekening van een gezamenlijk akkoord. Het akkoord bevat
onder meer afspraken over politie, rechtshandhaving, begrotingsbeleid, en financieel beheer
en toezicht87. Zo krijgen Curaçao en Sint Maarten een eigen politiekorps en openbaar
ministerie, en gezamenlijk een centrale bank88. Deze Ronde Tafel Conferentie ging gepaard
met een demonstratie tegen het akkoord, en zelfs met bedreigingen en een bommelding, als
uiting van de felle weerstand die er onder een deel van de bevolking van Curaçao tegen de
ontwikkelingen bestaat. Om tegemoet te komen aan deze weerstand zal op 15 mei 2009 –
85
Maar onder met name het blanke, welvarender deel van het eiland waren juist veel voorstanders van het Slotverklaring, en ook zij hielden
een protestmars. Dit werd door sommige politici die tegenstander waren aangegrepen om de juistheid van hun beslissing te onderstrepen.
86
Sinds de invoering van de status aparte heeft Aruba een eigen Procureur-generaal en een eigen Hoofdofficier van Justitie. Dit naast de
Procureur-generaal en Hoofdofficier van Justitie van de Nederlandse Antillen.
87
Bron: informatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op http://www.minbzk.nl/onderwerpen/denederlandse/nieuwe-staatkundige/116218/akkoord-over_0.
88
De Rijksministerraad heeft vervolgens in februari 2009 ingestemd met de Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba. Hierin is onder meer vastgelegd dat de openbare orde- en hulpverleningstaken in Curaçao en Sint Maarten worden
uitgevoerd onder gezag van de minister van Justitie. Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden deze taken uitgeoefend onder gezag van de
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bijna exact 40 jaar na de opstand van 30 mei 1969 – een referendum gehouden worden waarin
de bevolking gevraagd zal worden naar haar mening over het gesloten akkoord. Het is nog
niet duidelijk welke consequenties de uitkomst van dit referendum zal hebben voor de
voortgang van de staatkundige herziening. Premier Balkenende heeft al laten doorschemeren
dat er geen ruimte is voor nieuwe onderhandelingen, en – net als in Nederland – is een
politiek referendum op de Nederlandse Antillen niet bindend. Maar de Curaçaose
referendumcommissie is voornemens om het referendum te baseren op het internationale
zelfbeschikkingsrecht op basis van VN-resoluties, waardoor het mogelijk toch een probleem
zou kunnen zijn om de uitkomsten geheel te negeren89.

2.2

De wens tot onafhankelijkheid

Sinds de Nederlandse Antillen zich begin jaren zeventig vóór een onafhankelijke federale
republiek uitspraken, is het uitspreken van de wens om onafhankelijk te worden nooit meer
geheel uit het politieke arena verdwenen. Wel ging het daarbij al vrijwel vanaf het begin om
de onafhankelijkheid van individuele eilanden, in plaats van een onafhankelijkheid in
gezamenlijkheid. In 1988 verklaarde de politicus Claude Wathey van Sint Maarten dat het
eiland binnen vijf jaar onafhankelijk zou zijn. Saba heeft inmiddels al twee keer de
dekolonisatie-commissie van de VN gevraagd wat zijn rechten op zelfbeschikking zijn. En
ook Curaçaose en Arubaanse politici uiten geregeld de wens om op eigen benen te gaan staan,
los van Nederland. Maar in weerwil van de politieke uitspraken die op de eilanden gehoord
worden, is nog nooit uit een referendum of enquête gebleken dat meer dan 25% van de
bevolking voorstander zou zijn van de zelfstandige status90. Dit zelfs niet in de jaren zeventig,
toen lokale politici de details van een dergelijke status al aan het bespreken waren met
Nederland (Oostindie en Verton, 1998: 29)91.

gezaghebbers. Het beheer van deze korpsen valt onder verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Bron: ‘Rijksministerraad stemt in met rijkswet politie’, persbericht van 13 dec 2009
89
Bron: NRC, ‘ederland gebonden aan uitslag referendum Antillen’, 17 feb 2009.
90
In 1971 koos in een enquête van dagblad Amigoe de overgrote meerderheid van de Benedenwindse bevolking voor behoud van de band
met Nederland, zij het dat die wel losser mocht worden. Op Aruba koos een meerderheid voor losmaking van het eiland uit de Nederlandse
Antillen. Uit een onderzoek van 1974 bleek 14% van de Curaçaoënaren en 25% van de Arubanen voor onafhankelijkheid te zijn (Jansen van
Galen, 2004: 102). In maart 1977 werd op Aruba een referendum gehouden waarbij een ruime meerderheid weliswaar koos voor
‘onafhankelijkheid buiten het Antilliaanse verband’, maar de enige andere optie was ‘onafhankelijkheid binnen het Antilliaanse verband’
(Jansen van Galen, 2004: 91). De optie voor behoud van de band met Nederland buiten het Antilliaanse verband was niet in het referendum
opgenomen, zodat niet kan worden vastgesteld of op dat moment een meerderheid van de Arubaanse bevolking daadwerkelijk de
onafhankelijkheid boven het behoud van de band met Nederland gekozen zou hebben als die keuze was voorgelegd. Eind jaren tachtig was
een meerderheid van de Antilliaanse bevolking voor het behoud van de band met Nederland, en in 1993 bleek nog maar een half procent van
de Curaçaose bevolking voor onafhankelijkheid, en op Sint Eustatius nul procent (Jansen van Galen, 2004: 196). Eind 1997 lag het
percentage voorstanders van de onafhankelijkheid tussen de 0% (op Saba) en 15,3% (op Sint Maarten). Op Curaçao was het 6,6%, op Aruba
5,2, op Bonaire 1,8% en op Sint Eustatius 1,5%.
91
Deze gehechtheid aan de band met Nederland is geen recente ontwikkeling. In 1868 al, toen de Nederlandse minister van Koloniën de
Waal het voorstel deed om de kolonie aan Venezuela te verkopen, ´ging nu juist een ´storm´ van protesten tegen het idee van verkoop op (...).
Curaçao (...) is, om welke reden is mij vooralsnog een raadsel, aan ederland gehecht´ (Jansen van Galen, 2004: 25).
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Uit een grootschalige enquête die eind jaren negentig op de eilanden gehouden werd, bleek
dat de wens om de band met Nederland te behouden vooral gebaseerd is op pragmatische
gronden. Het bezit van een Nederlandse paspoort (en daarmee de mogelijkheid van migratie
naar Nederland) staat daarbij op de voorgrond, en ook de Nederlandse steun op het gebied
van economie, landsverdediging en rechtsorde blijken een rol te spelen. Een meerderheid van
de bevolking (61-64%) op Bonaire, Curaçao, Saba, en Sint Eustatius blijkt ook bang te zijn
voor overheersing door een ander land wanneer men zich los zou maken van Nederland. Dit
aandeel ligt op Aruba (81%) en Bonaire (80%) aanmerkelijk hoger, op Sint Maarten juist veel
lager (48%) (Oostindie en Verton, 1998: 32). Immateriële overwegingen zoals een gevoel van
verbondenheid met Nederland, spelen een veel kleinere rol92.

Uit de enquête kwam ook naar voren dat men weliswaar positief staat tegenover de
Nederlandse inbreng, en die zelfs nog wel wat groter wil zien, maar dat men ook reserves
heeft tegenover deze betrokkenheid als dat niet gepaard gaat met respect en begrip voor de
eilanden93. De frequent gehoorde politieke uitlatingen over het ‘op eigen benen staan’ moeten
in dit licht bezien worden. Ze raken weliswaar een emotionele snaar bij de bevolking – de
Nederlandse bemoeienis wringt – maar als het er op aan komt is men pragmatisch genoeg om
te kiezen voor de voordelen die de band met het moederland met zich mee brengt94. De oudpremier van Aruba Henny Eman en de oud-premier van de Nederlandse Antillen Suzy
Camelia-Römer benadrukten in een debat zelfs dat de Nederlandse Antillen en Aruba het
recht hebben om binnen het Koninkrijk der Nederlanden te blijven95. Dát de Nederlandse
Antillen en Aruba deel uit zullen maken van het Koninkrijk lijkt op de eilanden zelf nu niet
serieus ter discussie te staan. Maar de vorm waarin dat moet gebeuren is dat des te meer, en
zal dat waarschijnlijk blijven, zelfs (juist?) nadat het land Nederlandse Antillen is opgeheven.
92
Van de respondenten van de enquête die op Curaçao woonden noemde bijvoorbeeld 23% als eerste het belang van het Nederlandse
paspoort, 14% de betaalbare studiefaciliteiten, 13% de Nederlandse steun aan de economie, 8% Nederland als waarborg van de rechtsstaat,
8% voor de toegang tot Nederland en de EU (Oostindie en Verton, 1998: 133). Het beeld op de andere eilanden verschilde slechts in
nuances.
93
Op de vraag ‘bemoeit ederland zich teveel met het bestuur in ons land?’ antwoordde bevestigend op Aruba 40,9%, Bonaire 38%,
Curaçao 37,6%, Saba 12,7%, Sint Eustatius 18,7% en op Sint Maarten 40,4% van de respondenten (Oostindie en Verton, 1998: 31). Op de
vraag ‘toont ederland genoeg respect?’, antwoordde ontkennend op Aruba 49,5%, Bonaire 43,7%, Curaçao 44,2%, Saba 23,8%, Sint
Eustatius 39,4% en op Sint Maarten 62,3% van de respondenten (Oostindie en Verton, 1998: 34).
94
Illustratief in dit verband is de uitspraak van José Capricorne, graficus en kunstschilder afkomstig van Curaçao: ‘Ik heb heel lang gedacht
dat de Antillen onafhankelijk van ederland moesten worden. Inmiddels vind ik dat we de realiteit onder ogen moeten zien. Het zou voor de
Antillen op dit moment heel onverstandig en onverantwoordelijk zijn om te breken met ederland. We hebben er nu voordeel van om, als
zelfstandig bestuurde eilanden, onderdeel van het Koninkrijk te zijn. Er wonen driehonderdduizend mensen op de Antillen. We kunnen
eenvoudigweg niet als zelfstandige staat overleven. Dat zou alleen mogelijk zijn als de Antillen een Caraïbische federatie vormen. Maar
zolang zo’n federatie er niet is, moeten we geen risico nemen, geen onbezonnen avontuur beginnen, alleen maar vanwege een politiek ideaal’
(Oostindie, 1999: 26). Een andere Curaçaoënaar, Harold Hollander, verwoordt het in dezelfde bron als volgt: ‘we vochten [tijdens de opstand
van 30 mei 1969 - CV] niet voor onafhankelijkheid. In ederland vonden we dat idee wel aantrekkelijk. Maar toen we op het eiland
terugkwamen en de realiteit onder ogen zagen, realiseerden we ons dat het een verdomd dor eiland was, met alleen maar een raffinaderij, en
een bevolking die na al die jaren rancuneuze gevoelens koesterde. Toen gingen we ons afvragen wat we met dat eiland aanmoesten, wat we
ooit met onafhankelijkheid konden bereiken, wat de mensen zelf wilden. (…) ik merkte weinig van serieuze ideeën over ederland, over
kolonialisme. Later drong het ook steeds beter tot ons door dat ederland en de Verenigde Staten nooit zouden toestaan dat Curaçao
onafhankelijk zou worden’ (Oostindie, 1999: 52).
95
Bron: de Telegraaf, 25 november 2005. Overigens is het eenzijdig opzeggen van het staatsverband door Nederland überhaupt geen optie:
dit vergt een wijziging van het Statuut en die kan alleen aangebracht worden met de instemming van alle Koninkrijkspartners.

39

Zo zou de gemeentestatus op Curaçao, Aruba en Sint Maarten aan populariteit kunnen
winnen96 als die gunstig uit blijkt te pakken voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Overigens is niet uit te sluiten dat er onder de ederlandse bevolking wel enige steun te
vinden is voor een onafhankelijke status van de Nederlandse Antillen en Aruba, of toch op
zijn minst van een beëindiging van de huidige staatkundige relatie. Er zijn weinig tot geen
onderzoeken naar dit onderwerp gehouden, maar bij een enquête die in 2007 onder 1500
Nederlanders werd gehouden bleek dat 49% het eens was met de uitspraak ‘er moet een einde
komen aan de staatkundige band tussen ederland en de ederlandse Antillen’. In het geval
dat de Nederlandse Antillen bij Nederland wilden blijven horen, wilde 60% dat de eilanden
onder direct Nederlands bestuur zouden komen te staan. In deze enquête gaf 39% van de
ondervraagden aan de relatie met de Antillen als negatief te ervaren, 41% stond er neutraal
tegenover, en 18% zei daar (zeer) positief over te zijn97. Op de vraag ‘wat vindt u positief aan
de relatie tussen ederland en de ederlandse Antillen?’ werden antwoorden gegeven als:
‘niets, 't is eenrichtinsverkeer wat geld etc. betreft naar de Antillen, en ook
eenrichtingsverkeer vanuit de Antillen naar ederland voor wat betreft kansloze/criminele
jongeren’, ‘het bestuur rammelt aan alle kanten en is mijns inziens corruptief’, ‘ik kan helaas
niets positiefs bedenken. Ik woon in een wijk met veel Antilliaanse bewoners, die erg veel
overlast veroorzaken (lawaai, dealen, intimideren, hard rijden met auto's en scooters e.d.)’,
tot 'de eilanden horen bij ederland. De ontwikkeling is gebaseerd op de bestaande relatie
binnen het koninkrijk. Bovendien wonen er vele mensen uit die gebieden in ederland, het
behouden van de relatie is ook daarom van belang. Minder belangrijk maar wel leuk is dat je
erg ver op vakantie kunt gaan naar een 'ederlands' gebied.'

Aan een dergelijke, niet wetenschappelijk onderbouwde enquête, die ook beperkt van opzet
was en een momentopname, kunnen weinig definitieve conclusies worden verbonden. Maar
dat er in Nederland negatieve beeldvorming bestaat over de eilanden en hun bewoners, valt

96
Eind jaren negentig was het aantal voorstanders van deze status 24,4% op Curaçao, 19% op Sint Maarten en 11,6% op Aruba (Oostindie en
Verton, 1997: 30). Bij een referendum op Curaçao in 2005 bleek 23% van de bevolking voorstander van het provinciemodel. De bekendste
voorstander van het provinciemodel op Curaçao is Stanley Brown, een politicus die een belangrijke rol speelde bij de opstand van 30 mei
1969 op Curaçao en één van de drie oprichters van de na de naar aanleiding van de opstand opgerichte politieke partij Frente Obrero
Liberashon 30 di Mei (FOL). Het provinciemodel was het voornaamste thema van de door hem in 1993 opgerichte politieke partij C-93. Hij
benadrukte de voordelen van dit model door onder andere te wijzen op de forse verbetering van de sociale voorzieningen op de eilanden als
deze naar Nederlands niveau zouden worden opgetrokken. Hij zei hierover: ‘Ik zie dat revolutionaire bewegingen en maatschappelijke
veranderingen achterhaalde concepten zijn. Het enige alternatief is aansluiting bij een grotere, progressieve maatschappij. In ederland
heeft de democratie meer waarde dan op zo’n klein eiland. We hebben een poldermodel nodig, globalisatie in plaats van onafhankelijkheid
en isolatie. Daarom moet Curaçao een provincie van ederland worden (zoals geciteerd in Oostindie, 1999: 21).
97
Bron: de Dag, ‘Weg met de Antillen’, 7 januari 2008. Zie voor de resultaten van de enquête
http://www.dagbestanden.nl/antillen/antillen.pdf. In een enquête van de Wereldomroep in 2004 (10 november 2004, ‘Helft ederlanders wil
af van Antillen en Aruba’) gaf 55% aan te vinden dat de Nederlandse Antillen en Aruba onafhankelijk moesten worden. Ook Sluis (2004:
226) geeft aan dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking en zelfs 90% van de Tweede Kamer vindt ‘dat we er maar van af moeten
zien te raken’.
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niet te ontkennen98. Deze is met name ontstaan nadat in de jaren tachtig grote aantallen99
jongere Antillianen – vaak zonder diploma en vooruitzichten – naar Nederland kwamen om
de economische malaise op de eilanden te ontvluchten100. De vier grote steden trokken al snel
aan de alarmbel over de problemen die zij daar veroorzaakten. Werden de Antilliaanse en
Arubaanse gastarbeiders in de jaren zestig nog met open armen ontvangen, inmiddels worden
ze in sommige media vooral als een last voor de samenleving geportretteerd (zie onder andere
Römer, 2003: 32). Feit is dat de Antillianen in Nederland sterk vertegenwoordigd zijn in een
aantal statistieken, zoals die van de werkloosheid, tienermoederschappen en criminaliteit: in
2006 was de werkloosheid in deze gemeenschap 16,8% (de werkloosheid onder de gehele
Nederlandse beroepsbevolking was in dat jaar 4,3%). Van de Antilliaanse mannen in
Nederland tussen de 18 en 25 jaar werd in 2006 14,4% verdacht van criminaliteit (tegenover
6,3% van de autochtone bevolking)101. Maar verschillende bronnen (onder andere Heijes,
2003: 103) wijzen ook op de constante stroom aan negatieve berichtgeving over Antillianen
in de media. Berichten over succesvolle Antillianen in Nederland halen zelden de media,
zodat een erg negatieve beeldvorming over deze bevolkingsgroep is ontstaan. Tweede
Kamerlid Leerdam102 vroeg in 2008 middels een ingezonden brief in de Volkskrant aandacht
voor de 93% van de Antillianen en Arubanen die wèl voorbeeldige burgers zijn: ‘Zij zijn de
vergeten groep die wordt overspoeld met negatieve berichten over ‘de’ Antillianen en
Arubanen. Hun stem wordt zelden gehoord. Daarentegen wordt de naam van de Antilliaanse
98
Het overlegorgaan Caribische Nederlanders (www.ocan.nl) schetst de gevolgen van de negatieve beeldvorming van de Antilliaanse
gemeenschap in Nederland:
‘- De Raad van State veegt de verplichte inburgering voor Antillianen en de toelating- en deportatiewet van tafel; de huidige regering heeft
beide kwesties via een achterdeur toch weer in haar coalitieakkoord opgenomen.
- In Rotterdam vergelijkt raadslid Pastors Antillianen met een ziekte en heeft kamerlid Mirjam Sterk het over terroristen. Beledigingen
worden gerechtvaardigd. Verantwoordelijkheid in het emotie-politieke Nederland wordt niet genomen.
- De Rotterdamse burgemeester Opstelten pleit voor een 'Antillianenstop' in zijn stad.
- Ex-wethouder Marianne van den Anker vindt dat Antilliaanse zwangere vrouwen verplicht een abortus moeten ondergaan, net als
gehandicapten.
- Onderzoekster Marion van San beweert: criminaliteit onder Antillianen is erfelijk. Dat politie en sociale dienst Antillianen discrimineren,
durft zij niet te vermelden.
- De preflight controles op Schiphol voor Antilliaanse passagiers die naar Curaçao willen vliegen gaan gewoon door. Zie je eruit als een
potentiële bolletjesslikker? Lever dan je ticket maar alvast in. Geen geld retour.’
(bron: http://antillen.nu/content/view/2344/2/).
99
De Antilliaanse en Arubaanse gemeenschap in Nederland is in korte tijd snel gegroeid, van 23.000 in 1972 (Römer, 2003: 31) naar
131.000 in 2008 (bron: CBS).
100
Zie voor de achtergronden van die economische malaise paragraaf 3.1. In de periode van 1980 tot 1988 groeide de Antilliaanse
gemeenschap in Nederland van 40.000 naar 60.000 mensen (Jansen van Galen, 2004: 112), en die telt nu bijna 130.000 mensen (Bron. CBS,
28 juli 2006). Hiervan heeft 20% hooguit basisonderwijs genoten Bron: Jaarrapport Integratie van het Sociaal en Cultureel Planbureau, 2005,
http://www.scp.nl/publicaties/persberichten/9037702376.shtml.
101
Bron: CBS, http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/allochtonen/cijfers/default.htm. Het overlegorgaan Caribische Nederlanders
(www.ocan.nl) plaatst hier een aantal kritische kanttekeningen bij:
- Alleen Antilliaanse jongeren komen in een aparte databank waar hun ras-, gezondheid- en strafrechtgegevens worden geregistreerd: ten
behoeve van 'activiteiten' van de Antillianengemeenten. OCaN zal deze maatregel binnenkort aanvechten bij de rechter.
- (...) Geen enkel onderzoek geeft een juiste balans van de werkelijkheid: gecorrigeerd naar demografische en sociaal-economische factoren
blijkt van de procentuele oververtegenwoordiging van Antilliaanse jonge verdachten in de politiestatistieken niet veel meer over te blijven.
Het percentage verdachten wordt ook nog eens verhoogd door de eenzijdige oriëntatie van de politie op Antillianen.
- 'Anti-teams' van de politie jagen op Antilliaanse 'samenscholingen', doen aan 'gericht fouilleren' onder deze groep en hanteren een
'patseraanpak' (bewijs je bezit!) in Antilliaanse buurten. Zogeheten stadsmariniers breken in in woningen om Antilliaanse gezinnen 'te
helpen'. Hinderlijk volgen heet dat volgens de politie, maar volgens deskundigen in internationaal recht is dit 'ethnic profiling', hetgeen onder
alle omstandigheden verboden is (bron: http://antillen.nu/content/view/2344/2/).
102
De Nederlandse politicus John Leerdam werd in 1961 op Curaçao geboren als kind van een Surinaamse vader en een moeder uit Sint
Kitts. Op zijn website www.johnleerdam.nl wordt hierover gemeld: ‘Deze drie culturen en een liefdevol gezin zijn de juiste ingrediënten om
tot een culturele bruggenbouwer in theater en politiek uit te groeien’.
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en Arubaanse gemeenschap veelvuldig door het slijk gehaald. Het is tijd om ook de andere
kant, om ook deze categorie, om ook deze voorbeeldige Antillianen en Arubanen aan het
woord te laten’103

Maar ondertussen worden ook in de politiek ronduit kritische geluiden tegenover de
Nederlandse Antillen en Aruba geventileerd104. Door de regeringspartijen wordt gesproken
over het ontzeggen van jonge Antillianen zonder baan of opleiding van de toegang tot
Nederland105, en over het terugsturen van criminele Antillianen in Nederland106. De politici van
de Partij voor de Vrijheid gaan echter nog veel verder. Zo haalde Geert Wilders in oktober
2007 de media met de uitspraak dat de Nederlandse Antillen wat hem betreft op Marktplaats
aan de hoogste bieder verkocht mochten worden, als ze hun zaken niet gauw op orde zouden
brengen107. Deze uitspraak werd op de eilanden extra grievend ervaren omdat de
‘verhandelbaarheid’ van de eilanden herinneringen opriep aan de slavernijtijd. Hero
Brinkman, partijgenoot van Geert Wilders, noemde de eilanden enkele maanden daarna een
‘grotendeels corrupt boevennest’, en werd bij een bezoek aan de eilanden korte tijd later de
toegang tot het parlementsgebouw op Curaçao ontzegd. Minister-president Balkenende deed
nadrukkelijk afstand van deze uitspraak108 en noemde deze respectloos109.

103
Bron: Volkskrant, ‘Luister naar de vergeten 93 procent’, 24 mei 2008. Zie ook Römer (2003: 32): ‘men is slechts ontvankelijk voor de
feiten die het beeld versterken. Wat niet in het beeld past, wordt niet als ter zake doende opzijgezet. Intussen worden door het aanhoudende
negatieve beeld dat de media presenteren de economische ontwikkelingskansen van de ederlandse Antillen, in het bijzonder van Curaçao,
in ernstige mate belemmerd’.
104
When asked, Dutch politicians say they care about the Netherlands Antilles, Aruba, and Suriname, but in the same breath they admit that
it is not a top priority for them or their party. The lack of public interest in the three countries is obvious and if there is news in the Dutch
media it tends to be negative, focusing on mass migration, crime, drugs, corruption et cetera. (Hoefte, 2001: 70).
105
Dit is overigens in de praktijk moeilijk te realiseren, want Antillianen zijn Nederlanders en beschikken over een Nederlands paspoort.
Regelingen mogen niet discriminatoir zijn, een onderscheid tussen Nederlanders onderling moet voldoen aan criteria van rechtvaardigheid en
objectiviteit. De handhaving van een eventuele regeling is ook praktisch onuitvoerbaar zonder op huidskleur te discrimineren. Daarbij
kunnen Antillianen (en Arubanen) zich op basis van de LGO-status van de eilanden in elk ander land van de Europese Unie vestigen, en zijn
bijvoorbeeld een visumplicht of toelatingsregeling eenvoudig via deze ‘achterdeur’ te omzeilen (Oostindie en Klinkers, 2001, dl. III: 351355).
106
Bron: de Telegraaf, ‘Kamer: werkloze Antilliaan weren’, 18 maart 2008.
107
Zie de weblog van Geert Wilders op:
http://www.geertwilders.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=1278&Itemid=103: ‘Door de financiële steun vanuit ederland
zijn de eilanden jaren lang gepamperd en hebben ze er een enorme puinhoop van gemaakt. Vooral de bestuurscultuur op Curaçao is één
grote boevenbende. Fraude en corruptie tieren er welig en de zuurverdiende centen van de ederlandse belastingbetaler verdampen
razendsnel onder de Caribische zon. Er is afgesproken dat ederland de staatsschuld van de Antillen gaat oplossen, wat ons maar liefst 2,2
miljard euro gaat kosten. Wat mij betreft is dat echt de allerlaatste keer; als ze nu niet gauw hun zaken op orde brengen, mogen de Antillen
van mij op marktplaats.nl verkocht worden aan de hoogste bieder.’
108
Hoogleraar in de politiek van de etnische verhoudingen Meindert Feddema is van mening dat de PVV wel degelijk de gevoelens van de
meeste Nederlanders verwoordt: ‘men kan populisme echter ook in positieve zin opvatten als het doorbreken van een elitekartel. Als het
uitdragen van opvattingen die bij grote delen van de bevolking gemeengoed zijn, maar door de politieke elite getaboeïseerd zijn. Pim
Fortuyn deed dat in het islamdebat, Wilders en Brinkman doen dat nu in het debat over de Antillen. De ervaring leert dat een dergelijke
doorbraak een lawine-effect heeft. Op het moment dat de onderhandelingen over het Slotakkoord niet alleen op de Antillen, maar ook in
ederland gepolitiseerd worden, zal blijken dat veel kiezers zich niet meer achter Balkende, maar achter Brinkman scharen. De Haagse elite
maakt zich daar zorgen over, maar de elite op Curaçao lijkt nog niets in de gaten te hebben’ (bron: Volkskrant, ‘Koloniaal denken? Hoezo?
Is dat erg dan?’, 21 januari 2008).
109
Bron: Elsevier, ‘Balkenende: Uitspraken Brinkman respectloos’, 11 januari 2008.
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2.3

Staatkundige ontwikkelingen en de wens tot onafhankelijkheid in
de Franse, Britse en Amerikaanse gebiedsdelen in het Caribisch
gebied

Het is duidelijk dat de relatie van Nederland met zijn voormalige West-Indische koloniën de
gemoederen nog altijd bezighoudt. De vraag kan gesteld worden of dat ook in andere landen
het geval is. Nederland is immers niet het enige land dat koloniën in het Caribisch gebied
heeft, of heeft gehad. Ook Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, de Verenigde Staten
en Denemarken110 hebben een koloniaal verleden in het Caribisch gebied. Veel van de
voormalige koloniën van deze landen zijn in de 18e, 19e danwel 20e eeuw onafhankelijk
geworden111, maar een aantal heeft tot op heden een vastere, danwel lossere, band met zijn
voormalige kolonisator. Spanje en Denemarken zullen overigens van verdere behandeling als
kolonisator in deze paragraaf worden uitgesloten, omdat hun rol in de regio al ver voor de
Tweede Wereldoorlog was uitgespeeld. Het is daarom moeilijk om een relevante vergelijking
te maken.

Groot-Brittannië. De verantwoordelijkheid die Groot-Brittannië voor haar koloniën had was
altijd onomstreden112, maar na de Tweede Wereldoorlog heeft Groot-Brittannië zich actief
ingezet voor de volledige verzelfstandiging van haar koloniën. In 1958 werden als tussenstap
hier naar toe de Brits-Caribische eilanden samengevoegd tot de ‘West Indies Federation’. Dit
met het idee dat ze samen als onafhankelijk land sterker stonden dan elk apart. Deze federatie
kreeg veel autonomie, maar ontving wel (financiële) steun van het moederland, dat ook
verantwoordelijk bleef voor de externe verdediging (Wehry, 1988: 147). De federatie viel vier
jaar later echter al uit elkaar, en de meeste van de deelnemende eilanden werden in de periode
van 1962 (Jamaica was de eerste) tot 1983 (Saint Kitts & Nevis waren de laatste) elk apart
onafhankelijk. Een aantal eilanden bleek echter niet onafhankelijk te willen worden, en
werden daar door Groot-Brittannië ook niet toe gedwongen.

110
Denemarken was vanaf de 17e/18e eeuw in het bezit van de eilanden die nu bekend staan als de Amerikaanse Virgin Islands. SintThomas
werd in 1672 ingelijfd, SintJohn in 1694 en SintCroix werd in 1733 Deens bezit. Tijdens de Eerste Wereldoorlog (in 1917) werden deze
eilanden door Denemarken aan de Verenigde Staten verkocht vanwege de dreigende bezetting van Denemarken door Duitsland. Hiermee
zouden ook de Caribische eilanden in Duitse handen komen te vallen en Duitsland een uitvalsbasis verschaffen om acties te ondernemen
tegen de Verenigde Staten.
111
Geïnspireerd door de onafhankelijkheidsoorlog in de Verenigde Staten (1775 – 1783) ontstond eind 18e eeuw in het gehele Caribische
gebied een behoefte om zich van de koloniserende mogendheden te ontdoen. Haïti werd als eerste land in de regio in 1804 onafhankelijk, de
Dominicaanse Republiek volgde (afhankelijk van de interpretatie in 1821, 1844 of 1865). Cuba werd in 1902 onafhankelijk, verschillende
Britse koloniën in de periode 1962 tot 1983, en Suriname in 1975. Inmiddels woont 85% van de 35 miljoen mensen in de Caribische regio in
onafhankelijke landen (Oostindie, 2000: 110).
112
De Engelse minister van Koloniën J. Chamberlain zei in 1898 in het parlement over de West-Indies: ‘because these isles have fallen into
temporary misfortune, we will not let them rot’. De Royal Commission stelde dat Engeland verantwoordelijk was voor de morele en
materiële welvaart op de eilanden. (Oostindie, 1998: 241).
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Deze eilanden: Anguilla, de Britse Virgin Islands, Cayman Islands, Montserrat en Turks en
Caicos, hebben tegenwoordig de status van ‘British Overseas Territories’. Sinds 1962 hebben
de bewoners van deze Britse overzeese gebieden geen mogelijkheid meer om zich vrij in
Groot-Brittannië te vestigen. De officiële taal is het Engels, en verder worden er op het eiland
creoolse varianten van het Engels gesproken (Oostindie, 2000: 172). In elk van de British
Overseas
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zijn

er

wereldwijd

veertien)

wordt

Groot-Brittannië

vertegenwoordigd door een Britse gouverneur. Groot-Brittannië verleent deze gebieden maar
beperkte financiële steun, en ook weinig bestuurlijke autonomie. Oostindie en Sutton (2006:
5) stellen wel dat er sinds eind jaren negentig van Britse zijde meer nadruk wordt gelegd op
‘partnership’, en dat de lokale bevoegdheden enigszins verruimd zijn, maar maken ook
melding van een intensivering van de bemoeienis de afgelopen jaren vanwege zorgen over
onder andere drugscriminaliteit, illegaliteit en gebrekkig bestuur op de eilanden. Dit vaak
tegen de zin van de eilanden zelf, maar er is geen brede steun voor de onafhankelijkheid
onder de bevolking.

Frankrijk. De Franse gebiedsdelen Frans Guyana, Guadeloupe en Martinique kregen na een
referendum in 1946 als ‘département d’óutre-mer‘ (DOM) dezelfde status als de provincies in
het moederland. Dit onder invloed van linkse Franse politici (de rechtse politieke partijen
waren voorstander van autonomie), die vonden dat de Franse idealen van vrijheid, gelijkheid
en broederschap ook van toepassing waren op de koloniale gebieden. Saint-Martin en SaintBarthélemy waren tot voor kort gemeenten van Guadeloupe, maar kozen in 2003 voor een
zelfstandige status als collectivité d'outre-mer (qua status vergelijkbaar met de DOM), die in
2007 gerealiseerd werd. De bewoners van de DOM’s hebben sindsdien dezelfde rechten en
plichten als die in Frankrijk, en de besturing van de eilanden gebeurt vanuit Parijs via lokale
‘préfets’. Om de levensstandaard in de Caribische gebiedsdelen op Frans niveau te kunnen
houden maakt Frankrijk hoge kosten: per hoofd van de bevolking ongeveer het zesvoudige
van de financiële steun die de Nederlandse Antillen en Aruba ontvangen (Oostindie, 2005:
148). Dit zijn kosten die worden gemaakt voor onder meer de sociale voorzieningen en de
openbare voorzieningen ter plekke.

De officiële taal in de DOM’s is Frans. De inwoners kunnen zich vrij in Frankrijk vestigen, en
doordat ze goed Frans spreken, en het onderwijssysteem op de eilanden volledig geënt is op
het Franse systeem, gebeurt dat doorgaans met weinig aanpassingsproblemen. Hoewel een
verlangen naar zelfbeschikkingsrecht wel een onderliggende rol gespeeld zou hebben bij de
rellen op Guadeloupe in 1967, blijkt bij verkiezingen en referenda steeds dat de bewoners van
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de DOM’s overwegend tevreden zijn met de huidige status (Wehry, 1988: 142). Er lijken
relatief weinig ressentimenten jegens de voormalige kolonisator te bestaan.

De Verenigde Staten. De Verenigde Staten hebben een staatkundige relatie met Puerto Rico
sinds 1898, en met de Amerikaanse Virgin Islands sinds 1917. Puerto Rico heeft de status van
‘geassocieerde staat’ en heeft meer autonomie dan de Virgin Islands. Puertoricanen kunnen
niet deelnemen aan de verkiezingen voor de Amerikaanse president, en kennen geen
vertegenwoordiging in het Congres. Maar Puertoricanen kunnen zich wel vrij in de Verenigde
Staten vestigen. De Verenigde Staten hebben de pogingen om het Engels als voertaal op
Puerto Rico in te voeren opgegeven, iedereen spreekt er Spaans. Op Puerto Rico leeft een
onafhankelijkheidswens, en er is sprake van ressentimenten richting de Verenigde Staten
omdat men zich op Puerto Rico realiseert dat men voor een handhaving van het huidige
welvaarts- en voorzieningsniveau sterk afhankelijk is en blijft van dit moederland.

Nederland komt als dekolonisator uit tussen Frankrijk, dat de gebiedsdelen volledig
geïncorporeerd heeft in het moederland, en Groot-Brittannië, dat heeft aangestuurd op
onafhankelijkheid waar mogelijk, en alleen voor de eilanden die dat niet wensten gekozen
voor een bestuursvorm met aanmerkelijk minder autonomie dan de Nederlandse Antillen en
Aruba. Nederland heeft geen consistent beleid gevoerd voor zijn gezamenlijke overzeese
bezittingen en steeds tussen beide extremen gezwalkt. Het resultaat is dat de eilanden nog
steeds onderdeel uitmaken van het Koninkrijk, en wel als ‘gelijkwaardige partners’113 met het
veel grotere en welvarende moederland. De eilanden hebben ook een aanmerkelijk grotere
zelfstandigheid dan de andere nog afhankelijke gebiedsdelen in de regio. Dit heeft op de
eilanden zelf tot verwachtingen geleid die niet waargemaakt kunnen worden, en in Nederland
tot frustraties over het onvermogen om problemen op de eilanden aan te pakken, vooral daar
waar deze gevolgen hebben voor Nederland114.

Er is veel geschreven over het verschil in beleid tussen Nederland en andere landen met een
(de)kolonisatieverleden, en over de mogelijke verklaringen daarvoor. Oostindie constateert
dat het Nederlandse dekolonisatiebeleid aansluit op een lange geschiedenis van koloniale
verwaarlozing, waar Frankrijk juist een lange geschiedenis kent van een ‘mission civilatrice’
(Oostindie, 2005: 151). Het is niet toevallig dat op alle Franse DOM’s het Frans de voertaal
is, terwijl dit op de Nederlandse Antillen niet het Nederlands is, maar op de Bovenwinden het
113
‘This equality was an idée fixe that undermined the autonomy of the Caribbean countries. Firstly, the etherlands were economically and
demographically stronger and secondly, The Hague determined the course of policy’(Hoefte, 2001: 69).
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Engels, en op de Benedenwinden het Papiaments115. Lammers zoekt de verklaring voor de
verschillen in het kolonisatiebeleid tussen Nederland, Engeland en Frankrijk in Hofstedes
cultuurdimensies116. Hij stelt daarbij ‘de ‘typisch Franse’, nogal autoritaire stijl
(bureaucratisch centralistisch) tegenover het benevolent-paternalistische patroon van zowel
Britten als ederlanders (besturen via inheemse elites en met een minimum aan dwang).
Waar de Britten tendeerden naar ‘besturen op afstand’, bemoeiden ederlanders zich vaker
en intensiever met de uitvoering van het beleid’. Naipaul verwoordt het anders, maar komt tot
een vergelijkbare conclusie: hij zoekt de oorzaak van wat hij de ‘passiviteit’ van de BritsWest-Indiër noemt in het feit dat de Britten nooit geprobeerd hebben om de inwoners van de
koloniën te veranderen, waar Nederland ze het idee gaf dat ze gelijke rechten hadden en
Nederlander zouden kunnen worden: ‘De paradox is dat het ederlandse idealisme leidt tot
afwijzing, terwijl het Britse cynisme tot een tamelijk ongedwongen relatie tussen kolonialen
en mensen uit het moederland heeft geleid.’ (Naipaul, 1992: 195-196). De door Lammers en
Naipaul geconstateerde stijlverschillen zijn ook herkenbaar in de dekolonisatieprocessen in de
Nederlandse, Franse en Britse gebieden. Frankrijk heeft met zijn kenmerkende grote
machtsafstand de sterke centrale aansturing van zijn koloniale bezittingen in het postkoloniale
tijdperk gehandhaafd. De Britten hebben de relatief grote afstand tot hun koloniën vertaald in
het leiden van deze (ei)landen naar de onafhankelijkheid (met uitzondering van de vijf British
Overseas Territories die dit niet wensten, en die nu op on-Britse wijze toch vrij direct
aangestuurd worden uit zorg voor ontsporing). En Nederland bevindt zich qua
dekolonisatiebeleid tussen beide, waardoor een diffuse situatie in de besturing is ontstaan.

2.4

Samenwerking in de regio

Een afronding van het dekolonisatieproces van de Nederlandse Antillen en Aruba lijkt
voorlopig nog niet in het verschiet. Maar dit hoeft de eilanden niet te belemmeren om
toenadering te zoeken met andere landen dan de voormalige kolonisator, en dan met name
met die in de regio. De positieve èn negatieve consequenties die de Nederlandse Antillen en
114

Zie ook Hoefte (2001: 70): ‘Both the Statute and the treaty of 1975 give the Dutch a special responsability but when that is exercised, in
the form of helping or punishing, it interferes with the autonomy of the Antilles and Aruba and the indepence of Suriname’ .
Over het inmiddels praktisch verdwenen zijn van de Nederlandse taal in Indonesië zegt de Swaan (2001: 87): ‘It seems the Dutch were
never very keen on having the Indonesians learn their language in very large numbers’. En over hetzelfde onderwerp Steinhauer (2000: 4):
‘Pogingen van het ederlands gezag om ederlands ingang te doen vinden waren halfhartig en ineffectief. In het algemeen was de
overtuiging dat kennis van het ederlands en daarmee toegang tot ederlandse kennis zo niet slecht was voor de inlander zelf, dan toch in
ieder geval slecht voor de koloniale machtsverhoudingen’ en ‘hoe goed de Indonesische elite ook ederlands sprak, geaccepteerd als
gelijken werden ze nooit. ederlands bleef dus de taal van de overheerser en was daarmee uitgeschakeld als toekomstige nationale taal van
een zelfstandig Indonesië.’
116
Frankrijk vertoont in de meting van de cultuurdimensies een grotere machtsafstand (de mate waarin minder machtige leden van instituties
of organisaties in een land sociale ongelijkheid verwachten en accepteren) dan Nederland en Groot-Brittannië, wat de meer autoritaire
bestuursstijl kan verklaren. Nederland scoort ongeveer gelijk met Frankrijk, maar hoger dan Groot-Brittannië, op langetermijngerichtheid (de
mate waarin men in een samenleving waarde hecht aan deugden als volharding en spaarzaamheid), en veel lager dan beide op masculiniteit
(door Lammers gedefinieerd als de mate waarin men de nadruk legt op leefbaarheidsdoelen danwel prestatiedoelen). Hiermee zou de
intensievere bemoeienis met de uitvoering verklaard kunnen worden (Lammers, 2006: 270).
115
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Aruba ondervinden van hun geografische ligging en kleinschaligheid zijn immers niet uniek.
Ze zijn in meer of mindere mate van toepassing op alle eilanden in de Caribische regio (zie
o.a. Sutton, 2005). Het ligt voor de hand dat al deze kleine, kwetsbare eilanden naar
aansluiting in de regio streven, om de beperkte middelen te bundelen. Dit des te meer omdat
de regio veel hinder ondervindt van drugscriminaliteit117 en illegale migratiestromen.
Inderdaad zijn er de afgelopen decennia diverse samenwerkingsinitiatieven in het Caribisch
gebied gestart118. De belangrijkste zijn de volgende:

CARICOM119. De CARibbean COMmunity is in 1973 opgericht en gericht op de economische
integratie van de deelnemers door de instelling van een gemeenschappelijke markt (Wehry,
1988: 181). Deelnemers zijn Antigua en Barbuda, de Bahama's, Barbados, Belize, Dominica,
Grenada, Guyana, Haïti, Jamaica, Montserrat, Saint Kitts en Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent
en de Grenadines, Suriname en Trinidad en Tobago. ‘Associated members’ zijn Anguilla, de
British Virgin Islands, Bermuda, Cayman Islands en Turks and Caicos islands. Deelname van
de Nederlandse Antillen en Aruba aan CARICOM wordt geregeld in de media geopperd,
maar een volwaardig lidmaatschap ligt niet voor de hand zolang de eilanden niet
onafhankelijk zijn.

OECS120. In 1981 verbonden zeven voormalige Engelse koloniën zich in de Organisation of
Eastern Caribbean States, gericht op de creatie van een gemeenschappelijke markt. Inmiddels
is het aantal deelnemers van de OECS uitgebreid tot: Dominica, Saint Kitts and Nevis,
Antigua and Barbuda, Grenada, Saint Lucia, Montserrat, Saint Vincent and the Grenadines.
De British Virgin Islands en Anguilla zijn ‘ associate member’. Zowel deze ‘associated
members’ als Montserrat zijn nog steeds ‘overseas territories’ van Groot-Brittannië. Een jaar
na de oprichting werd de OECS uitgebreid met het Regional Security System (RSS), een
militair samenwerkingsverband om de beperkte middelen te bundelen voor de bestrijding van
gezamenlijke bedreigingen121.
117
De geografische ligging tussen Zuid- en Noord-Amerika, en de goede logistieke verbindingen naar Europa, maakt dat de eilanden van de
Nederlandse Antillen en Aruba midden in de doorvoerroute liggen van de productiegebieden van drugs in onder meer Colombia en Bolivia
naar de afzetmarkten in de Verenigde Staten en Europa.
118
Ook Latijns-Amerika kent verschillende samenwerkingsverbanden, de bekendste is Mercosur. Deze Mercado Común del Sur werd in
1991 opgericht en is een douane-unie met als deelnemende landen Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay en Venezuela. Bolivia, Chili,
Peru en Mexico zijn geassocieerde leden. Het doel van deze organisatie is het bevorderen van de vrije handel en het vrije verkeer van
goederen, personen en kapitaal tussen de deelnemers. Voor meer informatie zie http://www.mercosur.int/msweb.
119
Zie ook www.caricom.org.
120
Zie ook www.oecs.org.
121
De taken omvatten: de wederzijdse bijstand in geval van nationale noodsituaties, de bestrijding van smokkel, de opsporing en redding ter
zee, de controle op immigratie, de bescherming van installaties uit de kust, maritiem milieutoezicht en acties bij bedreiging van de nationale
veiligheid. Niet alle deelnemers van het RSS beschikken over een leger, maar wel beschikken alle minstens over een bovengemiddeld goed
getrainde en uitgeruste politie-eenheid (Griffith, 1996: 63). In 1983 werd het RSS samen met Amerikaanse troepen ingezet op Grenada, toen
daar een links-radicale coup werd gepleegd121. Barbados drong naar aanleiding hiervan in 1986 sterk aan op de vorming van een permanente
Oost- Caribische strijdmacht, maar omdat de Verenigde Staten deze – op termijn mogelijk slecht controleerbare – strijdmacht niet wilde
financieren, kwam dit initiatief niet van de grond. Andere deelnemers aan het RSS zagen overigens ook weinig in een dominante rol van
Barbados bij de oprichting daarvan (Wehry, 1988: 186-187). In 1990 was het RSS actief op Trinidad and Tobago toen daar een staatsgreep
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ACS122. De Association of Caribbean States werd opgericht in 1994 met als doel het
bevorderen van vooral de economische samenwerking binnen de regio. De organisatie kent 25
lidstaten en 3 geassocieerde leden, waaronder ook de Nederlandse Antillen en Aruba en
Frankrijk (namens Frans Guyana, Guadeloupe en Martinique).

Ondanks de goede wil van de deelnemers aan deze initiatieven is er veel kritiek op de
concrete resultaten die ze opleveren. De economische en politieke betekenis van de
samenwerkingsverbanden is gering, de militaire betekenis vrijwel afwezig (zie onder meer
Huntington, 1996: 131 en 133, Oostindie, 2004b: 328)123. En van een verregaande
(economische) integratie in het Caribisch gebied is tot op heden nog in het geheel geen
sprake. Vooral de onderlinge verschillen in taal en cultuur, en de oriëntatie van de leden op
landen buiten het Caribisch gebied zoals de Verenigde Staten of de voormalige kolonisator
lijken hier debet aan te zijn. Het is ook de vraag hoeveel er van dit soort initiatieven verwacht
mag worden. Als in ogenschouw wordt genomen hoe moeilijk het voor Europese landen, met
meer complementaire markten, al is om delen van de autonomie af te staan aan een
overkoepelend Europees gezag, dan kan men zich voorstellen dat dit voor de onderling sterk
concurrerende Caribische (ei)landen nog veel lastiger is. De interne staatkundige
ontwikkelingen, en de culturele processen die daar ook nog een rol bij spelen, eisen vaak alle
aandacht op. Het inleveren van de vaak relatief recent pas verworven autonomie is politiek
moeilijk verkoopbaar aan de achterban. Dit ook omdat de sterke interne gerichtheid van deze
vaak kleine (eiland)gemeenschappen ertoe leidt dat het ‘eigene’ meestal boven alles wordt
gesteld, zelfs daar waar samenwerking voordelen op kan leveren (Oostindie en Sutton, 2006:
3). Een complicerende factor is nog dat juist door de beperkte middelen van de eilanden een
kwalitatief en kwantitatief goede inrichting en bemensing van dit soort verbanden voor
Caribische (ei)landen een veel groter probleem is dan voor de landen van de Europese Unie.
Voor de Nederlandse Antillen en Aruba speelt daar nog bij mee dat deze relatief welvarende
eilanden weinig te verwachten hebben van economische samenwerking met de vaak veel
armere buur(ei)landen. Voorlopig lijkt de huidige, relatief vrijblijvende en beperkt van
omvang blijvende, regionale samenwerking het hoogst haalbare124.

werd gepleegd, en in november 1994 werd opgetreden tijdens een gevangenisopstand in SintKitts-Nevis. Het RSS oefent jaarlijks met
krijgsmachten en kustwachten van andere landen in de regio, zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en ook
Nederland. Het RSS krijgt materiële en politieke steun van onder meer de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk, maar nu de
focus van deze landen verlegd is en de defensiebudgetten verlaagd zijn, is dit minder geworden. Ook op de eilanden zelf worden minder
middelen beschikbaar gesteld voor het RSS dan voorheen.
122
Zie ook www.acs-aec.org.
123
Zie voor het gebrek aan voortgang van bijvoorbeeld Caricom ook het rapport van de Economist Intelligence Unit (2007: 14).
124
Een voorbeeld van zo’n samenwerking is de Paramaribo Declaration: deelnemende landen (het Koninkrijk der Nederlanden, de Verenigde
Staten, Suriname, Canada, Engeland, Frankrijk, Brazilië, Guyana, Trinidad & Tobago, Colombia, Venezuela en Zuid-Afrika) beloven zich in
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Als de samenwerking binnen de Caribische regio nu vaak al zo moeizaam verloopt, dan ligt
de vrijwillige staatkundige aansluiting van eilanden van de Nederlandse Antillen en Aruba bij
een ander (ei)land in de regio ook niet voor de hand. Onder de meerderheid van de bevolking
van de Benedenwinden bestaat weinig animo voor het zoeken van toenadering tot Venezuela
(Jansen van Galen, 2004: 194-195, Wehry, 1988: 91)125. Wellicht dat Saint-Martin en Sint
Maarten ooit nog eens tot integratie komen, maar het is niet waarschijnlijk dat Frankrijk de
status van haar overzeese gebiedsdeel zal willen wijzigen, en een vrijwillige aanmelding van
Sint Maarten bij Frankrijk als DOM is evenmin waarschijnlijk, omdat het eilandgebied
daarmee veel autonomie kwijt zou raken.

2.5

De ederlandse Antillen en Aruba in relatie tot de Europese Unie

Het lidmaatschap van Nederland van de Europese Unie (EU) heeft ook consequenties voor de
Nederlandse Antillen en Aruba. Dit geldt natuurlijk primair voor Bonaire, Sint Eustatius en
Saba, die als ‘openbaar lichaam’ van Nederland straks ook onderdeel van Europa zullen zijn.
Met deze eilanden zijn inmiddels afspraken gemaakt om de consequenties daarvan de
komende periode nader te onderzoeken. Maar ook voor de andere drie eilanden biedt de band
met Nederland toegang tot de Europese markt, en aanspraak op bepaalde Europese
voorzieningen. De Nederlandse Antillen en Aruba hebben binnen de EU sinds 1964 de status
van Landen en Gebieden Overzee (LGO). Dit houdt in dat ze handels- en financiële
faciliteiten genieten, zoals preferentiële markttoegang en aanspraak op het Europees
Ontwikkelingsfonds, zonder onderdeel van de EU te zijn. Ook profiteren de eilanden van het
zogenaamde Olieprotocol, op basis waarvan ze jaarlijks twee miljoen ton aardolieproducten
naar de EU kunnen uitvoeren tegen nultarieven (Wehry, 1988: 29).

Eén van de keuzes die nu gemaakt moet worden, is of deze LGO-status – waarvan het
voortbestaan niet gegarandeerd is126 en waarvan het financiële belang altijd relatief beperkt is
gebleven127 – gehandhaafd moet blijven, of dat gekozen moet worden voor de status van Ultra
te spannen en samen te werken op het gebied van drugsbestrijding. Ook is Curaçao actief bezig met het sluiten van belastingverdragen met
negen landen in de regio, zoals Barbados.
125
Door sommige bronnen (Jansen van Galen, 2004: 212) wordt er wel op gewezen dat de latinisering van de Benedenwinden veelomvattend
is en snel vordert, zodat deze weerstand op de langere termijn sterk wel eens zou kunnen afnemen. De relatie tussen de Nederlandse Antillen
en Aruba en Venezuela wordt behandeld in hoofdstuk 4.
126
De Raad van State geeft in ‘Het rapport over mogelijke relaties ederlandse Antillen en Aruba tot de EU’ (Den Haag, 9 september 2003)
aan dat deze status steeds voor een bepaalde periode wordt vastgesteld, en dat in een volgende periode de voorwaarden minder gunstig
kunnen zijn dan in de vorige. Ook kunnen de voorwaarden gedurende de looptijd eenvoudig worden aangepast als dat de EU-landen beter
uitkomt. Het rapport van SEOR stelt: ‘Bovendien volgde elke keer als een nieuwe opening voor gebruik van de regelingen werd ontdekt een
reactie vanuit de Europese Unie met als gevolg dat de mogelijkheden voor dergelijke activiteiten sterk werden ingeperkt. Als gevolg werd het
vrijwel onmogelijk dat zulke activiteiten een duurzaam karakter kregen. aar verwachting zal het in de toekomst niet anders worden’.
127
Het financiële belang van de LGO-status is nooit meer dan 1% van het BBP van de Nederlandse Antillen geweest (SEOR, 2003: 96). Wel
werd enige jaren met succes gebruik gemaakt van het LGO-besluit van 1991. Dit hield in dat LGO-gebieden landbouwproducten vrij van
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Perifeer Gebied (UPG). De UPG-status is bedoeld voor gebieden die niet binnen Europa
liggen, maar wel onderdeel zijn van een EU-lidstaat en waarvoor het gehele verdrag van
toepassing is (zoals de Franse overzeese departementen, Madeira, de Azoren en de
Canarische eilanden). Voor deze gebieden kunnen specifieke, ondersteunende maatregelen
genomen worden om de nadelen die zij ondervinden door onder andere hun kleinschaligheid
te ondervangen. Bij het kiezen voor de UPG-status komen de voordelen van de LGO-status te
vervallen, is men in principe verplicht om (een eventueel vereenvoudigde vorm van) EUregelgeving over te nemen en is er geen ruimte meer voor eigen handelsbetrekkingen of
aansluiting bij regionale samenwerkingsverbanden. Nederland zal dan voor de EU het
formele aanspraakpunt voor de eilanden worden, en een actievere rol op de eilanden gaan
spelen. Dit ook omdat de eilanden ondersteuning nodig zullen hebben bij de aanpassing van
de wet- en regelgeving.

De Raad van State stelde in zijn advies van 2003 dat een keuze voor UPG er één is voor een
ander, meer gemeenschappelijk, functioneren van het Koninkrijk. Andersom kan een keuze
voor handhaving van de LGO-status volgens de Raad leiden tot een voortschrijdende
desintegratie van het Koninkrijk. De voordelen die de Raad in de UPG-status voor de
Nederlandse Antillen en Aruba ziet, zijn onder meer de deelname die deze de eilanden zal
kunnen verschaffen tot structuurfondsen en tot EU-handelsverdragen met bijvoorbeeld ZuidAmerikaanse landen128. Een model van de SEOR129 voorspelt een extra groei van de economie
van 0,6% punten door invoering van de UPG-status130. Met de invoering van de Europese weten regelgeving zal het voorzieningenniveau op het gebied van de gezondheidszorg, de sociale
zekerheid en het milieu op de eilanden naar verwachting sterk gaan stijgen. Op Sint Maarten
zou een keuze voor UPG ook kansen bieden om de formele betrekkingen met het Franse deel
van hetzelfde eiland aanzienlijk te verbeteren en te vereenvoudigen.

Maar de ‘commissie Beuge’, een werkgroep die door minister Thom de Graaf in 2003 werd
ingesteld om de mogelijkheden van de band tussen de Nederlandse Antillen en Aruba en de
Europese Unie te onderzoeken, kwam tot de conclusie dat de overgang naar de UPG-status
geen grote voordelen op zou leveren voor de eilanden. De invoering van deze wet- en
invoerrechten naar Europa konden exporteren, onder voorwaarde dat deze in de LGO-gebieden verbouwd waren of een geringe bewerking
hadden ondergaan en afkomstig waren uit landen van de Association of Caribbean States. Zo werd op Curaçao Surinaamse rijst marginaal
bewerkt en naar Europa uitgevoerd. Door een aantal EU-landen werd met scheve ogen naar dit succes gekeken, en uiteindelijk werd de
regeling aan (lage) quota gebonden. Op de Nederlandse Antillen en Aruba leeft nog steeds wrok over het feit dat Nederland zich naar mening
van de eilanden toen in de EU te weinig sterk heeft gemaakt voor zijn overzeese gebiedsdelen (o.a. Jansen van Galen 2004: 144 – 147).
128
De raamovereenkomst inzake samenwerking tussen de EG en de Overeenkomst van Cartagena en de lidstaten daarvan kent een
meestbegunstigde-natieclausule en biedt mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van onder andere toerisme en drugsbestrijding
(advies Raad van State 2003, 6.b).
129
Zie voor meer informatie over dit onderzoeksinstituut www.seor.nl.
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regelgeving brengt een grote werklast met zich mee. De vraag is ook of de toegang tot
structuurfondsen de Nederlandse Antillen en Aruba veel op zal leveren. De eilanden kennen
immers een hoog BNP, hoger dan een aantal van de nieuwe EU-lidstaten, zodat ze mogelijk
niet in aanmerking komen voor een aanzienlijke financiële ondersteuning. Een belangrijke
kwestie in de LGO-UPG-discussie is voorts de euro. Hoewel de meningen over de
daadwerkelijke noodzaak van de invoering van de euro als munt bij overgang naar de UPGstatus verdeeld zijn, ligt het voor de hand dat gebiedsdelen met de UPG-status vroeg of laat
op de euro zullen overschakelen. Voor de Nederlandse Antillen, waar men voor de in- en
uitvoer van diensten en voor het toerisme sterk georiënteerd is op de dollarlanden131, kan dit
grote negatieve economische gevolgen hebben. Op Curaçao bestaat de vrees voor een verlies
aan autonomie door de toename van Nederlandse en Europese bemoeienis. De invoering van
de Europese milieuregelgeving zou ook betekenen dat de Isla-raffinaderij niet meer in zijn
huidige vorm zou kunnen blijven opereren, met ernstige gevolgen voor de werkgelegenheid
en de inkomsten van het eiland (Sluis, 2004: 230)132. Aruba heeft inmiddels al formeel aan
Nederland aangegeven de UPG-status niet te ambiëren. Als ook Curaçao en Sint Maarten de
UPG-status afwijzen, zal moeten blijken in hoeverre de door de Raad van State voorspelde
desintegratie zich inderdaad zal voordoen, en welke consequenties dat heeft voor de
staatkundige verhoudingen.

Al met al lijken er voor de komende decennia voor de Nederlandse Antillen en Aruba weinig
reële alternatieven te bestaan voor de staatkundige band met Nederland. Die alternatieven
worden momenteel ook niet actief door de eilanden gezocht. De belangrijkste actuele
staatkundig-bestuurlijke ontwikkeling is dan ook de huidige staatkundige herziening binnen
het Koninkrijksverband, waarbij het nog de vraag is hoe, en op welke termijn, de opheffing
van het land Nederlandse Antillen gerealiseerd zal gaan worden. Meerdere factoren zijn van
invloed op het verloop van dit proces, maar één van de belangrijke is de sociaal-economische
situatie op de eilanden. In het nu volgende hoofdstuk zullen dan ook de belangrijkste sociaaleconomische ontwikkelingen van de afgelopen decennia op de eilanden uitgebreid aan de
orde komen.

130
Bron: Nederlandse Antillen: LGO of UPG? Opgesteld door SEOR in opdracht van de Centrale Bank van de Nederlandse Antillen,
Rotterdam, maart 2004.
131
Meer dan 50% van de totale invoer is afkomstig uit de dollarzone, voor de Bovenwinden zelfs meer dan 90% (rapport SEOR, 2004: 22).
132
Maar daar staat tegenover dat de EU fondsen beschikbaar kan stellen waarmee industrieën die niet meer aan de nu geldende milieunormen
voldoen, kunnen worden opgeruimd.
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3

De sociaal-economische ontwikkelingen op de ederlandse
Antillen en Aruba

3.1

De sociaal-economische ontwikkelingen tot het heden

Ondanks de reeds geschetste inherent nadelige economische positie van de Nederlandse
Antillen, hebben de eilanden verschillende perioden van grote economische voorspoed
gekend. Met name Curaçao en Sint Eustatius wisten vanaf de tweede helft van de 17e eeuw
een belangrijke rol te veroveren als tussenstation voor de handel voor Frankrijk en Engeland,
die hadden besloten geen onderlinge handel meer toe te staan tussen hun koloniën. Later werd
vooral Curaçao een belangrijk overlaadstation voor de slavenhandel in de Nieuwe Wereld. De
sociale structuur op de eilanden was in die periode helder en star. Enerzijds was er de
eilandelijke elite, van Europese afkomst, en anderzijds was er de rest van de bevolking, van
veelal Afrikaanse afkomst. Weliswaar signaleert Benjamin (2002: 58) dat er in de loop der
tijden sprake was van differentiatie binnen die categorieën, maar ook hij constateert dat
‘somatische kenmerken, geloof, geschiedenis, verwantschap en taal een onoverkomelijke
barrière133 vormden tussen de categorieën onderling’. Naast Europese en Afrikaanse
invloeden kenden vooral de Benedenwindse eilanden van oudsher ook veel LatijnsAmerikaanse invloeden. Deze werden in eerste instantie ingebracht door een relatief grote
groep Sefardische Joden die in 1654 uit Brazilië naar de Benedenwinden vluchtten, maar
kwamen ook de eilanden binnen door de vele handelscontacten met, en immigratie uit,
Latijns-Amerika en de Caribische regio.
Toen Sint Eustatius en Curaçao in de tweede helft van de 19e eeuw hun positie als
handelsknooppunt in de regio aan andere eilanden kwijtraakten, brak een periode van grote
armoede voor de Nederlandse Antillen aan. Maar dankzij de vondst van olie in Venezuela, en
de vestiging van twee raffinaderijen door Shell respectievelijk Esso op de Benedenwinden om
die olie te verwerken, konden de eilanden zich begin 20e eeuw opmaken voor een nieuwe
bloeiperiode. Het nationaal inkomen was destijds vijftig procent hoger dan in Nederland, en
vier keer zo hoog als in de omringende landen (Jansen van Galen, 2004: 54). Op Aruba was
het inkomen per hoofd van de bevolking zelfs bijna twee keer zo hoog als dat in Nederland
(Timmer, 2005). De vestiging had ook een grote invloed op de werkgelegenheid op de
eilanden. Shell had bij de Isla-raffinaderij op Curaçao bijna 11.000 mensen in dienst, en bij

133
Hiermee wordt bedoeld een formele barrière tussen de verschillende categorieën. Informeel zijn er natuurlijk wel contacten over en weer
geweest, maar het overstappen van de ene naar de andere categorie was onmogelijk.
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Esso op Aruba134 werkten bijna 10.000 mensen. Op Curaçao was één op de drie werknemers in
dienst bij Shell, en de meeste andere werknemers waren aan de slag bij werkgevers die van
Shell afhankelijk waren. Een aanzienlijk deel van deze mensen werd aangetrokken van de
Bovenwindse eilanden, zodat indirect ook die eilanden van de economische opleving
profiteerden.

Naast een grote economische invloed hadden de raffinaderijen ook een zeer bepalende rol in
de sociale voorzieningen en verhoudingen op de eilanden. Door het opzetten van onder
andere scholen, woonwijken en ziekenhuizen voor de eigen werknemers werd de sociale
infrastructuur op de eilanden sterk verbeterd. Shell bood voordelen aan zijn medewerkers
zoals gratis medische verzorging voor gezinsleden, deelname aan een pensioenfonds, en
huurkoopwoningen135. Maar de keerzijde was dat eilandbewoners die niet in de raffinaderij
werkten van alle voordelen uitgesloten werden, en zonder goede reden zelfs geen toegang
kregen tot de woonwijken van de – veelal uit Nederland en Suriname aangetrokken – Shellmedewerkers. Door leidinggevende functies voor te behouden aan leden van bepaalde
immigrantengroepen (Nederlanders hadden de hogere managementfuncties, Surinamers die in
het middenkader) droeg Shell bij aan de negatieve beeldvorming over en weer (Allen, 2003:
80). Dit werd nog verergerd toen de overheid in 1936 besloot om het onderwijs in het
Nederlands, en met Nederlandse schoolprogramma’s, te laten plaatsvinden, vanwege het grote
aantal kinderen van deze werknemers136. Deze vernederlandsing werd door de lokale
bevolking als zeer bedreigend en vernederend ervaren. Dit niet in het minst bij de blanke
protestantse elite, die haar leidinggevende positie ondermijnd zag worden door de
nieuwkomers (Schrils, 2003: 120). Maar hierdoor werd het voor andere groepen in de
bevolking wel mogelijk om in aanzien, welvaart en macht te stijgen, en de sociale structuur
op het eiland werd minder star dan die eeuwenlang geweest was (Benjamin, 2002: 59).

Ook op Aruba had de raffinaderij grote invloed op de sociaal-economische ontwikkelingen op
het eiland. Zo stelt Timmer (2005) dat de Arubanen het aanpakken en doelmatig werken
vooral van de exploitant van de lokale raffinaderij, het Canadese Lago Oil & Transport
Company Ltd., hebben geleerd: ‘De invloed van de Lago mag zeker niet onderschat worden.
De Arubaanse gemeenschap heeft hierdoor misschien meer Amerikaanse dan ederlandse
134
Shell bouwde op Aruba de kleine raffinaderij Eagle bij de Druifbaai. In 1924 vestigde het Canadese Lago Oil & Transport Company Ltd.
(later Esso, nu Exxon) een overlaadstation op Aruba, en in 1927 in de haven van San Nicolas een grote raffinaderij (van der Horst, 2004: 29
en van Dulm, 1964: 125).
135
Dit echter uitsluitend aan getrouwde werknemers (Cheng-Hennep, 1984: 35).
136
Een belangrijke rol in de vernederlandsing van het onderwijs speelde ook de komst van Nederlandse fraters naar Curaçao in de jaren
dertig. Hierdoor werd de aansluiting op het Nederlandse onderwijssysteem zo goed dat het mogelijk werd om met de op Curaçao behaalde
diploma’s in Nederland te gaan studeren (Streefkerk, 2003: 43).
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karaktertrekken. Aruba is evenals Amerika een land van immigranten: nieuwkomers die
bereid zijn hard te werken voor hun toekomst, trots zijn op hun nieuwe land en het met
overtuiging, optimisme en patriottisme omarmen’137. De andere eilanden van de Nederlandse
Antillen hebben niet direct op een dergelijke wijze van de vestiging van de raffinaderijen
geprofiteerd, maar veel inwoners van die eilanden zijn destijds wel naar Curaçao en Aruba
vertrokken om in de raffinaderijen te werken, en hebben daarmee de pluriformiteit van de
Benedenwindse samenleving verder vergroot.

Een andere voor de maatschappelijke verhoudingen op met name Curaçao zeer belangrijke
recente gebeurtenis vorige eeuw is de opstand van 30 mei 1969 geweest – zoals eerder
vermeld – die gezien wordt als het begin van de emancipatie van de Afro-Antilliaanse
bevolking. Römer (1999: 321) stelt dat de raciale factor in die onlusten niet ontkend kan
worden: ‘het verband tussen de sociaal-economischer en de raciale aspecten van dertig mei
ligt in de omstandigheid dat de jarenlang opgekropte frustraties die de arbeiders vanwege
hun donkere huidskleur hadden moeten verduren, nu in de strijd tegen het onbegrip van de
(blanke) werkgever in alle felheid naar boven kwamen en op een gewelddadige wijze een
uitweg vonden’138. De opstand van 30 mei 1969 heeft ertoe geleid dat deze klasse inderdaad
onder het motto ‘awor nos ta manda’ (nu nemen wij de touwtjes in handen) en ‘nos mes por’
(we kunnen het zelf wel) meer politieke en bestuurlijke macht heeft gekregen. Römer (1999:
322) constateert dat Curaçao na dertig mei ‘een stuk is opgeschoven in de richting van een
moderne achievement society, waar de waardering van de verworven kennis en vaardigheid
een belangrijke rol speelt voor iemands positieverbetering’. Maar hij constateert ook dat de
benoeming van Antillianen in hogere posities ‘al te dikwijls plaatsvond zonder voldoende
acht te slaan op de bagage die de kandidaat meebracht wel toereikend was om de toegekende
positie adequaat te vervullen’139. Ook andere Curaçaoënaren, waaronder mensen die destijds
nauw bij de opstand betrokken waren, zijn teleurgesteld over de resultaten die daar sindsdien
mee geboekt zijn140.
137
Overigens was het aandeel van de raffinaderij aan de werkgelegenheid op Aruba relatief beperkt (6% in 1985), maar het aandeel in het
BNP was wel aanzienlijk (25% in 1985) (Sedoc-Dahlberg, 1990: xiii).
138
Ook Broek (2005B: 2) schrijft dat de onlustgevoelens die deze opstand voedden berustten op ‘de veronderstelling dat de Afro-Antilliaanse
achterhoede werd onderdrukt door de overwegend blanke lokale elite en haar meer of minder donker gekleurde handlangers. Op haar beurt
behartigde deze elite de belangen van het ederlandse grootkapitaal en politieke gezag. Alle moest [dan ook] in de handen van de
onderdrukte arbeidersklasse worden gelegd, wilde de donkergekleurde onderklasse zich kunnen bevrijden van armoede en uitbuiting’.
139
Zie ook Schrils (2003: 125): ‘Toen al werden de eerste donkere ambtenaren benoemd die de benodigde professionele capaciteiten voor
hun werk misten en was er steeds meer sprake van een gepolitiseerd ambtenarenapparaat)’.
140
Zo zei Stanley Brown (één van de oprichters van de politieke partij Frente Obrero Libarashion, die na de opstand werd opgericht om
politieke richting te geven aan de gevoelens van onvrede die bij de opstand op grote schaal tot uiting kwamen): ‘Het Frente werd onder
leiding van ita al snel corrupt. Al die zwarte leiders, ook die daarna aan de macht kwamen, hebben zich laten inpalmen. In plaats van
maatschappelijke veranderen na te streven, hebben ze elke gelegenheid aangegrepen om aan de corruptie mee te doen’ (Oostindie, 1999:
21). Ook relevant is de uitspraak van de bankier Lionel Capriles (zoals geciteerd in Oostindie, 1999: 34): ’De hele samenleving is
verslechterd. Een groot deel van onze jeugd is totaal verloederd. Ons onderwijs is sterk achteruitgegaan. Onze armoede is een blamage,
voor ons, voor het Koninkrijk. De gemeenschap is ook veel minder hecht dan dertig jaar geleden. Ondanks alle discriminatie die er helaas
bestond, woonden we toch met zijn allen op een waardige manier samen. u heerst er een gebrek aan gemeenschapszin, aan sociale
controle, aan moraal en discipline. Materialisme voert de boventoon. Ik zeg niet dat dit allemaal directe gevolgen zijn van dertig mei, maar
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Deze teleurstelling heeft mede te maken met de sterke achteruitgang van de economie de
afgelopen decennia, een achteruitgang die feitelijk al in de jaren vijftig werd ingezet. Externe
factoren waren hier in belangrijke mate debet aan. Door de betere benuttingsmogelijkheden
van bijproducten werd het profijtelijker om raffinage nabij de afzetmarkt uit te voeren. Ook
begon er een wereldwijde overcapaciteit aan raffinage te ontstaan141. Oliemaatschappijen
gingen de productieprocessen automatiseren om de kosten te drukken, en geleidelijk werd een
groot deel van het personeel ontslagen. Tussen 1952 en 1969 verminderde het aantal
werknemers bij Shell op Curaçao met 75% (Jansen van Galen, 2004: 63). Omdat er weinig
alternatieven waren voor deze mensen om in andere sectoren aan de slag te gaan, steeg de
werkloosheid in de jaren zestig snel (Palm, 1985: 197). Door technische verbetering van de
olietankers nam het belang van raffinage in de nabijheid van de winplaats gaandeweg nog
verder af, en in 1985 stootten Shell en Esso definitief de – inmiddels sterk verouderde –
raffinaderijen op de Benedenwinden af. Op Aruba verloor daarmee een derde van de
bevolking zijn baan.

Op Curaçao verkocht Shell de Isla-raffinaderij voor een symbolisch bedrag aan het
eilandbestuur, in ruil voor vrijwaring van eventuele schadeclaims. De regering leasede de
raffinaderij vervolgens – voor 16 miljoen dollar per jaar142 – aan de Venezolaanse
staatsoliemaatschappij, de PdVSA (Petroleos de Venezuela S.A.)143. Het eilandbestuur was
halverwege de jaren tachtig al lang blij dat de verouderde raffinaderij nog enige inkomsten en
werkgelegenheid opleverde. Ook de financiële dienstverlening, tot dan toe een lucratieve
sector op de eilanden vanwege de gunstige belastingfaciliteiten op de eilanden, raakte door
gewijzigde Amerikaanse wetgeving in dezelfde periode in verval. De Antilliaanse regering
bestreed de crisis door werkelozen in overheidsdienst te nemen, een beleid dat averechts
werkte omdat hierdoor de uitgaven en de lonen stegen. Bedrijven konden door de hogere

ik heb wel het gevoel dat de nadelen van de revolte voor Curaçao groter zijn geweest dan de voordelen. Wellicht ervaart niet iedere zwarte
Curaçaoënaar dat ook zo. Laat ik eerlijk zeggen: de zwarte Curaçaoënaar die in een rijke wijk woont, zal zeggen dat het volk erop vooruit is
gegaan. Maar de Antilliaan die op Seru Fortuna woont, of in een krot op Souax, zal zeggen dat hij niets heeft gewonnen bij de zwarte
politici, die goed verdienen terwijl hij in armoede leeft. Er zijn meer mensen slechter dan beter van geworden. Daar ben ik van overtuigd.’.
Overigens moet hierbij wel vermeld worden dat Lionel Capriles als bankier tot de gevestigde orde behoorde waar de opstand van 30 mei
1969 zich tegen verzette. De Nederlandse econoom Haan, die drie jaar bij de Centrale Bank op Curaçao werkte (1999: 290) merkt op: ‘De
beoogde ‘antillianisering’, in de zin van het zoveel mogelijk bezetten van arbeidsplaatsen met personen die op de eilanden geboren waren,
een beleid dat juist als reactie op de revolte van de dertigste mei werd geïntensiveerd, was [...] gedoemd averechtse resultaten op te leveren.’
De Antillianisering leidde er vaak toe dat gekwalificeerde buitenlanders werden gepasseerd ten behoeve van de eigen, minder
gekwalificeerde bevolking.
141
Bakker (1948: 36): ´er dreigt gevaar! Venezuela, het land dat het ruwe product levert, streeft er naar zelf te raffineren (…). Stellig heeft
Curaçao tot nog toe het voordeel gehad van het stabiele Nederlandse bestuur. De autonomie zou in de eerste plaats deze bestuurlijke rust
moeten voortzetten wil niet een van de belangrijkste aantrekkelijkheden van het eiland worden weggevaagd. (…) Ik geloof niet, dat de
dreiging van het heengaan der olie een acuut karakter vertoont. (…) Als wij Curaçao iets toewensen dan is het dat de eeuwige vlam in het
hart van het eiland inderdaad moge blijven branden.´.
142
Dit bedrag verschilt per geraadpleegde bron, maar varieert tussen de 14 en 18 miljoen dollar.
143
Volgens Poultney (1991: 260) nam Venezuela de raffinaderij over uit angst voor mogelijke instabiliteit op Curaçao als de raffinaderij zou
sluiten.
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loonkosten minder investeren en (belasting)inkomsten bleven uit. De economische malaise
leidde tot een grootschalige emigratie van Antillianen naar Nederland. Op Aruba daarentegen
verliep de ontwikkeling na 1986 voorspoedig. Nadat de felbegeerde status aparte was
verkregen werd begonnen met de liberalisering van de economie: de marktbescherming werd
losgelaten

en

het

toelatingsbeleid

voor

arbeidsmigranten

versoepeld,

er

werden

financieringsgaranties afgegeven en beperkingen voor luchtvaartmaatschappijen om op Aruba
te vliegen werden weggenomen. Het toerisme op het eiland nam in de daaropvolgende jaren
een grote vlucht en de welvaart nam sterk toe. In de jaren 1987, 1988 en 1989 was de
economische groei op het eiland respectievelijk 16,1, 18,6 en 12,1 % (Timmer, 2005).

In de jaren negentig was de economische situatie op de Nederlandse Antillen dermate uit de
hand gelopen dat zowel Nederland als de Nederlandse Antillen het erover eens waren dat
drastische maatregelen nodig waren om de economie weer gezond te maken. De
overheidsschuld was opgelopen tot tachtig procent van het BNP, de economie stagneerde en
de werkloosheid steeg. De partijen kwamen overeen dat de hulp van het IMF (Internationaal
Monetair Fonds) hierbij ingeroepen moest worden. Voor de Nederlandse Antillen had dit
uiteindelijk de voorkeur boven de Nederlandse bemoei- en regelzucht. Het IMF kwam met
een structureel aanpassingsprogramma dat onder meer maatregelen omvatte om de
overheidsuitgaven sterk te reduceren door fors te snijden in het ambtenarenapparaat. Ook
werd een privatisering van verschillende overheidsbedrijven en liberalisering van de
arbeidsmarkt noodzakelijk geacht.

Omdat te verwachten was dat de uitvoering van deze drastische maatregelen tot een grotere
werkloosheid, en daarmee armoede, op de eilanden zouden gaan leiden, zegde Nederland
extra fondsen toe, en de regering Pourier144 ging voortvarend aan de slag om het
aanpassingsprogramma uit te voeren. In de periode die volgde werd 34% van de ambtenaren
ontslagen, waarmee de loonkosten van de overheid werden teruggedrongen van 68% naar
42% van de begroting145. De achterstand in de belastinginning werd ingelopen, verschillende
overheidsbedrijven werden geprivatiseerd (onder andere de luchtvaartmaatschappij ALM) en
de vestigingsmogelijkheden voor Nederlanders op de eilanden werden aanzienlijk verruimd.
Zoals verwacht steeg de werkloosheid sterk, de bestedingen namen af, en met name Curaçao
kwam in een diepe recessie terecht. Maar de Nederlandse regering kwam niet over de brug
144
Zijn in 1994 opgerichte politieke partij ‘Partido Antia Restrukturá (PAR) was met de leus ‘ruim op de boel’, oftewel de belofte van de
aanpak van corruptie, patronage, de gebrekkige dienstverlening door de overheid en de economische achteruitgang, met 8 van de 14 zetels de
grote winnaar geweest bij de verkiezingen in datzelfde jaar.
145
Bron: Ys, E., ‘Hoe het op de Antillen wel heeft gewerkt’, een reactie op de brief van 22 augustus 2005 van de minister van Bestuurlijke
Vernieuwing en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer over de aanpak van de staatkundige vernieuwing op de Nederlandse Antillen.
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met de beloofde flankerende fondsen: ze was van mening dat de uitvoering alweer in het slop
zat146. Op de Nederlandse Antillen werd dit zeer zwaar opgenomen, de bevolking had de
buikriem aangehaald en Nederland had het laten afweten. Deze ergernis uitte zich in
stakingen en speelde een belangrijke rol bij de verkiezingswinst van de politieke partij Frente
Obrero Liberashon (FOL)147 bij de eerstvolgende verkiezingen, die de uitvoering van het IMFprogramma grotendeels stopzette.

Overigens kent de ergernis op de Nederlandse Antillen en Aruba over de Nederlandse
bemoeienis met de lokale economie een lange historie. Hierop zal nader worden ingegaan in
het onderstaande intermezzo.

Intermezzo: de rol van ederland bij de economische ontwikkeling van de ederlandse
Antillen en Aruba
Vaak wordt verondersteld dat er al decennialang grote geldsommen de oceaan overgaan, maar dit is onjuist. Zo
startte de naoorlogse geschiedenis van de Nederlandse financiële ondersteuning van de eilanden pas in 1958,
toen Den Haag op verzoek van de Antilliaanse overheid een lening verstrekte en bijdroeg aan een rentebetaling.
Pas in 1962 startte de structurele financiële hulpverlening (Jansen van Galen, 2004: 120 en Römer, 2003: 25).
Aanvankelijk werd financiële steun verstrekt in de vorm van leningen, maar na 1991 werden alleen nog
schenkingen gedaan. Sinds 1975 heeft Nederland zeven miljard gulden aan de zes eilanden uitgegeven148, twee
keer zoveel als de bruidschat die in 1975 aan Suriname werd meegegeven (Oostindie en Klinkers, 2003: 165).
Maar de netto steun aan de Nederlandse Antillen bedroeg in 2004 met 40 miljoen euro maar 1,25% van de
Antilliaanse begroting149. De ontwikkelingsrelatie tussen Nederland en Aruba zal binnenkort zelfs beëindigd
worden, want 2009 is het laatste jaar dat Nederland een bijdrage stort in het zgn. Fondo Desaroyo Aruba
(FDA)150. Daarbij zijn er ook kanttekeningen te plaatsen bij de wijze waarop de financiële hulpverlening door
Nederland werd verleend. Zo drong Nederland tot in de jaren tachtig aan op besteding van de ontwikkelingshulp
aan het bevorderen van de industrie op de eilanden, terwijl deze niet tot nauwelijks levensvatbaar was. De
Commissie Financieringsmodaliteiten concludeerde in 1997: ‘Het is gebleken dat de steun van ederland
beleidsmatig noch in de praktijk voldoende gericht is geweest op vergroting van het eigen vermogen van de
Antillen om zelf te voorzien in de voor de ontwikkeling noodzakelijke capaciteiten en middelen. De
steunverlening heeft hierdoor een structureel karakter gekregen zonder duidelijk perspectief’ (Haan, 1999)151.

146
In november 2005 erkende minister Pechtold dat Nederland de Antillen tien jaar geleden op een cruciaal moment in de kou liet staan
(bron: Amigoe, ‘Werkbare Relaties, 25 november 2005).
147
Zie voor meer informatie over deze periode zie het intermezzo over de FOL-regeerperiode.
148
Volgens de Haan bedroeg de Nederlandse ontwikkelingshulp in de periode 1969 – 1995 netto ruim 3,5 miljard gulden (1995: 296).
149
De salarissen van Nederlandse ambtenaren werkzaam bij de Kustwacht Nederlandse Antillen en Aruba, Recherche Samenwerkingsteam
etc. zijn daarbij niet meegerekend. Hoefte (1996: 42) constateert: ‘the main issue for The Hague is one of control, rather than the amount of
money per se’.
150
Bron: Rijksbegroting 2007 IV.
151
Ook Koot en Ringeling (1984: 44) staan kritisch tegenover de resultaten van de ontwikkelingshulp: ‘een interne, autonome economische
ontwikkeling is door de hulp niet op gang gebracht. Integendeel, door de financiële bijstand is de buitenlandse afhankelijkheid eerder
versterkt. Voor de Antilliaanse overheid betekent de hulp die gedeeltelijk moet worden terugbetaald, een grote last voor het budget. Een last
die inmiddels ook in ederlandse ogen zo groot is geworden, dat men overweegt de Antillianen hun schuld (gedeeltelijk) kwijt te schelden’.
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Op de eilanden staat men overigens niet alleen kritisch tegenover de financiële hulpverlening door Nederland,
maar ligt ook de bemoeienis met de economie gevoelig. Dat is enerzijds vanwege de relatief grote aantallen
Nederlandse experts op de eilanden, die de lokale bevolking ongevraagd op onder meer juridisch en financieel
gebied vertellen wat ze moeten doen. Zij worden als een motie van wantrouwen beschouwd, en een
ondermijning van de autonomie (Hoefte, 1996: 42). Anderzijds leeft er veel irritatie over de frustratie van
succesvolle economische initiatieven op de eilanden door Nederlandse wet- en regelgeving. Zo legde Nederland
in 1993 het rijbewijstoerisme naar de eilanden aan banden. Dit gebeurde op goede gronden (veiligheid), maar
betekende vooral voor Saba (een aantrekkelijke bestemming voor Nederlandse rijbewijstoeristen met maar één
weg) een gevoelig verlies. Recenter werd de aantrekkelijke en redelijk succesvolle regeling voor
gepensioneerden om zich onder gunstige voorwaarden op de eilanden te vestigen aangescherpt152. Ook de
Koninrijksbeslissing om in 1992 Sint Maarten onder curatele te stellen153 werd als een diepe aantasting van de eer
ervaren, niet alleen op Sint Maarten, maar ook op de andere eilanden.

Het is derhalve niet onbegrijpelijk dat Nederlandse opmerkingen in de trant van ‘de betaler bepaalt’ op de
overzeese gebiedsdelen in het verkeerde keelgat schieten. President Emsley Tromp van de Centrale Bank van de
Antillen stelde recent voor de steun stop te zetten in ruil voor het overnemen door Nederland van de staatsschuld
van de Nederlandse Antillen. Zonder de loden last van deze schuld zouden de eilanden het zonder financiële
ondersteuning best wel redden154. Ook Prof. Dr. Römer (zoals geciteerd door van Romondt, 2003: 11), oudgouverneur van de Nederlandse Antillen, staat kritisch tegenover de Nederlandse financiële hulp: ‘De
ontwikkelingshulp had grote voordelen; ze heeft ook zeer grote nadelen gehad. Er is namelijk een grote
economische afhankelijkheid ontstaan van de ederlandse Antillen ten opzichte van ederland. Een
afhankelijkheid waarvan ik dan zeg dat we toch wel moeten proberen om die meer te gaan intomen. We moeten
proberen door orde op zaken te stellen in eigen land meer dingen zelf te financieren en zelf uit te voeren. Ik zeg
uitvoeren, want bij de uitvoering heb je soms wel weer specialisten nodig en dan moet je weer kunnen
terugvallen op een groter gebied, waar die wel beschikbaar zijn’155.

3.2

De actuele economische situatie op de ederlandse Antillen en
Aruba

Ondanks het staken van het IMF-programma is er de afgelopen jaren op de Nederlandse
Antillen een bescheiden economische groei geweest: in 2005 1,0%, in 2006 2,2% en in de

152
Het ervaren gebrek aan steun van Nederlandse zijde bij het verdedigen van de industrie ontstaan op grond van het aantrekkelijke LGObesluit van 1991 in de EU, zie noot 127, ligt in het verlengde hiervan.
153
Dit op basis van de conclusies van een commissie onder leiding van oud-premier Pourier dat op Sint Maarten het bestuursapparaat niet
functioneerde, begrotingen ontbraken, de financiële administratie belabberd was, procedures niet werkten en publieke voorzieningen
onvoldoende waren. Zie ook (Oostindie en Klinkers, 2001: 191) voor de omstandigheden waaronder de beslissing tot onder curatele stelling
genomen werd, en de gevoeligheden die dit op de eilanden opriep.
154
Bron: Antillenhuis, ‘Tromp waarschuwt voor te snelle ontmanteling Antillen’, 4 mei 2006. De Antilliaanse bevolking is het echter
waarschijnlijk niet met hem eens: eind 1997 vond 95% dat Nederland financiële ondersteuning moest blijven bieden (Oostindie en Verton,
1998: 33).
155
Overigens maakt ook deze niet-financiële hulp onderdeel uit van de afspraken die nu zijn gemaakt om de relatie tussen Nederland en de
eilanden van de Nederlandse Antillen een nieuwe richting te geven. Het zogenaamde Sociaal Economisch Initiatief omvat gezamenlijke
plannen gericht op het gezond maken van overheidsfinanciën en de noodzakelijke hervorming van de economische structuur. Nederland zal
aan dit initiatief bijdragen met onder meer technische expertise en een sociaal vangnet.
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eerste helft van 2007 1,7%156. Dit is vooral te danken aan de wereldwijde gunstige economisch
ontwikkeling, want de economische uitgangssituatie op de eilanden is nog altijd weinig
rooskleurig. De staatsschuld is inmiddels opgelopen tot 2,4 miljard euro157, en van elke
binnenkomende belastinggulden moet inmiddels een kwart gebruikt worden om aan de
renteverplichtingen te voldoen. Deze rentebetalingen dragen in belangrijke mate bij aan het
verder oplopen van de staatsschuld, en vormen een negatieve spiraal die zonder hulp van
Nederland moeilijk doorbroken zal kunnen worden. Mede hierdoor blijven noodzakelijke
investeringen achterwege. De privatisering van overheidsbedrijven gaat moeizaam, en de
markt wordt afgeschermd voor concurrentie van de (beperkte) eigen industrie. Weliswaar is
de beroepsbevolking nog relatief goed opgeleid in vergelijking met die van andere (ei)landen
in de regio (SEOR-rapportage, 2004). Het gemiddelde jaarsalaris per inwoner is, alhoewel
relatief hoog in vergelijking met de andere (ei)landen in de regio, wel dalende.

Goed nieuws is er echter ook: in 2006 vonden diverse overnames van lokale bedrijven door
buitenlandse firma’s158 plaats, en vestigden gerenommeerde hotelketens (onder andere het
Hyatt) nieuwe vestigingen op de eilanden. De Amerikaanse zakenman Ansary van de Parman
Group, die recent twee Antilliaanse ondernemingen overnam, stelt: ‘Curaçao staat op het
punt om een nieuwe natie te worden. Die kans heeft het en dat merk je aan alles. Het vereist
wel dat iedereen en alles in dezelfde richting kijkt en ook bereid is te veranderen en te
leren’159. Bij een conjunctuuronderzoek van het Antilliaanse CBS eind 2006 bleek dat twee
derde van de ondervraagden de toekomst van de Curaçaose economie zonnig inzag, vooral
voor wat betreft de horeca, transportsector, zakelijke dienstverlening en handel. De
toegezegde schuldsanering door Nederland zal zeker van invloed zijn op het nieuwe
economische elan op de Nederlandse Antillen160. In februari 2007 werd bekend dat Nederland
in het kader van de staatkundige herziening 102 miljoen euro voor de schuldsanering heeft
toegezegd, 118 miljoen voor het wegwerken van betalingsachterstanden, 32 miljoen voor
investeringen in de economie, 6,8 miljoen voor urgente sociale projecten en 6 miljoen als
eenmalige begrotingssteun161. Als de schuldenlast gesaneerd wordt, zullen de eilandinkomsten
niet langer besteed hoeven te worden aan de aflossing van de schulden, maar komt er
financiële ruimte voor een verbetering van de sociale infrastructuur en kunnen er
156

Informatie van de Bank Nederlandse Antillen: http://www.centralbank.an/tablepopup.php?file=/ekf/ekf-2007-2.pdf .
Om de omvang van de Antilliaanse staatsschuld enigszins in perspectief te plaatsen: het is ca. 110% van het BNP van de Nederlandse
Antillen en nog geen 0,6% van dat van Nederland (de bron van de informatie over het BNP is het IMF over het jaar 2007 in Amerikaanse
dollars).
158
De ABN Amro door FirstCaribbean (Barclays en CIBC) en Banco di Caribe en Ennia door de Parman Group. In hoeverre bij de Parman
Group ook geopolitieke overwegingen een rol hebben gespeeld is niet geheel duidelijk.
159
Bron: Amigoe, 24 augustus 2006, Ansary: ‘Curaçao kan, als het wil, showcase Caribbean worden’. De basis hiervoor moet overigens
volgens Ansary gevonden worden in de financiële dienstverlening, de andere ontwikkelingen volgen dan vanzelf.
160
Zie ook het rapport van de Economist Intelligence Unit (2007: 3): ‘When the split does go ahead, the Dutch offer to assume all the public
debt of the islands will provide a boost to the economies of all the islands from 2009’.
157
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investeringen worden gedaan waarmee de economische mogelijkheden van de eilanden
verbeterd kunnen worden.

Op Aruba is de situatie na jaren van prachtige groeicijfers minder gunstig geworden.
Weliswaar was de economische groei in 2005 nog 5,8%, maar in 2006 is deze aanmerkelijk
verminderd162. De schuld bedraagt inmiddels 1,8 miljard gulden, wat gerekend naar
bevolkingsomvang bijna evenveel is als de staatsschuld van de Nederlandse Antillen163. Eén
van de oorzaken van de huidige grote schuld heeft zich al in de jaren tachtig voltrokken,
namelijk het verlenen van financieringsgaranties aan onbetrouwbare en insolvabele
ondernemingen. Het IMF stelt dat snel maatregelen genomen moeten worden om de
staatsschuld te verminderen om deze situatie niet onbeheersbaar te maken. Het Arubaanse
economische wonder heeft zich volgens het IMF vooral voltrokken door de instroom en inzet
van grote aantallen immigranten. Maar de bevolkingsgrenzen van het eiland beginnen in zicht
te komen164, en zonder nieuwe instroom zal het eiland op korte termijn problemen gaan krijgen
met het vasthouden van de groei, dit door onder andere de vergrijzing van de bevolking. De
werkloosheid lag op Aruba in 2005 op een kleine zeven procent.

3.3

De economische activiteit op de ederlandse Antillen en Aruba

De economie van de Nederlandse Antillen en Aruba is sterk afhankelijk van het toerisme165.
Met name Aruba is zeer succesvol geweest in het ontwikkelen van deze economische sector.
Het aantal verblijfstoeristen op dit eiland is zo’n twee keer groter dan op Sint Maarten, en
zelfs drie keer groter dan op Curaçao. Bonaire, Saba en Sint Eustatius hebben zich pas relatief
recent gepositioneerd in de toeristenmarkt, vooral als eco- en duikparadijzen. De toekomst
van het toerisme op de Nederlandse Antillen en Aruba ziet er redelijk rooskleurig uit, met
name op Curaçao en Sint Eustatius, waar het potentieel nog niet geheel benut lijkt166. Aruba en
Sint Maarten verwachten met een verschuiving naar het ‘high end’ van het toerisme de
mogelijkheden nog verder te kunnen uitbuiten167. De sterke gerichtheid op de Amerikaanse
161

Bron: NRC, ‘Antillen blij met 'groot ederlands gebaar', 13 februari 2007.
Op moment van schrijven werd rekening gehouden met een halvering van de groei.
Bron: Antilliaans Dagblad, 18 september 2006.
164
Het eiland heeft in 2002 de immigratie-eisen al aan moeten scherpen ten gunste van meer tijdelijke immigratie. In 2006 zijn de immigratieeisen opnieuw bijgesteld.
165
Koot en Ringeling (1984: 32 en 39) leggen een verband tussen de opkomst van het toerisme op de Nederlandse Antillen en het wegvallen
van Cuba als trekpleister voor Amerikaanse toeristen toen Castro daar in 1959 aan de macht kwam, naast de gestegen welvaart en koopkracht
van de Amerikanen en Venezolanen.
166
Op Curaçao wordt momenteel een flinke uitbreiding van het aantal hotelkamers gerealiseerd Het gaat met name om nieuwbouwprojecten,
zoals het Hyatt-hotel in Santa Barbara en het Renaissance-hotel op het Rif, maar ook om een uitbreiding van de capaciteit van bestaande
hotels. Curaçao heeft minder mooie stranden dan Aruba, maar het is groter dan de andere eilanden en heeft een historische binnenstad die op
de Werelderfgoedlijst van de UNESCO staat.
167
In 2006 groeide het ‘stop over’ toerisme alleen op Curaçao (5,5%) en Bonaire (1,3%), maar stagneerde hij op Sint Maarten, en kromp hij
op Saba (-6,0%) en Sint Eustatius (-7,4%). Het aantal bezoekende cruiseboten steeg dat jaar alleen op Curaçao (2,5%), en daalde op Bonaire
(-12,4%) en Sint Maarten (-5%) (bron: rapport Economic Intelligence Unit, 2007: 12).
162
163
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markt brengt echter risico’s met zich mee, zoals onder meer gebleken is in de periode na 11
september 2001 toen Amerikaanse toeristen uit angst voor aanslagen in de Verenigde Staten
bleven. Ook een afname van de Amerikaanse economische groei, en zelfs de verdwijning van
een Amerikaanse toeriste op Aruba, blijken van grote invloed op het toerisme op de
Nederlandse Antillen en Aruba. Een andere onzekere factor is de concurrentie die de eilanden
van Cuba kunnen gaan ondervinden als Fidel Castro komt te overlijden en daarmee het
communistisch bewind tot een eind zou komen. Cuba zal dan een zeer aantrekkelijke
bestemming voor de Amerikaanse toerist worden: het heeft meer te bieden dan de kleine
eilanden van de Nederlandse Antillen en Aruba, is (aanvankelijk) goedkoper en de reistijd
ernaartoe is korter. De Economist Intelligence Unit constateert in zijn rapport dat de
verschuiving van het Amerikaanse toerisme naar bestemmingen dichter bij de Verenigde
Staten doorzet (2007: 21).

Hoewel toerisme als een profijtelijke economische sector wordt gezien – er wordt gerekend
met een stijging van de werkgelegenheid met één arbeidsplaats per hotelkamer – kleven er
ook een groot aantal nadelen aan. Zo zien de eilanden zelf relatief weinig terug van de
winsten die er in gemaakt worden, omdat hotelketens en cruisemaatschappijen overwegend in
buitenlandse handen zijn. Ook het personeel in de toeristische sector is vaak van buitenlandse
afkomst: het management komt uit de Verenigde Staten of Europa, de kamermeisjes en obers
komen meestal uit Zuid-Amerika of van eilanden uit de regio. De lokale bevolking blijkt vaak
niet de juiste opleiding te hebben om in het toerisme aan de slag te gaan, en het werk in deze
sector heeft lokaal ook een lage status. Een ander nadeel is dat grootschalig toerisme de
bevolking het gevoel kan geven het eiland kwijt te raken: openbare voorzieningen (stranden)
worden afgeschermd en zijn nog uitsluitend ter beschikking van toeristen, de beperkte lokale
infrastructuur wordt zwaar belast en de prijzen voor onder andere onroerend goed stijgen. Ten
slotte vindt er door toerisme onherroepelijk schade plaats aan het lokale (onderwater)milieu.
Maar met goed beleid kan een groot deel van deze nadelen ondervangen worden (Patullo,
2006).

Andere activiteiten waar de dienstensector op de Nederlandse Antillen en Aruba zich op richt
zijn verhoudingsgewijs een stuk kleiner dan het toerisme, maar niet te verwaarlozen. De
financiële dienstverlening is zelfs enkele decennia een belangrijke sector geweest op Curaçao.
De ‘Antillenroute’, waarbij bedrijven zich soms slechts nominaal op de eilanden vestigden
om maar drie procent winstbelasting te hoeven betalen was zeer succesvol. Tussen 1970 en
1995 was de opbrengst in deze sector naar schatting 4,5 miljard Antilliaanse gulden. Misbruik
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van de regeling heeft de financiële dienstverlening op de Nederlandse Antillen echter
internationaal een slechte naam gegeven. Dit zelfs nadat in 1983 en 1984 wijzigingen in de
belastingwetgeving van Nederland en de Verenigde Staten een einde maakten aan het grote
succes168. Aanpassing van de regelgeving bracht het belastingpercentage op 8,3% in plaats van
3%, nog steeds veel lager dan de minimaal 25,5% belasting die bedrijven in Nederland
moeten betalen169. Nieuwe Europese regelgeving maakt nu een percentage van 5% mogelijk,
en zelfs 0% voor bedrijven die onder controle van de Centrale Bank staan en voor bedrijven
die hun dividend investeren in duurzame activiteiten. De Antilliaanse regering heeft
inmiddels een task force benoemd die internationaal gaat onderhandelen over het schrappen
van de Antillen van de zwarte lijst in diverse landen om dit onderdeel van de dienstensector
nieuw leven in te blazen170.

Ook op het gebied van logistiek en transport bieden met name de Benedenwinden
economische groeimogelijkheden. De gunstige geografische ligging van deze eilanden ten
opzichte van Zuid-Amerika is voor de West-Indische Compagnie destijds al reden geweest
om de eilanden in te nemen en te behouden. En hoewel de verwachtingen nooit helemaal
werden waargemaakt171, wordt nog steeds veel verwacht van de aantrekkelijkheid van deze
stabiele

eilanden,

met

uitstekende

luchtvaart-

en

scheepvaartvoorzieningen172

en

vrijhandelszones, als springplank naar Zuid-Amerika. Er lijkt inderdaad van met name
Chinese zijde een groeiende interesse te bestaan voor de Benedenwindse eilanden als
logistieke ‘hub’ naar Zuid-Amerika. Verder koestert men in de dienstensector nog
verwachtingen ten aanzien van het internetgokken. Het is de ondernemers in de
internetgokbranche eind 2006 onmogelijk gemaakt om nog vanuit de Verenigde Staten of
Europa te opereren, maar vanuit het Caribisch gebied kan dit nog wel. Ook in de
‘transnationale educatie’ wordt groei verwacht: op zowel Saba, Sint Maarten als Curaçao
hebben zich inmiddels medische faculteiten gevestigd van diverse buitenlandse universiteiten,
zoals de Saba University School of Medicine, de American University of the Caribbean en de
Venezuelan Caribbean University. Dat gebeurde vooral nadat vestiging in de Verenigde
Staten door de veiligheidsmaatregelen die na 11 september 2001 ingesteld werden, sterk werd
bemoeilijkt. De vestiging van deze faculteiten levert naast directe werkgelegenheid vooral
168
De afgedragen winstbelasting van bedrijven in deze sector liep terug van 403 miljoen in 1985 tot 180 miljoen in 1995 (Oostindie en
Verton, 1998: 47). In 1985 vormden de inkomsten uit de financiële dienstverlening nog bijna de helft van de inkomsten van de overheid
(Poultney, 1991: 260).
169
Het tarief van de vennootschapsbelasting voor een bedrijf in Nederland bedraagt 25,5% over dat deel van de belastbare winst dat hoger is
dan 60.000 euro (bron: Belastingdienst).
170
Bron: Amigoe, ‘Antillen naar EU om van zwarte lijst af te komen’, 2 april 2008.
171
Zie ook Ochse (1956: 75) over de economie van de Nederlandse Antillen aan het begin van de twintigste eeuw: ´Trade with Venezuela
and the surrounding countries was on a limited scale; small quantities of phosphate were exported´.
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indirecte voordelen op, zoals inkomsten uit kamerverhuur en horecabezoek door de studenten.
Redenen voor de universiteiten om zich nu juist op deze eilanden te vestigen zijn de goede
(medische) voorzieningen en infrastructuur, en de wervingskracht die uitgaat van het kunnen
studeren onder de tropenzon. De goede medische voorzieningen bieden overigens ook
mogelijkheden voor medisch toerisme vanuit onder andere Nederland, omdat de kosten voor
medische ingrepen op de eilanden beduidend lager zijn.

De belangrijkste industriële activiteit op de Nederlandse Antillen en Aruba is nog altijd de
olieraffinage en -overslag. De raffinaderijen op Curaçao en Aruba, de goudmijnen uit de jaren
vijftig, hebben nog steeds enige economische betekenis, en mogelijk zelfs een groot
economisch potentieel. Sinds de jaren tachtig is de winstgevendheid van de raffinage door de
sterke stijging van de olieprijs en het wereldwijde tekort aan raffinagecapaciteit immers sterk
toegenomen. De zestien miljoen euro per jaar die PdVSA momenteel voor de Isla-raffinaderij
op Curaçao betaalt valt in het niet bij de geschatte winsten die met de raffinaderij behaald
worden. Het huidige leasecontract heeft een looptijd tot 2019, maar Curaçao is in gesprek met
de PdVSA om het contract open te breken173. De positie van het bestuurscollege is sterker
geworden nu er ook van Amerikaanse zijde interesse is getond voor de raffinaderij174. Bij de
onderhandelingen wordt niet alleen ingezet op een hogere leasevergoeding, maar ook op
investeringen ten behoeve van de noodzakelijke modernisering van de raffinaderij en de
vermindering van de grote milieu- en gezondheidsschade die de raffinaderij veroorzaakt175. De
totale kosten van de modernisering worden geschat op 880 miljoen euro. PdVSA lijkt wel
bereid tot het doen van investeringen, maar wil dan ook een belang van 51% in de raffinaderij
krijgen, zodat een langere exploitatietermijn kan worden gerealiseerd.

172
Naast prima havenfaciliteiten beschikt men op de Benedenwinden ook over de Curaçaose Droogdok Maatschappij, een
scheepsreparatiewerf met het grootste droogdok van de regio, volgens de informatie van het eilandgebied Curaçao zelf zelfs de grootste van
het westelijk halfrond!
173
Het initiatief tot deze gesprekken werd in maart 2005 opvallend genoeg door de president-directeur van de PdVSA genomen.
174
Valero, de exploitant van de raffinaderij op Aruba, heeft interesse voor de Isla-raffinaderij op Curaçao getoond. Voor de
overslagvoorzieningen op Bullenbaai, die eveneens onder het leasecontract vallen, is interesse getoond van onder andere Chinese en
Canadese zijde.
175
De DCMR Milieudienst Rijnmond heeft op verzoek van de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties en het
Bestuurscollege van Curaçao in november 2004 een Fact-Finding Missie uitgevoerd naar de ISLA Raffinaderij Curaçao. De conclusie luidde
onder meer dat er sprake is van een ontoelaatbare overschrijding van zwaveldioxide en fijn stof in een groeiend aantal woonwijken van
Willemstad. Verder is er sprake van ‘diffuse lekverliezen en morsingen van vluchtige koolwaterstoffen aan de oppervlakte’, geluidsoverlast,
en heeft zich een aantal forse incidenten voorgedaan in de bedrijfsvoering van de raffinaderij. Bewoners in de omgeving klaagden over
‘groene neerslag’ na een incident met de catcracker (bron: DCMR Milieudienst Rijnmond, Fact-Finding Missie ISLA Raffinaderij Curaçao,
november 2004). Een voorzichtige schatting is dat de ISLA achttien voortijdige doden per jaar veroorzaakt (rapport Ecorys-Nei geciteerd
door George, 2003). Als er een groot ongeluk gebeurt in de raffinaderij, die midden in de stad staat, zullen er ongetwijfeld veel meer doden
vallen. Tot nu toe trad het bestuurscollege niet of nauwelijks op tegen de overtreding van de milieunormen door de ISLA omdat men deze
niet onbelangrijke werkgever op het eiland (700-800 arbeidsplaatsen) niet voor het hoofd wilde stoten. Een aantal gedupeerde bewoners
spanden samen met de Stichting Humanitaire Zorg en Schoon Milieu op Curaçao (SMOC) een rechtzaak aan om schadevergoeding te eisen
en de naleving van de milieunormen af te dwingen. Deze bepaalde dat de raffinaderij onrechtmatig handelt, en de raffinaderij zal moeten
sluiten als dat de enige manier is om aan de milieueisen te voldoen (NRC, ‘In de woonkamer hangt een witte mist’, 2 maart 2007 en
‘Raffinage Curaçao moet inbinden’, 3 maart 2007).
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De Lago raffinaderij op Aruba werd in 1990 door het Amerikaanse olieconcern Coastal
Corporation opnieuw opgestart, en in 2004 door het Texaanse Valero overgenomen176. De
productie is 275.000 vaten per dag. Ook deze raffinaderij voldoet niet aan de milieueisen,
maar de gezondheidsschade is minder groot omdat bij de gebruikelijke windrichting de
uitstoot direct naar zee wordt weggeblazen. De noodzakelijke investeringen om de
raffinaderij schoner te maken worden door Valero op 600 miljoen dollar geschat. Valero
claimt de afgelopen jaren al 640 miljoen dollar aan investeringen in de raffinaderij gedaan te
hebben177. Valero exploiteert ook de olie-overslagcapaciteit op Sint Eustatius.

3.4

Immigratie, illegaliteit en werkloosheid

Door het verschil in welvaart oefenen de Nederlandse Antillen en Aruba een grote
aantrekkingskracht uit op de bevolking van de omringende (ei)landen, zoals Colombia, de
Dominicaanse Republiek, Haïti en Venezuela. Door de goede vervoersmogelijkheden heeft de
omvang van deze immigratie inmiddels grote vormen aangenomen. Illegaliteit wordt daarbij
in de hand gewerkt omdat het een relatief moeizaam en langdurig proces is om
werkvergunningen voor buitenlands personeel te krijgen178. De Antilliaanse minister van
Justitie schat dat Sint Maarten naast de dertigduizend legale inwoners inmiddels een zelfde
aantal illegale bewoners kent. Voor Curaçao denkt hij aan twintigduizend illegalen179. Voor
Aruba is de schatting dat er tussen de vier- en de achtduizend illegalen wonen180. Hoewel de
bevolking op de eilanden van oudsher gevormd is door ‘gelukszoekers’ uit alle windstreken,
en de integratie daarvan in de samenleving nooit op zeer grote problemen lijkt te hebben
gestuit, bestaan er nu grote zorgen over de wissel die de grote hoeveelheden illegalen op de
eilanden trekt op onder andere de beschikbare medische en onderwijsvoorzieningen181. Ook
worden deze – rechtenloze – illegalen vaak uitgebuit door werkgevers, dit mede omdat er
naast het hiervoor genoemde minderwaardigheidsgevoel ten opzichte van de Europeaan ook
sprake is van een meerderwaardigheidsgevoel ten opzichte van de armere landen in de regio,
waar deze mensen vandaan komen182. Het werk dat veelal door deze mensen verricht wordt,
176
De raffinaderij wordt binnenkort waarschijnlijk aan de Braziliaanse staatsoliemaatschappij Petrobras verkocht (bron: NRC,
‘Olieraffinaderij Aruba te koop gezet door Valero’, 6 november 2007).
177
Afgaande op de informatie van Timmer lijkt het erop dat dit een verwijzing is naar de investeringen die door de vorige eigenaar Coastal
Corp. zijn gedaan, na de overname en inbedrijfname in 1990.
178
Haan (1999: 290): ‘De enorme red tape die kwam kijken bij het toegelaten krijgen van een ‘buitenlander’ zorgde slechts voor
werkgelegenheid bij de overheid, maar kostte de facto banen’ (Haan, 1999: 290).
179
Zie onder andere Elsevier, ‘Tussenstop Antillen’, 28 april 2007.
180
Bron: Meerjarenprogramma 2006 – 2009, blz. 65. Dit op een bevolking van 100.018 in 2007, naar schatting van de US Bureau of Census
op http://www.indexmundi.com/aruba/population.html.
181
De illegalenproblematiek op de eilanden heeft overigens directe consequenties voor Nederland: als illegalen kunnen aantonen vijf jaar
legaal op de eilanden gewerkt te hebben kunnen ze opteren voor een inburgeringstoets, en na het met goed gevolg afleggen daarvan een
Nederlands paspoort verkrijgen. Deze toets mag overigens ook in het Papiaments worden afgelegd, een taal die niet moeilijk te begrijpen is
voor Spaanstaligen, en gaat over lokale aspecten zoals de Antilliaanse vlag, de baaien en het Antilliaanse volkslied.
182
Ter illustratie van het complexe geheel van zowel minder- als meerderwaardigheidsgevoelens een fragment van Arion (2206: 70) ‘Ziek en
dom waren ze [de Curaçaoënaren – CV], vond hij: de weinige groenten en vruchten, die ze gebruikten, verbouwden ze niet eens zelf, maar
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zoals het werken in de horeca als kamermeisje of ober183, heeft een lage status in de ogen van
de lokale bevolking. En ook de van oorsprong van elders komende bewoners die al langere
tijd, en volledig legaal, op de eilanden wonen, worden soms nog niet als ‘echte’ Antillianen
danwel Arubanen gezien. Zo zei de FOL-gedeputeerde Carolina bij het verwerpen van de
Slotverklaring in 2006 dat 'Arabieren geen vaderland maar meubels moeten verkopen'184,
hierbij verwijzend naar de Libanese afkomst van de minister-president de Jongh-Elhage.

Terwijl er grote aantallen buitenlanders op de eilanden werken, is de (jeugd)werkloosheid
onder de legale bevolking hoog. Op Curaçao was de werkloosheid in 2006 14,7%, de
jeugdwerkloosheid 37,6%. Op Bonaire was dat respectievelijk 7,8% en 20,5%185. Op Aruba
wordt de werkloosheid geschat op 6,9%186 Deels wordt dit veroorzaakt door verdringing:
illegalen zijn populair voor het lager geschoolde werk omdat ze goedkoop zijn, en ze kunnen
het zich niet veroorloven zich te verzetten tegen onaangenaam werk en lange werkuren. En
voor het hoger geschoolde werk heeft het grootste deel van de lokale bevolking onvoldoende
opleiding. Het landsbestuur van de Nederlandse Antillen constateert ‘Maar 40% van de jeugd
verlaat het voortgezet onderwijs met een diploma, waardoor dus 60% niet beschikt over de
sociale en technische vaardigheden om een baan te kunnen krijgen laat staan te behouden.
Een deel wordt al op zeer jonge leeftijd moeder of vader. Een deel gaat zich bewegen in het
drugscircuit, hetzij als gebruiker, hetzij als koerier of kleine dealer. Een deel wordt een
gemakkelijke prooi voor het overige criminele circuit’ en ‘circa 21% van onze jongeren heeft
momenteel geen perspectief op een beter bestaan’187. Oorzaken voor deze problematiek
worden onder andere gevonden in de onvoldoende opvoeding en opleiding, en in de
retourmigratie van kansarme Antillianen uit Nederland188. Het onderwijs in het Nederlands in

kochten ze in de stad bij de barkjes van de Venezolanen, die de toeristen altijd zo schilderachtig vonden, maar die hij vies noemde, omdat hij
een hekel had aan alles wat van Venzuela afkomstig was. Of had de Shell hen bedorven? Met haar vieze rook niet alleen hun longen, maar
ook hun geest met haar te hoge loon, toen het gemakkelijk verdiend werd? u nog kende hij mensen, die hun hele tijd bij de Shell slapend
achter de een of andere tank doorbrachten. Dat was vroeger, toen er nog minder controle was, veel meer het geval geweest. De Hollanders
hadden altijd gezegd, dat dit land dor en droog was en dat het nooit regende en de Curaçaoënaar zei het hun zoals met alles na, en
ondertussen verbouwden de Chinezen en Portugezen met succes op talrijke plekken de gekste dingen. En ze werden er zelfs rijk mee. Was de
Hollander, die zich zo lang hier als god had voorgesteld, in feite even dom als de Curaçaoënaar? Hij dacht van wel.’
183
Van Leeuwen (1990: 71): ‘het talent van de Curaçaoënaar openbaart zich uitsluitend wanneer hij zin heeft om iets te doen. Hij wil geen
kelner zijn, dus is hij een slechte kelner. Hij werkt zestien uur per dag aan een praalwagen, omdat hij daar zin in heeft. Maar hij heeft geen
zin om in welk gareel dan ook te lopen. Aruba is daarom zo’n groot succes, omdat de bevolking zich daar wel onderwerpt aan opgedragen
taken, die, in groter verband, de gemeenschap dienen. Wij zijn een volk van ongedisciplineerde, inventieve, natuurlijk begaafde mensen, die
op geen enkele manier gebundeld kunnen worden tot een regiment. All chiefs, no Indians. Een volk van generaals met carnavalsepauletten!’.
184
Bron: Antilliaans Dagblad, ‘Veel vergaderd na val BC’, 1 december 2006.
185
Bron: Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaçao respectievelijk Bonaire 2006, CBS.
186
In 2005, Bron: de Centrale Bank van Aruba op
http://www.cbaruba.org/cba/getPage.do?page=STATISTICS_REAL_ECONOMY.
187
Schrils (2003: 123) noemt zelfs een percentage van ongeveer 70% van drop-outs onder de Curaçaose bevolking. Van deze ‘drop-outs’ is
volgens hem een ruime meerderheid functioneel analfabeet. Naast het feit dat het onderwijs (tot voor kort) niet in de moedertaal gegeven
werd, werden de problemen ook verergerd doordat het onderwijs de jongeren geen zelfrespect en zelfstandigheid bijbracht.
188
Landsverordening houdende een regeling van sociale vormingsplicht van jongeren en jong volwassenen (Landsverordening Sociale
vormingsplicht),
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http://www.jeugd.an/nederland/files/SocialeVorming_MvT_1%20_3.pdf.
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plaats van in de eigen taal, en het tot voor kort ontbreken van leerplicht op de Nederlandse
Antillen hebben bijgedragen aan een toename van het aantal drop-outs (Schrils, 2003: 123)189.
Op Aruba is de situatie beter, maar ook daar is 33% ongeschoold of heeft alleen
basisonderwijs190.

De oorzaak van de onvoldoende opvoeding en opleiding kan deels gevonden worden in het
veelvuldig voorkomen van het zogenaamde ‘Caribische gezinstype’ (dat overigens niet alleen
op de Nederlandse Antillen en Aruba voorkomt, maar ook elders in het Caribisch gebied, in
Afrika en in de Afro-Amerikaanse en –Europese gemeenschappen), door Koot en Ringeling
(1984: 67 – 68) als volgt getypeerd191.
•

De marginale rol van de vader of het geheel ontbreken van de man in de rol van
echtgenoot en vader, dan wel het vervullen van deze rol door elkaar opvolgende mannen.

•

Een daardoor weinig stabiele en emotioneel vrij oppervlakkige relatie tussen man en
vrouw maar een des te hechtere band tussen moeder en kind192.

•

De matrifocaliteit met een centrale positie voor de moeder en waarbij vaak ook de
grootmoeder of zuster(s) van de vrouw tot de huishoudgroep behoren.

•

Het verschijnsel dat de vrouw in haar huishoudgroep niet zelden kinderen heeft van
verschillende mannen.

189
Toch was de situatie ten aanzien van het aantal drop-outs onder de bevolking in 2001 op alle eilanden van de Nederlandse Antillen
verbeterd ten opzichte van 1992:

Drop-out cijfers totale bevolking
1992

Bonaire
Curacao
Sint Maarten
Sint Eustatius
Saba
ed. Antillen

2001

bevolking 15jr+*

dropouts

6738
95593
22447
1154
826
126758

aantal
3570
48038
12309
693
544
65154

%
53.0%
50.3%
54.8%
60.1%
65.9%
51.4%

bevolking 15jr+*

dropouts

7050
86501
19451
1481
836
115319

aantal
2802
36188
8335
687
405
48417

%
39.7%
41.8%
42.9%
46.4%
48.4%
42.0%

* niet-schoolgaande bevolking van 15jr en ouder; exclusief personen w.v. opleiding onbekend
Bron: http://www.cbs.an/education/education_tables.asp
190
Bron: Meerjarenprogramma van Aruba 2006 – 2009, blz. 41. In Nederland is dat percentage overigens negen procent.
191
Het slavernijverleden is waarschijnlijk van grote invloed geweest op het ontstaan van dit ‘Caribische gezinstype’. Cheng-Hennep volgt
verschillende benaderingen voor het vinden van een verklaring daarvoor, en vindt er onder andere één in het ‘kopieergedrag’ van mannelijke
slaven van de veelvuldig zich aan slavinnen vergrijpende blanke ‘shon’ (Cheng-Hennep, 1984: 35 en 163). Hoetink (1958: 140) spreekt van
gezinsstructuren ‘waar de kern van (grootmoeder), moeder en kinderen, en de passagierende figuur van de vader aan de Afrikaanse polygine
situatie herinnerden, evenals het "uitlenen" van kinderen, "cria" genaamd’ (Hoetink, 1958: 140). Koot en Ringeling (1984: 55) zoeken de
orzaak van deze ‘dubbele huwelijksmoraal’ in het Latijnse ‘machismo’. Maar ook zij noemen de slavernijtijd ‘waarin de slavenhouders de
eigen echtgenotes in een porceleinen kast thuis hielden, terwijl zij zelf veelvuldig buitenechtelijke relaties onderhielden met hun slaven’
(1984: 67).
192
OCaN karakteriseert het gezinsleven op de eilanden in haar adviesrapport ‘Change the Mind-Set’ van november 2006 als volgt:
•
De frequente afwezigheid van man/vader
•
De centrale, dominante positie van de moeder
•
Het ontbreken van de puberteit als overgang naar de volwassenheid ten gevolge van het vroege begin van de seksuele ervaring
(tienerouderschap)
•
Autoritaire verhoudingen tussen ouders en kinderen met weinig verbaal contact.
•
Hoewel de cijfers op de eilanden zelf ontbreken, is in Nederland het aantal vrouwen van Antilliaanse en Arubaanse afkomst dat
een kind krijgt op een leeftijd tussen de 15 en de 18 jaar zes keer zo groot als onder de autochtone vrouwen (bron: ‘Allochtonen in
ederland 2004’, CBS, blz. 21).
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Deze steeds wisselende ‘vaderfiguur’ verleent door zijn meestal maar kortdurende
aanwezigheid slechts een beperkte (financiële) stabiliteit aan het gezin, wat zowel sociaal als
economisch zeer negatieve gevolgen kan hebben voor de kinderen.

De OCaN (Organisatie van Caribische Nederlanders) spreekt van een ‘subcultuur van
armoede’193 waarin veel mensen op de Nederlandse Antillen en Aruba leven. Chronisch
geldgebrek en het ontbreken van mogelijkheden om daar iets aan te veranderen, leiden tot
gevoelens van afhankelijkheid, uitzichtloosheid en minderwaardigheid. Het handelen is
gericht op directe behoeftebevrediging: geld dat binnenkomt wordt meteen weer uitgegeven,
vaak aan luxe goederen in plaats van de primaire levensbehoeften. Geld wordt een belangrijke
drijfveer om status en erkenning te verwerven, en dat gedrag is zelfbestendigend194. De
(drugs)criminaliteit die de eilanden vanaf eind jaren tachtig teistert heeft de situatie verder
verslechterd. Met de smokkel van drugs naar Nederland kon immers gemakkelijk geld
worden verdiend, zodat met name vanaf najaar 2001 veel Antillianen195 voortijdig het
onderwijs of een reguliere baan verlieten om voortaan als ‘mula’ (muilezel, oftewel
drugssmokkelaar) een inkomen te verwerven196. Moeders die hierin een oplossing voor hun
financiële problemen zagen maar gepakt werden, moesten een straf uitzitten en waren niet
meer in staat om voor kinderen te zorgen. Nu de mogelijkheden voor drugssmokkel door de
100%-controles van de douane op Schiphol en de plaatsing van bodyscans op vliegveld
HATO sterk verkleind zijn, zijn deze mensen – ongeschoold en gewend aan het makkelijke
geld197 – niet gemakkelijk meer in het normale arbeidsproces in te passen. Een deel van deze
groep kiest andere criminele manieren om aan geld te komen198.

Want hoewel de drugssmokkel door bolletjesslikkers is afgenomen199, zijn er voldoende
aanwijzingen dat de drugscriminaliteit op de eilanden nog altijd een grote rol speelt200. Zo is de
193

Het is de verdienste van de politieke partij FOL dat deze armoede ook in Nederland op de politieke kaart is geplaatst.
Bron: adviesrapport ‘Change the Mind-Set’, november 2006. Zie ook: ‘Geen Geld? Geen Leven, De Stem van Antillianen en Arubanen
over Armoede en Sociale Aansluiting in het Koninkrijk’ van de OcaN van april 2006. Zie ook Schrils (2003: 125 – 126).
195
In 2004 werd geschat dat bijvoorbeeld een derde van de Bonairiaanse bevolking direct of indirect te maken had met de drugshandel (Sluis,
2004: 149).
196
Maar ook op Aruba lijkt het weghalen van één van de twee bestuurslagen en het nemen van maatregelen om de economie van het eiland
aan te jagen, zoals het versoepelen van het toelatingsbeleid en het stimuleren van investeringen, de komst van zware criminelen naar het
eiland in die tijd in de hand te hebben gewerkt (Jansen van Galen, 2004: 113).
197
Ter illustratie een passage uit een interview met een criminele Antilliaan in Nederland: ‘De reclassering zeurt me aan mijn kop over een
baantje in de landbouw, tomaten plukken en dat soort bullshit. Ik heb in mijn leven meer geld gemaakt dan zij, dus begin niet tegen mij te
praten als een klein kind. Kom met huisvesting en een goede baan. Zo begin je mij aan te spreken’ (Vrij Nederland, ‘Onder Antillianen’, 10
december 2005).
198
Eind 2003 werden de 100%-controles op Schiphol ingevoerd, in 2004 nam het aantal gewapende roofovervallen op Curaçao schrikbarend
toe.
199
Van 80 tot 100 per dag in de hoogtijdagen, naar 10 in 2007 (bron: International Narcotics Control Strategy Report, Bureau of International
Narcotics and Law Enforcement Affairs, Maart 2008).
200
Römer (2003: 32) verbaasde zich in die tijd over het beeld dat in Nederland van de Antillen werd geschapen als een land waar een groot
gedeelte van de bevolking van de drugssmokkel leeft, en over de fixatie op de bolletjesslikkers: ‘vooral omdat genoegzaam bekend is dat
hooguit vijf procent van de drugs via Schiphol binnenkomt en dat import van verreweg de meeste drugs via de containerhavens als
Amsterdam en Rotterdam verloopt. Bovendien is gebleken dat hooguit tweeëntwintig procent van de bolletjesslikkers of ‘body packers’ die
op Schiphol wordt aangehouden, afkomstig is van de ederlandse Antillen en Aruba’.
194
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conclusie van een rapport van het WODC201 dat Sint Maarten een belangrijke en veelzijdige
rol met betrekking tot de (internationale) drugshandel, en dat deze handel min of meer
georganiseerd plaatsvindt. Ook heeft het WODC aanwijzingen voor witwaspraktijken op het
eiland: ‘Al met al is een beeld ontstaan dat er malafide investeringen worden gedaan, dat er
verdenkingen zijn tegen bepaalde groepen van (etnische) ondernemers en dat de economische
groei en bloei van Sint Maarten op zijn minst vragen oproept. Tegelijkertijd is er nauwelijks
zicht op verschillende vormen van (georganiseerde) financieel-economische criminaliteit,
zodat deze beelden moeilijk te toetsen zijn’202. Een derde vorm van criminaliteit die op het
eiland plaatsvindt is mensensmokkel (Verhoeven e.a., 2007: 15-17). Sint Maarten is zich
overigens wel bewust van de problemen met de criminaliteit op het eiland, en treedt actief op
in de bestrijding daarvan. Dit blijkt ook uit het rapport van het Amerikaanse Bureau of
International Narcotics and Law Enforcement Affairs van Maart 2008: ‘Sint Maarten
announced draft legislation to be presented to Parliament in 2008 that would extend the
requirement to report suspicious financial transactions to include not only banks and casinos
but car dealers, jewelers, insurance companies, lawyers and accountants as well. In
preparation for its expected autonomous status, Sint Maarten established a Crime Action
Task Force to enhance law enforcement efforts against drug trafficking, human smuggling
and money laundering’.

Ook op de andere eilanden wordt actief tegen de criminaliteit opgetreden, en wordt getracht
om te voorkomen dat de bevolking bezwijkt voor de verleidingen van het ‘snelle geld’. Een
goed voorbeeld is het Deltaplan uit 2006203 van minister Omayra Leeflang van Onderwijs,
Jeugd, Cultuur en Sport. Dit pakket aan maatregelen is er met name op gericht om jongeren
uit de criminaliteit te houden, en omvat onder meer een sociale vormingsplicht voor
201
Verhoeven e.a., de georganiseerde criminaliteit en rechtshandhaving op Sint Maarten, Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum, 2007, zie http://www.wodc.nl/images/1463_volledige_tekst_tcm44-85053.pdf
202
Zie ook het International Narcotics Control Strategy Report van het Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs van
Maart 2008 voor een enigszins vergelijkbare conclusie, maar ook een beschrijving van de maatregelen die tegen de malafide praktijken
ondernomen worden: ’Sint Maarten’s geographic location and its multi-national population make it an ideal transshipment point between
South America and the United States, for drugs and human smuggling. Dutch Sint Maarten is considered a “Free Zone”, which means there
are limited controls placed on import and export of goods. This situation also applies to financial crimes. The absence of rigorous checks
into monetary flows means that money laundering and proceeds from illegal activities are relatively easy to conceal.
203
Het totale plan omvat de volgende maatregelen:
1. Verlenging van de leerplicht van 4 tot en met 18 jaar en versterking van de handhaving.
2. Structurele inbedding en maximalisering van het bereik en effect van de Sociale Vorming.
3. Duurzaam en meer realiseerbaar maken van de onderwijsvernieuwing.
4. Opvoedingsondersteuning ter stimulering van de ouderbetrokkenheid.
5. Meertaligheid als ontwikkelingsaanwinst (waaronder een wettelijke regeling Papiaments, Nederlands en Engels als officiële taal, met
Nederlands als eerste doeltaal)
6. Het creëren van een platform tot maximalisering mogelijkheid tot inzetten van Antilliaanse jongeren op de arbeidsmarkt (voldoende
studierichtingen waar bedrijfsleven behoefte aan heeft en stageplaatsen waar leerlingen praktijkervaring op kunnen doen (zoals het
opleidingsschip kara pa laman – zie www.kukarapalaman.com – en het college hotel).
7. Het creëren van een samenwerkingsklimaat en –modaliteit.
Zie ook: Landsverordening houdende een regeling van sociale vormingsplicht van jongeren en jong volwassenen (Landsverordening Sociale
vormingsplicht),
Staten
van
de
Nederlandse
Antillen,
zitting
2003-2004,
Versie
20
juli
2004,
http://www.jeugd.an/nederland/files/SocialeVorming_MvT_1%20_3.pdf, en ook: Eerst de Kraan Dicht, programmadossier sociale
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ongeschoolde jongeren en een uitbreiding van de leerplicht van 15 naar 18 jaar. Verder maakt
dit plan een einde aan een ander heikel punt: de instructietaal op het voorbereidend onderwijs.
In 2005 werd op Curaçao en Bonaire het Papiaments ingevoerd als onderwijstaal in het
voorbereidend onderwijs. Hiermee werd de aansluiting op het – op het Nederlands
onderwijssysteem gebaseerde – hoger onderwijs sterk bemoeilijkt, en het beperkte aantal
scholen dat toestemming kreeg om in het Nederlands les te blijven geven kreeg een enorme
toeloop aan leerlingen204. In de wet op het funderend onderwijs zal nu een bepaling komen
over meertaligheid: het is aan het schoolbestuur om te kiezen in welk van de drie officiële
talen, het Nederlands, Papiaments of Engels, het onderwijs wordt aangeboden205. Ondanks de
snelle terugdraaiing van de beslissing om Papiaments in het onderwijs in te voeren in plaats
van het Nederlands, raakte dit onderwerp wel een gevoelige snaar. De taal is immers één van
de weinige zaken die echt tot het ‘eigene’ behoren op de Benedenwinden206.

3.5

De politiek-bestuurlijke competentie en integriteit op de
ederlandse Antillen en Aruba

Hoe groot de rol van praktijken zoals ongewenste beïnvloeding, zelfverrijking en bestuurlijke
patronage in de economieën van de Nederlandse Antillen en Aruba is, is moeilijk exact te
bepalen. Zoals in de inleiding al is aangegeven komt bestuurlijke patronage in kleine landen
aantoonbaar vaker voor: bestuurlijke posten worden gevuld naar politieke kleur en niet naar
competentie (Oostindie en Sutton, 2006: 4)207. Dat ook ernstiger praktijken op de eilanden
voorkomen blijkt onder meer uit de veroordeling van lokale politici en bestuurders, zoals die
in 1994 van Claude Wathey, voormalig politiek leider van Sint Maarten, wegens oplichting,
meineed en valsheid in geschrifte bij de financiering van vier bouwprojecten, waaronder de
uitbreiding van het vliegveld208. En ook recent nog constateerde het WODC in een rapport
over Sint Maarten209 dat: ‘de indruk bestaat dat op Sint Maarten door een gebrek aan
vormingsplicht 16-18 jarigen, Senior Educational Consultants i.o.v. Bureau Procesmanagement Onderwijsvernieuwingen, ministerie van
Onderwijs, Sport en Cultuur, augustus 2006.
204
Bij een enquête in 1997 antwoordde op de vraag: ‘in welke taal moet in het basisonderwijs les gegeven worden als slechts één taal mag
worden gekozen?’ tweederde van de Benedenwinders ‘het ederlands’, en een kwart ‘Papiaments’ (bron: Oostindie en Verton, 1998: 36).
Dit sluit aan bij de bevindingen van de Swaan (2001: 101-107). Hoewel de bevolking in veel landen aangeeft de eigen taal erg belangrijk te
vinden, zorgt met name de bovenlaag er vaak voor dat hun kinderen een taal leren waarin ze meer kansen hebben op de (internationale)
arbeidsmarkt, en hecht eraan dat die voorsprong exclusief blijft.
205
Bron: R. Roodheuvel,’Wetten moeten taalkwestie oplossen’, Radio Nederland Wereldomroep, 6 maart 2007.
206
‘Both within Papiamentu and between Papiamentu and Dutch, language is a significant marker of identity. Struggles over it and feelings
about it are intense. Liguistic choices and usage certainly qualify as indicators of social identity, Curaçaoan-ness, native-ness, and
metroplitan-ness are some of the identities marked by language in Curaçao’ (Benjamin, 2002: 85). Zie ook paragraaf 1.2 voor een
behandeling van het onderwerp cultuur en identiteit.
207
Zie Koot en Ringeling (1984: 42 – 43) die vermelden dat jongere goedgekwalificeerde ambtenaren op de eilanden niet zelden gefrustreerd
raken door de verstoppingen in de promotiemogelijkheden, omdat minder gekwalificeerde krachten die via de politiek naar binnen zijn
gehaald bepaalde posities bezet houden. Vergelijk dit ook met de situatie die Soeters en Tessema (2004: 624) schetsen van Eritrea. Vanwege
de sterke politisering en de slechte betaling in de publieke sector kiest de beter opgeleide jeugd liever voor functies in het bedrijfsleven en
internationale NGO’s.
208
Bron: Trouw, ‘Claude Wathey veroordeeld tot 18 maanden cel’, 9 juli 1994 en ook: Hoefte, 1996: 52.
209
Bron: Verhoeven e.a., Georganiseerde Criminaliteit en Rechtshandhaving op Sint Maarten, Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum, 2007
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bepaalde checks en balances structureel sprake is van het niet conform procedures handelen
ten gunste van bepaalde economische belangen, waarbij bewust dan wel onbewust bepaalde
vormen van (georganiseerde) criminaliteit worden gefaciliteerd’. Maar: ‘Daarbij is ook
aangetekend dat harde opsporingsinformatie hierover ontbreekt. Het bestaan van financiële
criminaliteit, zoals fraude en corruptie, wordt ook door de leiding van de Landsrecherche
onderkend en de voorkoming en bestrijding daarvan acht men van groot belang’.

Uit de baselinestudie Bestuurlijke Ontwikkeling, dat in opdracht van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in 2003 is opgesteld, komt het volgende citaat: ‘In
dergelijke kleinschalige gemeenschappen ontstaat makkelijk enige vorm van cliëntalisme,
waarbij bestuurders niet primair het algemeen belang, maar vooral de belangen van de eigen
achterban behartigen. Het is niet verrassend dat een dergelijk fenomeen ook op de Antillen
een rol speelt in het functioneren van het openbaar bestuur210’. Ook Munneke (1999: 308)
constateert over Curaçao: ‘De kleinschaligheid van de Curaçaose politieke cultuur brengt
mee dat er voldoende mogelijkheden aanwezig zijn om publieke en private belangen te
vermengen, en dat ambtenaren en politici ontvankelijk kunnen zijn voor beïnvloeding op basis
van affectieve, economische en politieke relaties’. Hoefte (1996: 46) is meer expliciet en
noemt het politieke patronage en cliëntelisme zelfs ‘prevalent’ op Curaçao211. Op Curaçao
werden recent nog politici van de politieke partij FOL wegens onder meer oplichting,
valsheid in geschrifte en het aannemen van smeergeld veroordeeld, waaronder de leider van
deze partij Anthony Godett. In het onderstaande intermezzo wordt nader ingegaan op de korte
regeerperiode van de FOL.

Uit een vergelijking door het Antilliaanse CBS van Curaçao en Bonaire212 met 48 andere
landen waar een soortgelijk onderzoek heeft plaatsgevonden, blijkt dat de bevolking van deze
twee eilanden erg hoog scoort op bezorgdheid over corruptie in de politiek. Rond de 90% van
de geïnterviewden op Curaçao, en 80% van die op Bonaire, was van mening dat de politiek en
de normen en waarden (heel) ernstig door corruptie worden getroffen213. Op beide eilanden
verwachtte ongeveer de helft van de geïnterviewden dat de corruptie de komende drie jaar
210
Premdas ziet een patroon in de gehele Caribische regio: ‘The tools of control are no longer slavery and indentureship, explicit laws of
discrimination, residential and occupational segregation, and formal codes of deference. They are now prejudice, customs, cliqueism,
clientelist networks, kin connections, much of this informed by neoracial notions of group identity and solidarity’ (1997: 40).
211
Zie ook Koot en Ringeling (1984: 71): ‘Tussen kiezers en de politieke leiders bestaat een relatie die nog in sterke mate wordt gekenmerkt
door persoonlijke banden en patronageverhoudingen. Vooral aan de vooravond van de verkiezingen worden de kiezers persoonlijk benaderd
door kaderleden van de politieke partijen. Deze trachten dan de kiezer over te halen zijn stem op de partij uit te brengen, in ruil voor allerlei
privileges, zoals een baan of promotie, een lening of studiebeurs, of vrije geneeskundige behandeling’.
212
Bron: Perceptie van Corruptie Bonaire en Curaçao 2004, CBS, Willemstad, 2005.
213
Zo’n 83% (Curaçao) respectievelijk 50% (Bonaire) vond dat ook het bedrijfsleven (heel) ernstig door corruptie getroffen was, en 64%
(Curaçao) respectievelijk 43% (Bonaire) het persoonlijke en gezinsleven. Van de ondervraagden vond 10% (Curaçao) respectievelijk 6%
(Bonaire) dat aanpak van de corruptie in het onderwijssysteem en het gerecht prioriteit had, tegenover 50% op beide eilanden voor de aanpak
van corruptie in de politiek.
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verder toe zou gaan nemen, en nog geen kwart dat die zou afnemen. Dit wil natuurlijk nog
niet zeggen dat de politiek op de eilanden corrupter is dan in andere landen214, maar wel dat
het meer als probleem ervaren wordt215.

Intermezzo: de regeerperiode van de FOL
In mei 2003 verwierf de politieke partij Frente Obrero Liberashon na een eclatante verkiezingsoverwinning acht
van de 21 zetels in de Eilandsraad van Curaçao. De leider van de FOL, Anthony Godett216, kon geen premier
worden omdat een gerechtelijk onderzoek naar hem werd uitgevoerd vanwege beschuldigingen van corruptie en
fraude. Hij schoof uiteindelijk zijn zuster Mirna, die niet op de kieslijst had gestaan, naar voren voor die functie.
Tijdens de regeerperiode van de FOL, die nog geen jaar duurde, werden er geen regeringsverklaring of begroting
opgeleverd en het parlement werd maandenlang niet bijeengeroepen. FOL-aanhangers werden op posities binnen
de overheid benoemd, terwijl zij volgens de oppositie niet de juiste kwalificaties daarvoor zouden hebben.

Met name de minister van Justitie, FOL-politicus Ben Komproe, kwam regelmatig in opspraak. Zo droeg hij
tijdens zijn ambtsperiode het Recherche Samenwerkingsteam op om het fraudeonderzoek naar zijn broer te laten
staken, en probeerde hij de Procureur-generaal te laten ontslaan. In juni 2004 viel de regering toen aan het licht
kwam dat hij misbruik van zijn positie maakte om de wegens fraude veroordeelde FOL-adviseur Nelson Monte –
de grote man van de partij – uit de gevangenis te houden Hierna bleek dat Komproe tijdens zijn ministersperiode
ook verblijfsvergunningen had versterkt aan tientallen buitenlandse prostituees van openluchtbordeel Campo
Allegro op Curaçao. Anthony Godett werd eind 2003 veroordeeld en moest in 2006 een gevangenisstraf uitzitten
van vijftien maanden, maar weigerde zijn lidmaatschap van de Staten van de Nederlandse Antillen en de
Eilandsraad van Curaçao op te geven. Bij de verkiezingen van januari 2006 verloor de FOL drie van de (in 2002
verworven) vijf zetels in het 22 zetels tellend Antilliaans parlement217. Met nog steeds acht van de 21 zetels in de
eilandsraad speelde de FOL eind 2006 een belangrijke rol bij de verwerping van de Slotverklaring, en daarmee
van de schuldsanering en de status aparte voor Curaçao onder de voorwaarden zoals die door Nederland gesteld
waren.

Eind 1997 bleek dat tussen de 11,1% (Saba) en 35,9% (Sint Eustatius) van de bevolking geen
vertrouwen had in de eigen politici218 (Oostindie en Verton, 1998: 36). In 2007, midden in de
periode dat over schuldsanering gesproken werd vanwege de enorme staatsschuld van de
214
Zie in dit verband ook de in de inleiding beschreven spanning tussen de Europees-Nederlandse bureaucratische stijl en de bestuursstijl van
‘bricolage’, en noot 45 over het door Soeters en Tessema (2004: 624) aangegeven belang om de meest bij de lokale cultuur en situatie
passende elementen van deze systemen te selecteren en introduceren.
215
Curaçao en Bonaire scoren zelfs hoger dan een land als Nigeria in dit onderzoek. In het rapport wordt aangegeven dat in de vragenlijst op
de Antilliaanse eilanden na ‘enigszins ernstig’ nog slechts een keuze ‘heel ernstig’ was, waar in andere landen de respondenten konden
kiezen uit ‘ernstig’ en ‘heel ernstig’, ‘men moet dus rekening houden met een zekere mate van overschatting’.
216
Anthony Godett is de zoon van één van de leiders van de opstand van 30 mei 1969 en oprichters van de FOL: Wilson ‘papa’ Godett.
Anthony noemt zichzelf ‘de grote leider van de Antillen’, en haalde in 2003 de media met uitspraken als: ‘Godett is sterker geworden. Als er
verkiezingen zijn, dan zal Godett weer winnen. Als ze Godett willen elimineren, moeten ze hem doodschieten net zoals Pim Fortuyn en dan
komt er wel weer een andere Godett als Mirna tevoorschijn. De strijd zal worden voortgezet, met Anthony of met Mirna. We zijn juist sterker
geworden." (Wereldomroep, 23 dec 2003).
217
Van de 22 zetels in het Antilliaanse parlement worden er 14 bezet door Curaçaose partijen, elk 3 door partijen van Sint Maarten en
Bonaire en elk 1 door Saba en Sint Eustatius.
218
Op Curaçao was dat 33,2%.
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Nederlandse Antillen, stelde de Eilandsraad van Curaçao een salarisverhoging voor
eilandsraadleden en gedeputeerden voor van ruim dertig procent219, en een verruiming van de
pensioenregeling voor dezelfde doelgroep met terugwerkende kracht tot 2000. De reactie van
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ank Bijleveld: 'Ik vind het
een bedenkelijke zaak. Het sluit niet aan bij de normen van integer bestuur’220.

En niet alleen de politieke integriteit op de eilanden, maar ook de bestuurlijke integriteit ‘is
niet vanzelfsprekend en behoeft voortdurende aandacht’, zo stellen ook de eilandsbesturen
van de Nederlandse Antillen zelf221. Ze geven aan onvoldoende bestuurskracht te hebben om
de aan hen opgedragen taken goed en geloofwaardig uit te voeren222. Ook de Baseline
Bestuurlijke Ontwikkeling, die in 2003 in opdracht van het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties werd opgesteld, en in detail per eiland aandacht besteedt aan
zaken als de kwaliteit van het bestuur, checks and balances en financiën en begrotingen, komt
met zorgwekkende resultaten. Een voorbeeld van de beschrijving van de situatie op Saba: ‘De
eilandbegroting komt niet tot stand op basis van een beleidsplan, dat weer is gebaseerd op
beleidsprioriteiten. Er is geen koppeling tussen de beleids- en begrotingscyclus. Er is geen
zicht op de uitgaven, gerelateerd aan de begroting, noch op de overschrijdingen per sector of
dienst bestaat geen mandateringregeling.’ En over Curaçao: ‘Er lijkt een matig bewustzijn
wat betreft de integriteit van bestuurders’ en ‘Er is geen zicht op de uitgaven, gerelateerd aan
de begroting, noch op de overschrijdingen per sector of dienst’223. Haan (1999: 294)
concludeert in zijn studie naar de bestuurlijke gang van zaken op de Nederlandse Antillen
gedurende de afgelopen decennia, dat door het ontbreken van een evenwichtig systeem van
checks and balances ‘een fundamentele pijler van de parlementaire democratie werd
aangetast’224. Verklaringen voor het ontstaan van deze wantoestanden zoekt hij in de beperkte
219
Het salaris van de eilandsraadleden ging in het voorstel van 7700 Antilliaanse gulden (circa 3200 euro) naar 10.500 Antilliaanse gulden
(circa 4150 euro). Politici zelf noemen de verhoging 'het recht trekken van een scheef gegroeide situatie’(bron: de Telegraaf, ‘Politici
Curaçao geven zichzelf flinke salarisverhoging’, 29 juni 2007. De ‘onderstand’ op de Nederlandse Antillen is zo’n 300 tot 500 Antilliaanse
gulden.
220
Bron: Antilliaans Dagblad, ‘Eilandsraad handelt bedenkelijk’, 6 juli 2007.
221
De Wereldbank stelt op basis van verschillende criteria indicatoren op om landen onderling te vergelijken op zaken als politieke stabiliteit,
aanpak van corruptie en vrijheid van meningsuiting. De Nederlandse Antillen en Aruba scoren hierbij slechter dan Nederland, maar Aruba
scoort bijvoorbeeld niet veel slechter dan Barbados, en beide landen scoren zeer veel beter dan Haïti.
Voice and
Political
Government
Regulatory
Rule
of Control of
Gem.
Accountability
Stability
Effectiveness
Quality
Law
Corruption

Haïti
-1,40
-1,59
-1,57
-1,20
-1,64
-1,52
-1,49
Nederlandse Antillen
0,51
0,77
1,05
0,73
0,90
0,91
0,81
Aruba
0,84
1,17
1,23
0,79
0,90
1,18
1,02
Barbados
1,16
1,12
1,15
1,03
1,23
1,18
1,15
Nederland
1,45
0,80
1.95
1,64
1,78
1,99
1,60
Bron: Nauta (2007), gebaseerd op World Bank Governance Indicator set 2006
222
Bron: interimrapportage Werkgroep Bestuurlijke en Financiële Verhoudingen Nederlandse Antillen (2004: 6). Zo blijken op een aantal
eilanden de jaarrekeningen niet of nauwelijks te worden opgemaakt, laat staan dat ze voorzien worden van een accountantscontrole.
223
Zoals vermeld op blz. 59 respectievelijk 45 van dit rapport.
224
Haan onderbouwt zijn conclusie als volgt: ‘De begrotingen gaven geen volledig overzicht van alle overheidsinkomsten en –uitgaven, en
met de komst van de vele overheids-V’s, overigens door ederland afgedwongen om de politieke invloed op de bedrijfsmatige
overheidsactiviteiten terug te dringen, ontstonden publieke monopolies, waar praktisch geen parlementaire controle meer op mogelijk was.
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ambtelijke capaciteit en kundigheid, en de onzekerheid over de staatkundige verhoudingen en
de dubbele bestuurslaag die door politici werden aangegrepen om noodzakelijke, maar
impopulaire maatregelen uit te stellen. Munneke (1999: 311) is pessimistischer en zoekt de
verklaring voor een gebrek aan begrotingsdiscipline en stijgende personeelslasten in
‘pogingen van representanten van de sociale onderklasse om zichzelf sociale zekerheid te
verschaffen via de publieke zaak’.

Ook de gang van zaken bij de uitvoerende organisaties laten te wensen over. De conclusie van
een recent veiligheidsrapport van Bonaire was dat organisaties zoals onder andere het
Politiekorps, het Openbaar ministerie, het Huis van Bewaring, de Voogdijraad en
Gezinsvervangende Instellingen in hun kerntaken tekort schoten: ‘door personeelstekort,
disfunctionele gebouwen, slechte voorzieningen en het tekort aan geld trachten de justitiële
organisaties slechts te overleven’225. Een integriteitsonderzoek bij de douane van de
Nederlandse Antillen bracht onder meer aan het licht dat op Curaçao 40 van de 179
medewerkers verdacht werden van onder meer handel in drugs, corruptie en witwaspraktijken
(van den Heuvel, 2003: 43). Een integriteitsonderzoek in het gevangeniswezen leidde tot het
ontslag van dertig cipiers vanwege ernstige tijfels over hun betrouwbaarheid en integriteit
(van den Heuvel, 2003: 56). Dit alles heeft nadrukkelijk betrekking op de Nederlandse
Antillen, en niet op Aruba. Maar afgaande op onder meer de bevinding van Oostindie en
Verton (1998: 51) dat een meerderheid van de Antillianen èn Arubanen wil dat Nederland hen
niet alleen tegen onheil van buiten beschermt, maar ook tegen ongewenst bestuurlijk handelen
van de eigen bestuurders, kan gesteld worden dat bestuurlijke integriteit en incompetentie ook
op dat eiland aandacht behoeft. Er zijn genoeg aanwijzingen dat ook op Aruba nog het nodige
te verbeteren is op dit gebied226.

Toch is het de vraag in hoeverre het eerder geschetste spanningsveld tussen de EuropeesNederlandse planmatige bestuursstijl en de lokale bestuursstijl van ‘bricolage‘227 niet deels
debet is aan de berichten over de gebrekkige bestuurlijke competentie op de eilanden. Een
mooie illustratie van de lokale bestuursstijl wordt gegeven door de Curaçaose schrijver Boeli
Daardoor groeiden bijvoorbeeld enerzijds de salarissen bij de nutsbedrijven uit tot de hoogste van de Antillen, terwijl de overheid anderzijds
het nutsbedrijf subsidieerde. Ook waren begrotingen zelden vastgesteld voordat het begrotingsjaar begon. Verscheidene begrotingen van de
verschillende eilandgebieden zijn zelfs nooit goedgekeurd. Verder kwam het voor dat bestuurscolleges en landsregeringen toestemming
vroegen aan de eilandsraad respectievelijk de Staten voor extra uitgaven, met de toezegging later in een aanvullende begroting de
noodzakelijke dekking aan te zullen geven, waar het dan vervolgens vaak niet van kwam. Rapportage over de eindresultaten van de controle
op de begrotingsuitvoering kwam weinig voor, omdat de Rekenkamer om politieke redenen onderbezet werd gehouden, terwijl eveneens
weinig accountantscontroles plaatsvonden’.
225
Bron: ‘Justitiële organisaties niet adequaat’, Het Antilliaans Dagblad, 12 september 2006.
226
Zie bijvoorbeeld de notitie over integriteit van bestuur op
http://www.minbzk.nl/contents/pages/6367/NotitieinzakeintegriteitvanbestuurNederlandseAntillen.pdf .
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van Leeuwen, die als ‘landskind’ op basis van zijn 25 jaar ervaring als ambtenaar op de
Nederlandse Antillen het volgende schreef: ‘Het was inderdaad op alle fronten een rotzooi:
ieder beleid ontbrak, vriendjespolitiek doorkruiste alle plannen, de corruptie groeide, het
werkloosheidscijfer steeg, de misdaad nam toe, kortom: geen licht aan de horizon. Binnenkort
zou het ventiel uit ons kunstmatig gedoe getrokken worden en zou ons eiland in zee
verdwijnen’. Hij relativeert de misère echter met de constatering dat hij zich niet anders kan
herinneren dan ‘dat we op het punt stonden naar de bliksem te gaan’, waarbij hij zelfs naar de
tijd van Johan van Walbeeck verwijst: ’in vergeelde historische documenten kun je dezelfde
jammerklachten terugvinden’. Hij concludeert: ‘Wij zweven auf Flügeln des Gesanges boven
huiveringwekkende afgronden en spotten met de wetten van de zwaartekracht. iemand
begrijpt hoe die rotzooi bij ons in elkaar zit. iemand kan verklaren hoe wij een dergelijke
incompetentie en slabakkerij overleven. Het geheim van Curaçao is ondoorgrondelijk’ (van
Leeuwen, 1990: 42-46). Reinders (1997: 71) valt hem bij: ‘Hoe ernstig de financieeleconomische situatie van de Antillen ook is, men kijkt er tegenaan in de zin van: ‘de toestand
is hopeloos, maar niet ernstig’.

227
Zie ook paragraaf 1.3: ‘Bij de bestuursstijl bricolage wordt niet planmatig gewerkt, maar wordt gaandeweg, met fantasie en flexibiliteit,
naar de beste oplossing gezocht voor de problemen waar men zich voor gesteld ziet. Risico’s worden niet geschuwd, maar juist als
mogelijkheden gezien, en ook een zekere mate van patronage valt daar onder’.
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4

De geopolitieke ontwikkelingen rond de ederlandse Antillen
en Aruba

4.1

De historische ontwikkelingen in de relatie tussen Venezuela, de
ederlandse Antillen en ederland

Wanneer de geschiedenis wordt bestudeerd, blijkt dat de relatie tussen de Nederlandse
Antillen, Nederland en Venezuela geregeld de nodige spannende perioden heeft gekend. Maar
alvorens op deze relatie in te gaan, is het nodig eerst kort op de bewogen geschiedenis van
Venezuela zelf in te gaan. Het land werd al in 1498 door Columbus ontdekt, en het was de
eerste vaste Spaanse nederzetting in de regio228. Spanje heeft de kolonie lange tijd
verwaarloosd omdat er geen goud werd gevonden, en omdat er ook nog eens een verbod gold
om met andere dan Spaanse koopvaarders te handelen was de economische ontwikkeling in
het gebied tot in de 17e eeuw minimaal. Daar kwam verandering in toen in de tweede helft
van de 17e eeuw het smokkelverkeer tussen Curaçao en Venezuela op gang kwam (van Dulm,
1964: 40).

Rond 1800 kwam de Venezolaanse bevolking in opstand tegen de Spaanse bezetter, een
opstand die er mede dankzij de inspanningen van de Zuid-Amerikaanse vrijheidsstrijder
Simón Bolívar toe leidde dat in 1811 de zelfstandige republiek Venezuela ontstond229. In 1819
riep Bolívar de republiek van Gran Colombia uit, die het grondgebied van het huidige
Venezuela, Ecuador, Colombia en een deel van Paraguay omvatte. Dit als onderdeel van het
ideaal van Simón Bolívar om één grote Zuid-Amerikaanse natie te vormen. Vanuit Gran
Colombia werden andere landen in Zuid-Amerika gesteund bij hun onafhankelijkheidsstrijd230.
In 1829 sloot Nederland een handelsverdrag met Gran Colombia (Palm, 1985: 190), een
verdrag dat werd voortgezet nadat in 1830 de Republiek van Gran Colombia uiteenviel
vanwege de onoverbrugbare verschillende belangen van de samenstellende delen.

De eerste diplomatieke strubbelingen tussen Nederland en het nog jonge land Venezuela
dateren uit de tweede helft van de 19e eeuw. In 1855 voerde het Nederlandse marineschip Zr.
Ms. Lynx een geheime missie uit om de winmogelijkheden van guano (vogelmest) te
228
Het is ook altijd een Spaanse kolonie gebleven, met uitzondering van een mislukte concessie tot exploitatie door het Duitse bankiershuis
Welser (1528–1556).
229
Bolivar verbleef overigens in de twee jaar voorafgaande aan zijn strijd in Zuid-Amerika op Curaçao.
230
De van Curaçao afkomstige Manuel Carel Piar (1778-1817) en Pedro Luís Bríon (1782-1821) hebben veel roem vergaard door hun strijd
aan de zijde van Simón Bolívar tijdens de Zuid-Amerikaanse vrijheidsoorlogen. Zo veroverde Piar de provincie Guyana. Zowel Piar als
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onderzoeken op de Aves- en Rocas-eilanden, gelegen in de Caribische Zee ten westen van
Dominica. Dit leidde tot spanningen tussen Nederland en Venezuela. Uiteindelijk werd de
eigendomskwestie van de eilanden ter arbitrage aan de koningin van Spanje, Isabella II,
voorgelegd. Zij wees de soevereiniteit op 30 juni 1865 aan Venezuela toe231. De relatie tussen
Nederland en Venezuela bleef daarna moeizaam. Dit vooral vanwege de (veronderstelde)
steun van Curaçao aan regerings- danwel oppositiepartijen in Venezuela in de vorm van
wapenleveranties232 (van Dulm, 1964: 122). Daarnaast weken al sinds de tijd van de
onafhankelijkheidsstrijd regelmatig Venezolaanse revolutionairen, politieke vluchtelingen en
rebellen uit naar Curaçao. Ondanks Venezolaanse en Nederlandse verzoeken daartoe
weigerde Curaçao geregeld om ballingen aan Venezuela uit te leveren. Venezuela reageerde
daarop door Venezolaanse havens voor Curaçaose schepen te sluiten en Curaçaose schepen
op te brengen. Nederlandse oorlogsschepen moesten vervolgens naar de regio worden
gestuurd om te voorkomen dat de spanningen te hoog opliepen233.

Antonio Guzmán Blanco was de bekendste van de naar Curaçao uitgeweken Venezolaanse
ballingen. Curaçao weigerde ook deze balling uit te leveren, en de toenmalige gouverneur zag
zich zelfs gedwongen ontslag te nemen. Guzmán Blanco keerde uiteindelijk eigener beweging
terug naar Venezuela, ontketende een revolutie en vestigde een dictatuur (die – met
onderbrekingen – duurde van 1870 tot 1887). Maar ondanks de steun die Guzmán Blanco
tijdens zijn ballingschap op het eiland van Curaçao had ondervonden, ontstonden er ook
tijdens zijn dictatuur geregeld problemen in de betrekkingen tussen Venezuela en Curaçao, en
daarmee ook tussen Venezuela en Nederland. Guzmán Blanco was namelijk van mening dat
de politieke rust in zijn land uitbleef vanwege subversieve activiteiten die vanuit Curaçao
werden ondernomen. Eén van zijn eerste daden als politiek leider was de aanhouding van
twee Curaçaose schepen. De schepen werden pas vrijgelaten nadat twee Nederlandse
oorlogsschepen naar La Guaira werden gezonden. In 1874 liet Guzmán Blanco Maracaibo en
Coro voor de buitenlandse handel sluiten. Om aan dit soort problemen een eind te maken
gingen in 1876 stemmen op in het Nederlandse parlement tot de verkoop van Curaçao aan
Venezuela. Guzmán Blanco zou hier wel oren naar hebben gehad234 (van Dulm, 1964: 134).
Brion worden in Venezuela als nationale helden beschouwd. Ze zijn de enige niet-Venezolanen die op het vrijheidsbeeld in Caracas staan
afgebeeld. Het lichaam van Bríon is in het Pantheón Nacional in Caracas bijgezet.
231
Bron: Sterck Werck, de Nederlandse Antillen in het verleden, Alle Hens, MARDOC 4187: 6.
232
Bij de revolutie van 1846 is zelfs sprake van een Curaçaose schoener die actief deelnam aan de revolutie, en het voeren van de
Nederlandse vlag door vaartuigen van de rebellen (van Dulm, 1964: 133).
233
Zo bezocht in 1892 Hr. Ms. de Ruyter La Guaira en in 1899 Hr. Ms. Sommelsdijk Puerto Cabello (van Dulm, 1964: 132). In 1850 werden
Zr. Ms. Prins van Oranje, Zr. Ms. Sumatra, Zr. Ms. Sperwer en Zr. Ms. Ternate naar de West gestuurd en daarmee werd een dreigende
oorlog met Venezuela voorkomen (van Dulm, 1964: 133).
234
Dit zeer tegen de zin van de Curaçaoënaars zelf. Zo publiceerde A.M. Chumaceiro in 1879 de brochure ´Is Curaçao te koop?´ waarin hij
zich fel uitsprak tegen elke Nederlandse poging om zich van de verantwoordelijkheid voor het eiland te ontdoen (Oostindie, 2000: 148).
Overigens werd er halverwege de negentiende eeuw in de Tweede Kamer al gesproken over de mogelijkheid om de Antillen af te staan aan
Venezuela ´omdat de smokkelpraktijken op het eiland zorgen voor een slechte relatie tussen dit land en ederland´ (Sluis, 2004: 16). En ook
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Hij was namelijk van plan er de zetel van de Venezolaanse regering te vestigen, zodat die
minder gevoelig was voor contrarevoluties dan in eigen land (van Aller, 1994: 169). Rond
1900 was het de Venezolaanse president Cipriano Castro (1899 – 1908) die zich zeer
halsstarrig opstelde in de buitenlandse betrekkingen235. Hij weigerde een groot deel van de
buitenlandse schulden van Venezuela te betalen. Internationale vlootacties, waaronder een
Duits-Brits-Italiaanse vlootblokkade, volgden om de president tot medewerking te dwingen.
Curaçao leverde ondersteuning aan deze schepen, en dit leidde tot ongenoegen van Castro en
tot represaillemaatregelen236. Maar escalatie werd voorkomen toen Castro nog datzelfde jaar
werd afgezet237.

In 1914 gingen de Venezolaans-Antilliaanse betrekkingen een nieuwe fase in met de vondst
van de eerste olie in Venezuela. In 1922 werd zelfs een zodanig grote vondst gedaan dat de
economie van het land al snel een enorme ontwikkeling doormaakte (McCaughan, 2004: 15).
Omdat de vindplaats, het Meer van Maracaibo, niet toegankelijk was voor diepgaande
schepen moest de ruwe olie namelijk eerst met kleine schepen naar een tussenhaven vervoerd
worden, alvorens het verder getransporteerd kon worden. Curaçao bleek de perfecte
tussenhaven vanwege de goede havenfaciliteiten, en de Sint Annabaai werd hiertoe tussen
1910 en 1918 aanmerkelijk verbreed. Daarnaast had Curaçao het voordeel nabij, maar niet in,
Venezuela te liggen. De binnenlandse situatie was daar immers erg onrustig. De regering had
het ook recent mogelijk gemaakt om de olie in handen van de staat te brengen, zodat Shell

later zouden stemmen blijven opgaan om de eilanden af te stoten, zoals blijkt uit ´Het eiland Curaçao en onderhoorigen´ van oud-kapitein
der mariniers K.H. Koentze uit 1900: ´Van die eilanden dan is Curaçao verreweg het voornaamste, hoezeer het, evenals Bonaire, Aruba,
Saba, Sint Eustatius en Saint Martin (de helft), niet productief is niet alleen, maar alle jaarlijks moeten gesubsidieerd worden door het
moederland. En productief zullen de eilanden nooit worden, ten minste zoo lang zij in ons bezit zijn.’ (Koentze, 1998: 245). En: ‘zou het, ons
bedunkens, niet zulk een kwaad denkbeeld zijn als velen uit een soort eergevoel en trots vermeenen, indien wij al de W.I. eilanden op
voordeelige wijze van de hand doen, die ons toch nooit eenig materieel noch moreel voordeel kunnen aanbrengen, integendeel, kostbaar zijn
te onderhouden en licht, vooral om den wille van Curaçao aanleiding kunnen geven tot verwikkelingen met, of wederrechtelijkheden van de
groote mogendheden, die alle tegenwoordig op rooven uit zijn, wat niet minder zal worden, eer erger’ (Koentze, 1998: 249). Verkoop was
destijds overigens niet zo’n vreemde gedachte als het nu wel lijkt. De West-Afrikaanse bezittingen waren immers al door Nederland aan
Engeland verkocht. Maar 1900 is ook het jaar van de motie van de sociaaldemocraat Kol in het Nederlandse parlement probeerde juist het
beste te maken van het bezit van de kolonie: ‘De Kamer, van oordeel dat de treurige toestand waarin de kolonie Curaçao verkeert, het
dringend noodig maakt maatregelen te beramen om verder verval te voorkomen en meerdere welvaart te doen ontstaan, noodigt de
Regeering uit eene commissie te benomen, die na plaatselijk onderzoek, rapport zal uitbrengen over de oeconomische toestanden, en over de
beste middelen om daarin verbetering te brengen’. Er gebeurde echter niets met de motie (Oostindie, 1998: 241).
235
K.H. Koentze stelde in 1900 ook al: ‘wat voorts den handel betreft, wordt Curaçao, dat vele relaties heeft met het aan den overkant
liggende Venezuela, door dit land vreeselijk bemoeilijkt en benadeeld, van wege de zeer hooge invoerrechten en het gedurig scheppen van
kwesties, in hoofdzaak om al wat ederland en de ederlanders betreft te dwarsboomen. De oorzaak is in de eerste plaats, omdat het
Curaçao gaarne in bezit zou willen hebben, ten andere omdat de Venezolanen voor ederland en de ederlanders ongeloofelijke minachting
hebben, waartoe wij, het moet erkend worden, dikwijls ook reden hebben gegeven, door verscheidene malen zeer laks op te treden bij
aanhangige kwesties, zelfs op eene wijze, waardoor Venezuela ons van vrees kon verdenken, of wel door vele zaken ons langs de koude
kleederen te laten gaan, naar het altoos scheen uit vrees voor verwikkelingen met andere mogendheden. Hadden wij maar veel vroeger reeds
onze tanden laten zien! Venezuela toch is onmachtig, heeft geen leger en hoegenaamd geen vloot’ (Koentze, 1998: 246).
236
Nederland moest extra marineschepen naar de Venezolaanse kust sturen om de druk op Venezuela op te voeren. De betrekkingen tussen
Venezuela en Nederland verslechterden verder toen de builenpest uitbrak in Venezuela, en de Benedenwinden quarantainemaatregelen voor
schepen uit Venezuela troffen (van den Blink, 1989: 5). Castro legde de Curaçaose handel vrijwel stil door te bepalen dat overscheping van
en naar West-Venezuela niet meer op Curaçao plaats mocht vinden. Ook verbood hij de vaart op Venezuela door kleine vaartuigen.
Nederland stuurde in 1908 opnieuw marineschepen naar Venezuela, die de toegang tot Maracaibo afsloten en twee Venezolaanse schepen
naar Willemstad opbrachten (van Dulm, 1964: 138). Ook werd het wapenuitvoerverbod op Curaçao ingetrokken, zodat de revolutionairen in
Venezuela zich makkelijker tegen Castro konden bewapenen.
237
Maar de diplomatieke betrekkingen tussen Venezuela en Nederland werden pas in 1920 weer hersteld. Deze werden daarna overigens
nooit meer verbroken.
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huiverig was om lokaal in infrastructuur te investeren (van Dulm, 1964: 125 en 1: 27)238. De
Venezolaanse dictator Juan Vincente Gómez wilde ondertussen niet dat een andere regio in
Venezuela dan Caracas zich tot machtscentrum zou kunnen ontwikkelen en stond eveneens
positief tegenover vestiging op Curaçao (van der Horst, 2004: 29). In 1918 vond de eerste
raffinage plaats239.

De aanwezigheid van Venezolaanse rebellen op Curaçao leidde in 1929 tot een
problematische situatie voor het eiland zelf, en vooral voor Nederland. In juni van dat jaar
pleegde namelijk de Venezolaanse rebel Rafael Simón Urbina een overval op het garnizoen
van Curaçao. Gesteund door enkele tientallen landgenoten, en bewapend met slechts twee
vuurwapens en enkele machetes, haalde hij vrijwel ongehinderd wapens uit Fort Amsterdam,
gijzelde hij gouverneur Fruytier en garnizoenscommandant Borren en vertrok hij met een
gevorderd schip naar Venezuela om daar een revolutie te beginnen. Bij de overval werden
drie Nederlandse militairen gedood. Uiteindelijk werden Urbina en zijn troepen al snel door
de Venezolaanse regeringstroepen verslagen en keerden de gijzelaars behouden terug. Maar
de gebeurtenissen werden in Nederland hoog opgenomen240. Dit ook omdat de inmiddels
goede betrekkingen met (olieleverancier) Venezuela niet mochten worden geschaad (o.a.
Römer, 1979: 77-78 en Palm, 1985: 197).

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleek het Nederlands gezag over de Nederlandse Antillen
en Suriname voor Venezuela niet meer zo vanzelfsprekend als dat voorheen was geweest.
Vooral de stationering van Geallieerde troepen241 op de eilanden, omdat Nederland naar
mening van de Amerikanen en Britten niet zelf in staat was geweest tot adequate beveiliging,
zorgden voor prestigeverlies van Nederland in Venezuela. Al kort na het uitbreken van de
oorlog gaf de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Borges aan dat zijn land de
Antillen als een integraal onderdeel van de Venezolaanse economie beschouwde
(Westerneng, 1993: 365). President Roosevelt van de Verenigde Staten kwam korte tijd later
(in 1942) met president Angarita van Venezuela overeen dat als de Nederlandse Antillen na
de oorlog van gezag zouden wisselen, Venezuela als eerste in aanmerking zou komen om

238
Voor Shell was ook de fiscale vrijdom een reden om opslagfaciliteiten en een raffinaderij op Curaçao te vestigen (Jansen van Galen, 2004:
28).
239
KLTZ Fock van Hr. Ms. Zeeland maakte in zijn verslag van 1917 melding van de aanbouw van grote installaties voor het raffineren en
destilleren van ruwe olie door de B.P.M. (Bataafse Petroleum Maatschappij, voorloper van het huidige Shell) op Curaçao (van Dulm, 1964
bijlagen: 260).
240
Er was ook kritiek op het weinig heldhafitige optreden van het civiele en militaire gezag ter plekke. Zo begreep bijvoorbeeld de politicus
(en in zijn lange loopbaan onder meer Voorzitter van de Ministerraad, minister van Koloniën, minister van Oorlog, minister van Marine en
minister van Defensie) Colijn niet, dat er niet de minste poging was gedaan om, nadat de rebellen zich van het fort meester hadden gemaakt,
daarbuiten een verzet te organiseren (Oud, 1968: 139) .
241
Volgens van Aller (1994) ging Nederland pas akkoord met deze stationering toen gedreigd werd om Venezuela bij de verdediging te
betrekken.
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soeverein gezag over de eilanden uit te oefenen242 (van Aller, 1994: 333 en Croese, 1998:
111). Er zou zelfs sprake zijn geweest van een ruil van olie tijdens de Tweede Oorlog voor
een overdracht van de Benedenwinden aan Venezuela binnen zeventig jaar (Jansen van
Galen, 2004: 195).

Ook na de oorlog, tijdens de Pan-Amerikaanse conferentie die van 20 maart tot 2 mei 1948 in
Bogotá werd gehouden, liet Venezuela zijn scepsis blijken over het (Nederlandse)
(de)kolonisatiebeleid in de regio. De Venezolaanse delegatie benadrukte dat de
Benedenwinden beschouwd werden als behorende tot Venezuela243. Voor de duur van de
conferentie werd de militaire presentie op Curaçao versterkt (Oostindie en Klinkers, 2001,
dl.1: 149). In 1959 ontstond een diplomatiek conflict toen twee Amerikanen vanuit een
vliegtuigen pamfletten tegen de toenmalige president Bétancourt wilden uitwerpen boven
Venezuela. De vliegers raakten van koers en wierpen hun pamfletten uit boven Curaçao. Ze
maakten een noodlanding op Aruba. De Venezolaanse regering eiste dat de mannen zouden
worden vastgehouden tot de Organisatie van Amerikaanse Staten de zaak had onderzocht,
maar de Antilliaanse wetgeving liet dit niet toe. De vliegers werden na boete van 575 gulden
elk, wegens vliegen zonder vergunning, vrijgelaten. Dit leidde tot scherpe protesten van
Venezuela, waarbij Bétancourt niet naliet om de Nederlandse Antillen eraan te herinneren dat
ze van de Venezolaanse olie leefden. De Venezolaanse ambassadeur in Nederland werd
teruggeroepen, maar in 1960 werd het incident uiteindelijk afgesloten244.

In 1960 voegde het Venezolaanse congres een nieuw artikel toe aan de grondwet, waarmee
een uitbreiding van het grondgebied van Venezuela mogelijk werd als de bevolking van dat
grondgebied daarvoor zou kiezen. Dit artikel leek er bewust op gericht om de bevolking van
buurlanden (Brits-)Guyana, Brazilië, Colombia, en ook van de Benedenwinden, op te roepen
om zich van het huidige bewind te ontdoen en zich bij Venezuela aan te sluiten. Ook de latere
president Caldera (1969-1974 en 1974-1999) herinnerde er gedurende zijn eerste
ambtsperiode graag aan dat Curaçao en Aruba tijdens de Spaans-koloniale periode (dus vóór
1634) deel waren geweest van de provincie Venezuela, en prees het broederschap tussen
beide volkeren. ´Het nauwer aanhalen van de betrekkingen tussen Venezuela en de
242
In 1940 nam het Amerikaanse Congres een resolutie aan dat de Verenigde Staten niet zouden berusten in een veranderde status van de
koloniën ten gunste van andere Europese mogendheden, en dat als een dergelijke overname dreigde onmiddellijk overleg gepleegd zou
worden met de Zuid-Amerikaanse republieken. Deze resolutie werd door de Zuid-Amerikaanse landen onderschreven, met de toevoeging dat
in geval van nood de Amerikaanse Staten het gezamenlijke bestuur en de verdediging van de bedreigde koloniën op zich zouden nemen. Als
de omstandigheden het toelieten zouden die dan worden teruggegeven of onafhankelijk worden verklaard (Westerneng, 1993:364).
243
Dit lijkt – op basis van de geraadpleegde bronnen – de eerste formele claim van Venezuela te zijn geweest op het grondgebied van de
Benedenwinden. Noch bij het uitroepen van de republiek Venezuela in 1811, noch bij het uitroepen van de republiek Gran Colombia in 1819
en het uiteenvallen daarvan in 1830, lijkt er sprake te zijn geweest van een territoriale claim op de Benedenwindse eilanden.
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Nederlandse Antillen heeft onze sympathie. Men kan dit zien als een logisch gevolg van
natuurlijke factoren die er bestaan in geografisch opzicht´ (Jansen van Galen, 2004: 193)245.

Het staat wel vast dat Venezuela de ontwikkelingen tijdens de opstand van 30 mei 1969 op
Curaçao met grote belangstelling gevolgd heeft. Het marineschip Hr. Ms. Amsterdam nam
destijds op zo´n zes mijl uit de Curaçaose kust een Venezolaans fregat waar, en later werden
er op 75 mijl van de kust nog meer Venezolaanse eenheden waargenomen (Croese, 1998: 70).
Minister Luns van Buitenlandse Zaken gaf de ambassades in Washinton en Caracas opdracht
om de Verenigde Staten en Venezuela ervan te verzekeren dat Nederland de situatie onder
controle had. Ook verordonneerde hij dat buitenlandse marines tot nader order geen
toestemming had om de territoriale wateren rond het eiland te betreden246 (Croese, 1998: 70).
De Venezolaanse ´belangstelling´ voor de gebeurtenissen op Curaçao leidde tot een
evaluatierapport van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Marinestaf waarin het risico
van Venezolaans ingrijpen, al dan niet in samenwerking en/of overleg met de Verenigde
Staten247, besproken werd. De strekking van dit rapport was dat Nederland de stabiliteit van de
eilanden krachtig zou moeten handhaven, omdat het risico van ingrijpen door Venezuela
anders groot zou zijn. (Croese, 1998: 111).

In 1970 zou de KVP fractieleider Norbert Schmelzer geheime besprekingen hebben gevoerd
met de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Aristides Calvani in Caracas over het
vervaardigen van een gezamenlijk ontwikkelingsplan voor de Nederlandse Antillen te
ontwerpen. Schmelzer zou in dit plan een mooie gelegenheid hebben gezien om de band

244
Datzelfde jaar nog werd een ontwerp-landsverordening bij de Staten van de Nederlandse Antillen ingediend om in te kunnen grijpen als
opnieuw via de Nederlandse Antillen pogingen zouden worden ondernomen om de regering van een bevriende mogendheid omver te werpen
(van Dulm, 1964: 173).
245
Van recenter datum is: ‘Wij hebben dromen waar ook Curaçao deel van uit kan maken’, een uitspraak die in augustus 2005 tijdens de
viering van de Venezolaanse onafhankelijkheid in Willemstad werd gedaan door de gouverneur van de Venezolaanse kustprovincie Falcón
(NRC Handelsblad, ‘Beter een goede buur’, 27 augustus 2005).
246
Hoewel volgens er volgens Croese (1998: 70) geen enkele aanwijzingen waren dat Antilliaanse politici op de hoogte waren van de
buitenlandse eenheden voor de kust, zou minister-president Kroon het bijstandsverzoek aan Nederland kracht hebben bijgezet door te
zeggen: ´mijn Venezolaanse vrienden patrouilleren buiten de drie-mijlszone, maar ze zijn in staat van paraatheid´. Hij stelde met trots de
geschiedenis in te hebben willen gaan als de president die de hulp van Venezuela had ingeroepen om de orde te herstellen als Nederland niet
thuis had gegeven. (Oostindie, 1999: 61-62). Kroon vond ook dat de hulp van Colombia, Venezuela of de Verenigde Staten ingeroepen had
moeten worden tegen de buitenlandse infiltratie die tot de opstand geleid had (Croese, 1998: 77). Voor een dergelijke infiltratie is echter
nooit bewijs gevonden door de militaire inlichtingendienst (Croese, 1998: 110). Stanley Brown, destijds onder andere als uitgever van het
blad Vitó actief in het verzet tegen het Curaçaose establisment, stelt dat de vakbonden beïnvloed waren door – onder andere – Fidel Castro
en Che Guevara (Oostindie, 1999: 16). Ook waren er contacten met een Cubaanse krant (Oostindie, 1999: 18). Maar de contacten met
Cubaanse instanties hadden verder weinig om het lijf, en de opstand was ook niet door Cuba geïnstigeerd. Later, in 1971, zou Cuba Brown
wel gevraagd hebben lid te blijven van de, naar aanleiding van de opstand mede door hem opgerichte, politieke partij ‘Frente Obrero i
Liberashon 30 di Mei’ (Oostindie, 1999: 19), en contact te blijven houden. Curaçaoënaar Harold Hollander (tijdens zijn studietijd in
Nederland oprichter van de groepering Kambio die tegen de gevestigde orde op Curaçao aan wilde schoppen, en in de tijd van de opstand
onderdeel van de groep rond het establishment-kritische blad Vitó) zegt over de mogelijkheid van buitenlandse bemoeienis bij de opstand:
‘In de periode na de dertigste mei zijn er prachtige, massale bijeenkomsten geweest (…). Bij die gelegenheid waren ook altijd veel
buitenlanders aanwezig. Ik heb zelf een dag of drie, vier een guerrillastrijder uit Venezuela in huis gehad. Ik heb sterk de indruk dat
bepaalde guerrillagroeperingen uit de regio erbij wilden zijn als een omwenteling door zou zetten’ (Oostindie, 1999: 51).
247
Het was bepaald niet uitgesloten dat Venezuela op hulp van de Verenigde Staten kon rekenen bij het overnemen van het gezag over
Curaçao als de opstand daar uit de hand zou lopen. Er was immers al de afspraak die Roosevelt en Angarita in 1942 hadden gemaakt over de
overname van het gezag over de eilanden na de oorlog. Ook had Venezuela een sterke troef in handen door te verwijzen naar het gevaar van
een tweede Cuba in het gebied als de ´linkse´ krachten op Curaçao of Aruba aan de macht zouden komen (Croese, 1998: 112).
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tussen Nederland en de Nederlandse Antillen, al dan niet geleidelijk, te verbreken. De
Antilliaanse regering nam niet deel aan deze besprekingen, maar was wel op de hoogte
gesteld. Dergelijke besprekingen werden echter door zowel Nederland als door Venezuela
formeel ontkend. (Croese, 1998: 113). Maar ook in het position paper dat W.C.J. ´Boeli´ van
Leeuwen in 1972 voor de parlementaire Statuutscommissie schreef, werd uitgegaan van een
terugtrekking van Nederland uit de Nederlandse Antillen: ´verwacht wordt dat een periode
van ongeveer 70 jaar voldoende is om de Antillen van Venezuela afhankelijk te maken (…)
ederland is over ongeveer 10 jaar van een zorg verlost, Venezuela verkrijgt langs
geleidelijke weg wat het anders misschien noodgedwongen had moeten nemen en de
Antilliaanse ´ruling class´ zal er ook niet slechter van worden´.

Tot concrete actie in die richting is het in de jaren daarna niet gekomen, maar dat de
Venezolaanse interesse voor de eilanden niet verflauwde blijkt uit diverse uitspraken van
president Carlos Andrés Pérez (regeerperiode 1974-1979 en 1989-1993). Zo zei hij in zijn
eerste ambtsperiode dat de tijd van hereniging komen zou, en noemde hij de Venezolanen en
Antillianen spiritueel één volk. Maar in een gesprek met minister-president Evertsz van de
Nederlandse Antillen (regeerperiode 1973-1977) gaf hij aan dat Venezuela de integriteit van
de Antillen respecteerde, en dat Venezuela volstrekt geen annexionistische plannen ten
aanzien van de Antillen koesterde (Oostindie en Klinkers, 2001, dl. 3: 435). Naar aanleiding
van het onafhankelijkheidsstreven van Aruba in 1976 zou hij tegen Arubaanse zakenlieden
gezegd hebben: ‘Wij zullen echt niet zomaar binnenvallen, maar u zult wel met open armen
ontvangen worden: ik val u aan met vriendschap’ (Timmer, 2005). Tijdens Pérez’
ambtsperiode werden ook de onderhandelingen gestart die op 31 maart 1978 leidden tot het
grensverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de republiek Venezuela, waarin de
verdeling van het continentale plat tussen de Nederlandse Antillen en Venezuela geregeld
werd. Dit grensverdrag werd ook bij de Verenigde Naties gedeponeerd, en betekende een
formele

erkenning

door

Venezuela

van

het

Antilliaanse

grondgebied.

Bij

de

ondertekeningsplechtigheid zei Pérez wel te hopen de Nederlandse Antillen nog eens als
lidstaat van de VN en OAS te mogen verwelkomen (Wehry, 1988: 157). In 1982 zei hij dat
‘geen Europese natie het kan rechtvaardigen om grondgebied, autoriteiten of troepen te
handhaven op Amerikaans halfrond’248, maar opmerkelijk genoeg sprak hij zich later ook weer
uit tégen de wens van Aruba van een status-aparte (Jansen van Galen, 2004: 194).
248
Het zal geen toeval zijn geweest dat deze uitspraak werd gedaan in hetzelfde jaar dat vijandelijkheden tussen Argentinië en GrootBrittannië uitbraken over de Falkland eilanden. Venezuela steunde de Argentijnse junta bij de inval, en Venezolaanse kranten publiceerden
nationalistische artikelen gericht tegen het Nederlands gezag over de Benedenwinden. Een Amerikaans-Nederlandse militaire oefening die in
die tijd op Aruba gehouden zou worden ging plotseling niet door, maar van formele problemen in de militaire en diplomatieke NederlandsVenezolaanse betrekkingen was geen sprake (Stallinga, 1982).
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De Venezolaanse president Luis Herrera Campins (regeerperiode 1979-1984) onderschreef
het zelfbeschikkingsrecht waar Aruba gebruik van wilde maken, maar wees daarbij wel op het
belang van politieke stabiliteit in de Caribische regio (Wehry, 1988: 159). Tijdens een bezoek
van Koningin Beatrix aan Venezuela in 1987 kwamen Nederland en Venezuela een
economisch en technisch samenwerkingsverdrag overeen. Dit naast een permanent
consultatief mechanisme waarmee de landen beloofden elkaar voortaan te raadplegen over
zaken betreffende de Nederlandse Antillen249 (Wehry, 1988: 163). Tijdens een staatsbezoek
aan Nederland in 1991 gaf Pérez te kennen tevreden te zijn met de stabiliteit waarvoor het
Koninkrijk op de eilanden zorgde, waarmee de staatkundige ‘interesse’ van Venezuela voor
de Benedenwinden in rustiger vaarwater leek te zijn belang. Maar formeel liet Venezuela de
soevereiniteitsclaim over de Benedenwinden ook toen niet vallen.

4.2

De opkomst van Hugo Chávez

In de jaren tachtig van de vorige eeuw stagneerde de Venezolaanse economie door een daling
van de olieprijzen. Het nationaal inkomen daalde dramatisch250, en de ongelijkheid nam sterk
toe. De voormalige president Pérez werd in 1988 – midden in de economische crisis – met
hoge verwachtingen opnieuw tot president gekozen. Maar die bleek hij niet te kunnen
waarmaken. Toen hij in februari 1989 harde economische maatregelen aankondigde,
waaronder een forse stijging van de prijzen van het openbaar vervoer, vonden er
grootschalige rellen plaats in Caracas, de zogenaamde ‘Caracazo’. Pérez gaf het leger
opdracht de opstand te bedwingen door op de relschoppers te schieten, en er vielen honderden
doden. Dit leidde tot nog grotere onvrede onder de bevolking, en die vormde een
voedingsbodem251 voor een nieuwe couppoging in 1992 door de toen nog onbekende luitenantkolonel Hugo Chávez. De couppoging mislukte en Chávez werd gevangengezet, maar door
zijn korte tv-optreden tijdens de coup was hij een bekende persoonlijkheid geworden in
Venezuela. Twee jaar later kwam hij vrij, en in 1998 deed hij mee aan de verkiezingen. Hij
beloofde het corrupte, uitgebluste politieke bestel te hervormen, en met een meerderheid van
15% van de stemmen kwam hij in 1998 aan de macht. Sindsdien heeft Chávez zich zeer
populair gemaakt bij met name het arme bevolkingsdeel van Venezuela, door onder andere
249
Bij dit overleg werden ook vertegenwoordigers van de Nederlandse Antillen & Aruba betrokken. Het was primair economisch gericht
maar kon ook voor andere zaken gebruikt worden. Dit mechanisme was niet alleen een erkenning van de zeggenschap van Nederland over de
Benedenwinden door Venezuela, maar in zekere zin ook de erkenning van Nederland van een zekere zeggenschap van Venzuela over de
Benedenwinden. In de praktijk heeft dit mechanisme echter nooit echt inhoud gekregen, en sinds eind jaren negentig leidt het een slapend
bestaan.
250
In de jaren tachtig en negentig daalde het bruto nationaal product met 40% (Shifter, 2006)
251
Alvarez Herrera (2006) spreekt van een ‘inevitable process of change in Venezuela -- one that seeks to correct long-standing social ills
and allow Venezuelans to direct the future of their country’. Ook Shifter (2006) geeft aan dat Chávez’ succes niet los kan worden gezien van
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het opzetten van buurtprojecten (misiónes) voor ondersteuning op medisch, sport- en
levensmiddelengebied. Via deze misiónes kwamen onder meer levensmiddelen tegen
kostprijs

voor

de

armen

beschikbaar.

Ook

zijn

de

landhervormingen,

waarbij

grootgrondbezitters onteigend werden ten gunste van arme boeren, zeer populair bij de
bevolking. Dit ondanks de mening van sommige commentatoren dat Chávez in werkelijkheid
weinig maatregelen heeft genomen om de situatie van het arme deel van de bevolking
structureel te verbeteren252.
De drie woorden die Chávez gebruikt om zichzelf te beschrijven zijn ´militair´, ´patriot´ en
´revolutionair´253. Chávez’ grote inspirator is Simón Bolívar, en hij spreekt dan ook over de
Bolivariaanse Republiek van Venezuela en de nieuwe Bolivariaanse grondwet254 die hij in
1999 het levenslicht heeft laten zien. Zijn inspanningen om met olie-inkomsten de
levensstandaard van de armen te verbeteren noemt hij zijn ´plan Bolívar´. Strijd is volgens
hem de essentie van het Venezolaanse volk, voor zowel mannen, vrouwen als kinderen
(Guevara, 2005: 17), vergelijkbaar met de vrijheidsstrijd van het Venezolaanse volk onder
Bolívar tegen de Spaanse kolonisator. Dit is volgens Chávez een strijd tegen onrecht,
ongelijkheid en uitbuiting255. Het is daarbij Chávez´ ambitie om ´burgerbewuste´ militairen, en
‘defensiebewuste’ burgers te ontwikkelen (Guevara, 2005: 28). Enerzijds betekent dit dat hij
het leger inzet256 voor acties zoals het opknappen van scholen, sportvoorzieningen en
ziekenhuizen in arme wijken (Guevara, 2005: 123). Anderzijds is hij druk bezig om een
volksmilitie te vormen van één miljoen mannen en vrouwen257. Revolutie is de constante staat
van zijn Bolivariaanse Republiek. Chávez stelt echter wel dat de strijd van het Venezolaanse
volk een vreedzame is (Guevara, 2005: 18). Volgens de ambassadeur van Venezuela in Den
Haag, Augustín Pérez Celis, is de Bolivariaanse revolutie ´het socialisme van de 21e eeuw,
een zoektocht naar een nieuwe grens aan de overheidsinterventie’258.

de ‘deep dissatisfaction with the existing political and economic order felt by much of the population in Venezuela and throughout much of
the rest of Latin America, the world’s most unequal region’.
252
‘There is remarkably little data supporting the claim that the Chávez administration has acted any differently from previous Venezuelan
governments -- or, for that matter, from those of other developing and Latin American nations -- in redistributing the gains from economic
growth to the poor’(bron: ‘An empty revolution’, Foreign Affairs, maart/april 2008, geschreven door de voormalig ‘chief economist’ van het
Venezolaanse Assemblee van 2000 tot 2004).
253
Bron: Interview Chávez voor ABC-programma ´Nightline´, 17 september 2005.
254
Zie voor de (niet-officiële) vertaling van de Bolivariaanse grondwet van 1999:
http://www.venezuelasolidarity.org/?q=node/33.
255
Bron: Interview Chávez voor ABC-programma ´Nightline´, 17 september 2005.
256
Dit neemt overigens niet weg dat Chávez als primaire taak van het leger noemt: het waarborgen van de veiligheid, en de verdediging van
de sovereiniteit van het grondgebied, ter land, ter zee en in de lucht (Guevara, 2005: 123).
257
De volksmilitie bestond in april 2006 uit 150.000 vrijwilligers, waarmee het de 100.000 man van het reguliere leger in omvang overtreft
(Bron: Trouw, ‘Chávez bewapent Venezolanen tegen invasie VS’, 19 april 2006).
258
Bron: Elsevier, ‘Erger dan situatie in Irak’, 17 juni 2006.
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Dat niet de gehele bevolking voorstander is van Chávez’ Bolivariaanse Revolutie bleek onder
meer uit een (mislukte) couppoging gericht tegen Chávez op 11 april 2002, en uit een
maanden durende staking van anti-chavistische259 arbeiders en directieleden van de nationale
oliemaatschappij Petróleos de Venezuela SA (PdVSA) eind 2002. Door deze staking werd de
gehele Venezolaanse economie lamgelegd. Chávez wist de staking te breken, ontsloeg bijna
de helft van het personeel en verving deze door aanhangers om herhaling te voorkomen260.
Chávez zelf is ervan overtuigd dat de Verenigde Staten achter zowel de couppoging als de
stakingen zaten261. De staking bij PdVSA hield volgens Chávez verband met zijn initiatieven
om de privatisering die daar gaande was, en waarbij grote delen zouden worden overgedragen
aan een Amerikaanse firma, terug te draaien. De Verenigde Staten zouden Venezolaanse
olietechnici tegen hem hebben opgezet om de oliebelangen van de Verenigde Staten veilig te
stellen. Inmiddels zijn de oliebelangen van Venezuela door een bepaling in de Bolivariaanse
grondwet genationaliseerd. Dit tot groot genoegen van de bevolking, die al decennia lang met
lede ogen aanzag hoe buitenlandse oliefirma´s, zoals Shell, Mobil en Exxon, de olie tegen
gunstige voorwaarden uit de Venezolaanse bodem pompten262 (Golinger, 2006: 167-168).

Dit ongenoegen vertaalde zich in de kiezersgunst: in december 2006 behaalde hij met een
meerderheid van maar liefst 60% zijn derde verkiezingsoverwinning. Van de kant van het
leger, vanouds een geduchte factor in Venezuela als het gaat om de strijd om de macht in het
land, valt waarschijnlijk weinig weerstand tegen zijn bewind te verwachten. Naar eigen
zeggen (Guevara, 2005: 108), en naar mening van zijn hoogste legeraanvoerder en minister
van Defensie Jorge García Carneiro (Guevara, 2005: 126), is het leger verenigd in zijn trouw
aan de president. De inlichtingendienst is inmiddels ook dermate verbeterd dat een herhaling
van 2002 zich niet snel zal voordoen. Nu de directe bedreigingen voor zijn bewind verdwenen
lijken te zijn, consolideert Chávez zijn positie door maatregelen te nemen die afbreuk doen
aan de democratie en de mensenrechten in Venezuela. Het jaarrapport van Amnesty
International van 2007 vermeldt over Venezuela: ´most human rights violations committed by
members of the security forces remained unpunished. Human rights defenders and journalists

259

De benamingen ‘chavisten’ en ‘chavistisch’ worden gebruikt voor aanhangers van Hugo Chávez.
Maar met als neveneffect dat veel kennis en ervaring uit het bedrijf is verdwenen.
Hij wordt daarin gesteund door bewijsmateriaal dat de – Chávez-gezinde – journaliste Eva Golinger dankzij de ´US Freedom of
Information Act´ verzameld heeft. De weerslag van dit journalistieke onderzoek is te vinden in haar boek The Chávez Code Cracking US
intervention in Venezuela, Olive branch press, Northampton, 2006. In een interview dat de journalist Heinz Dieterich op 5 en 7 maart 2004
had met de Venezolaanse chef-staf generaal Raul Baduel (zoals gepubliceerd op http://www.venezuelanalysis.com/articles.php?artno=1137)
meldde de laatste aanwijzingen te hebben voor de aanwezigheid van Amerikaanse Black Hawk helikopters in Venezuela tijdens de coup.
Radarsignalen van een Amerikaanse helicoptercarrier werden opgepikt op 10 mijl vanaf Paraguaná.
262
Volgens www.venezuelanalysis.com 17 jan 2006 rekende Venezuela tot eind 2004 maar 1% royalties op synthetische olie geproduceerd
door buitenlandse bedrijven in Venezuela, en waren de belastingen sterk gereduceerd. Venezuelanalysis.com is naar eigen zeggen ‘an
editorially independent website produced by individuals who are dedicated to disseminating news and analysis about the current political
situation in Venezuela’, en staat kritisch tegenover Hugo Chávez en zijn revolutie, blijkens artikelen zoals: ‘Venezuela, democracy or
dictatorship?’.
260
261
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were threatened, intimidated and attacked’, en ‘the independence and impartiality of the
judiciary continued to be questioned´263.

Met de invoering van de nieuwe grondwet is het voor oppositiepartijen onmogelijk geworden
om aanspraak te doen op overheidssubsidie voor een campagne, en hun positie is inmiddels
sterk verzwakt. Zowel de rechterlijke macht als alle 150 zetels van de Assemblee zijn
inmiddels in handen van chavistas gekomen264. De nieuwe grondwet biedt de president ook de
mogelijkheid om zich meteen voor herverkiezing kandidaat te stellen, en zijn ambtstermijn is
inmiddels verlengd van vijf naar zes jaar. In januari 2007 nam het parlement een speciale wet
aan waarmee Chávez gedurende achttien maanden met absolute bevoegdheid besluiten kan
nemen op elf terreinen, waaronder energiebeleid en justitie. Dit om de Bolivariaanse revolutie
te bespoedigen265. In december 2007 leed Chávez zijn eerste electorale nederlaag sinds zijn
aantreden als president. Hij kreeg toen net geen meerderheid van de bevolking achter een
voorstel om middels een grondwetswijziging onbeperkt herkiesbaar te blijven266. Maar in
februari 2009 kreeg hij bij een nieuw referendum alsnog de steun van 54 procent van de
bevolking voor de grondwetswijziging waarmee hij onbeperkt kan worden herkozen.

4.3

Chávez’ buitenlandpolitiek

De buitenlandpolitiek van Chávez ligt deels in het verlengde van zijn binnenlandpolitiek. Het
zijn immers de olieopbrengsten die Chávez financieel in staat stellen om de
levensomstandigheden voor de bevolking te verbeteren en zijn populariteit te vergroten. Hij
streeft dan ook bewust een verhoging van de olieprijs na, en heeft al vroeg in zijn
regeerperiode bezoeken gebracht aan de staatshoofden van olieproducerende landen zoals
Irak267, Libië, Saoedi-Arabië, Qatar, Kuweit, Nigeria en Indonesië om persoonlijk op
productiebeperking aan te dringen. Zijn aanpak werkte, en eind 1999 was deels dankzij zijn
inspanningen de olieprijs al van negen naar negentien dollar per vat gestegen. Dat stelde hem
in staat om de gezondheidszorg te verbeteren en de schoolgelden in Venezuela af te
schaffen268. (Guevara, 2005: 35). Ook knoopte hij vanaf 1999 handelsrelaties aan met China,
en bracht hij staatsbezoeken aan India en Noord-Korea in het kader van de wederzijdse
handelsbelangen (olie voor rijst).
263

Bron: http://report2007.amnesty.org/eng/Regions/Americas/Venezuela
264
Zie Walter (2005): bij de parlementsverkiezingen had de oppositie zich teruggetrokken omdat de stemmachines tegenstemmers
registreerden, en bij eerdere referenda was gebleken dat tegenstemmers daarna nog maar moeilijk werk konden vinden.
265
Bron: NRC Handelsblad, ‘Venezolaans parlement zet zichzelf buiten spel’, 1 februari 2007.
266
Bron: NRC Handelsblad, ‘Chávez overspeelt zijn hand’, 3 december 2007.
267
Met name het bezoek aan Saddam Hussein was tegen het zere been van de Verenigde Staten, die volgens Chávez zelfs dreigden om zijn
vliegtuig neer te schieten.
268
Walter (2005: 2) stelt echter dat de investeringen in het onderwijs worden gebruikt om de Venezolaanse jeugd te indoctrineren.
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Toch ligt de voornaamste drijfveer voor Chávez bij het onderhouden van zijn buitenlandse
betrekkingen op het ideologische vlak. Chávez is actief op zoek naar medestanders in de strijd
´tegen het neo-liberalisme´ (Gott, 2005: 189), het imperialisme en vooral de Verenigde
Staten. Overigens is een openlijk anti-Amerikanisme onder Latijns-Amerikaanse politici niet
ongebruikelijk. In het onderstaande intermezzo wordt hierop nader ingegaan.

Intermezzo: anti-Amerikanisme in Latijns-Amerika
De gekantheid tegen de Verenigde Staten in Midden- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied kent een lange
traditie. Het heeft deels te maken met angst voor afhankelijkheid269 van, en gevoelens van minderwaardigheid
tegenover, de zoveel voorspoediger en machtiger noorderbuur. De sociologische dependentietheorie270 gaf de
Latijns-Amerikaanse landen eind jaren zeventig een wetenschappelijke verklaring voor hun ongelijke positie ten
opzichte van hun noorderburen. Deze economische theorie geeft namelijk aan dat arme landen veroordeeld zijn
tot een rol in de periferie van de wereldeconomie, omdat de rijke staten in het centrum hen in die positie houden.
Een radicalere stroming binnen die theorie stelt zelfs dat het rijke centrum groeit ten koste van de periferie. Dit
omdat arme landen basismaterialen exporteren naar rijke landen, die daar vervolgens eindproducten van maken
die weer door de arme landen worden geïmporteerd. Door de toegevoegde waarde zullen die eindproducten altijd
duurder zijn dan de basismaterialen waaruit ze zijn samengesteld, en arme landen zullen nooit genoeg verdienen
met de verkoop van hun basismaterialen om deze eindproducten te importeren. Arme landen (vaak voormalige
koloniën) hebben van de rijke, dominante staten (vaak voormalige kolonisatoren) nooit de kans gekregen om met
hem op een gelijkwaardige manier te concurreren, en worden nu uitgebuit.

Aanhangers van deze theorie, de ‘dependentistas’, geloven dat alleen een totale breuk van het internationale
handelssysteem tot een verandering van deze situatie kan leiden. Economieën moeten afgeschermd worden van
de wereldeconomie, en landen moeten zelf hun basismaterialen in eindproducten om gaan zetten. Dit is wat in de
jaren tachtig in de Latijns-Amerikaanse wereld ook daadwerkelijk gebeurde: importproducten werden middels
heffingen onaantrekkelijk gemaakt ten opzichte van producten van de nationale, zwaar gesubsidieerde
industrieën. Maar het resultaat was inefficiëntie en stagnerende innovatie, en het welvaartsverschil met de rijke
landen werd niet kleiner. Ook de tegenovergestelde tendens die daarop door Latijns-Amerika waarde – het
drastisch liberaliseren van de economieën met hulp van het IMF – bleek dat niet te kunnen bewerkstelligen. De
maatregelen die werden genomen om de economie te versterken, bleken de verschillen tussen arm en rijk verder
te vergroten (Emmer, 2002: 204, Russett e.a., 2002: 451 – 454, Velasco, 2002).

269
Het militaire ingrijpen van de Verenigde Staten in o.a. de Dominicaanse Republiek (1965), Chili (1973), Nicaragua (jaren tachtig),
Grenada (1983) en Panama (1989-1990) heeft deze angst verder aangewakkerd.
270
Het basiswerk over de dependentietheorie is Dependency and Development in Latin America van Cardoso en Faletto (1979). Cardoso
werd later president van Brazilië, van 1995 tot 2003.

86

Inmiddels heeft de bevolking van onder andere Brazilië, Argentinië, Uruguay, Chili, Ecuador en Bolivia middels
de keuze van hun leiders aangegeven genoeg te hebben van het liberale beleid van de afgelopen decennia. In de
uitspraken van sommige van deze nieuwe leiders is het gedachtegoed van de dependentietheorie nog goed
herkenbaar271. Zo is de Boliviaanse president Evo Morales bekend om zijn uitspraak: ‘leve de coca, dood aan de
Yankees!’272, en zei de Venezolaanse president Chávez in zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties op 20 september 2006: ‘Gisteren is de duivel hier geweest (maakt een kruisteken). Het ruikt
hier vandaag nog naar zwavel. Gisteren is de president van de Verenigde Staten, de mijnheer die ik de duivel
noem, hier komen spreken alsof de hele wereld van hem is. Als woordvoerder van het imperialisme is hij zijn
charlatan-remedies komen verdedigen om te pogen het huidige model van overheersing, van uitbuiting en van
plundering van de volkeren overal ter wereld in stand te houden’273.

Maar hoewel anti-Amerikaanse retoriek in Venezuela – net als in andere Latijns-Amerikaanse landen – goed
scoort, blijkt de Venezolaanse bevolking niet negatiever over Amerikaanse cultuur, ideeën en gewoonten te
denken dan bijvoorbeeld een Westers, welvarend land als Canada. Uit een onderzoek uitgevoerd in 2005274 bleek
dat 52% van de geïnterviewde Venezolanen de verspreiding van Amerikaanse ideeën en gewoonten een slechte
zaak vindt, tegen 54% van de Canadezen, 50% van de Britten, 67% van de Duitsers en 73% van de Bolivianen
en Argentijnen. Chávez zelf heeft op de Amerikaanse tv verteld dat het zijn jeugddroom was om later als
professioneel honkballer voor de San Francisco Giants te spelen275. Ook is de olie-import naar de Verenigde
Staten er tijdens de ambtsperiode van Chávez niet minder op is geworden: 65% van de Venezolaanse ruwe olie
gaat naar de Verenigde Staten. Venezuela is daarmee afhankelijker van de Verenigde Staten dan andersom, de
Venezolaanse olie vormt maar zo´n 10-20% van de olie-import van de Verenigde Staten. De Verenigde Staten is
ook nog steeds de belangrijkste handelspartner voor Venezuela: circa 50% van de totale Venezolaanse export
gaat naar de Verenigde Staten, de import uit de Verenigde Staten bedraagt circa 30%276.

Fidel Castro in Cuba was het grote voorbeeld en de voornaamste partner van Chávez in zijn
strijd tegen het imperialisme en de Verenigde Staten277. Maar Chávez ziet zich in de regio ook
gesteund door de ´linkse’ stroming die momenteel in heel Zuid-Amerika opkomt. Hij steunt
de landen in de regio door olie tegen een lage rente, of in ruil voor goederen, te leveren278. Hij
droomt van een Zuid-Amerikaanse tegenhanger van de OPEC, waarvan onder andere Bolivia,
Brazilië, Ecuador, Peru, Colombia en Trinidad deel uitmaken. En uiteindelijk voorziet hij
zelfs een Latijns-Amerikaanse krijgsmacht (Guevara, 2005: 103), die op kan treden tegen de
´imperialistische macht in het oorden´ (Gott, 2005: 184).

271
Interessant in dit verband is ook het artikel van Carew (1997). Hij constateert dat het Caribisch gebied vóór de koloniale periode
voldoende landbouwpotentieel had om miljoenen mensen te voeden, en meent dat door betere onderlinge samenwerking het gebied weer tot
een graanschuur van de wereld kan worden gemaakt. Hij laakt de economische ontwikkeling van de afgelopen eeuwen: ‘After winning our
independence from colonial rule, we have become adept at the politics and economics of chasing market-oriented mirages’
272
Bron: Guardian, ‘Triumph for Bolivia's candidate of poor’, 20 december 2005.
273
Zie voor het beeldmateriaal van de toespraak http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/video/2006/09/20/VI2006092001248.html.
274
Zie het rapport van Pew Research Center op http://people-press.org/commentary/pdf/104.pdf
275
Bron: interview Chávez voor ABC-programma ´Nightline´, 17 september 2005
276
Bron: CIA The World Factbook op https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ve.html.
277
Cuba ondersteunt ook het binnenlandse beleid van Chávez door Cubaanse artsen en medicijnen beschikbaar te stellen in ruil voor
Venezolaanse olie.
278
Volgens Walter (2005: 4-5) mengt Chávez zich ook actief in de politieke ontwikkelingen in deze en andere Zuid-Amerikaanse landen
door het subsidiëren van bepaalde politieke partijen en het opzetten van organisaties gericht op het beïnvloeden van de meningsvorming.
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Maar in de Zuid-Amerikaanse landen lijkt maar weinig steun voor Chávez Bolivariaanse
integratiegedachte te bestaan, en er bestaat duidelijk weerstand tegen de leidende rol die
Venezuela in de regio wil spelen (Gott, 2005: 191). Dit bleek onder meer in oktober 2006,
toen Chávez door een gebrek aan Zuid-Amerikaanse steun de fel door hem begeerde zetel in
de VN-veiligheidsraad niet naar Venezuela zag gaan, maar naar Panama. Met name de
buurlanden Guyana, Colombia en Brazilië279 zien de ontwikkelingen in Venezuela eerder als
een grote bedreiging voor de binnenlandse veiligheid (Walter, 2005: 12). Dit onder meer
omdat Chávez gestopt is met het uitvoeren van grensmaatregelen tegen de Colombiaanse
guerrillabewegingen FARC en ELN. Dit met als argument280 dat hij zich niet voor het karretje
van de Amerikaanse strijd tegen de Colombiaanse drugshandel wil laten spannen281. Wel
probeerde Chávez recentelijk nog als bemiddelaar op te treden tussen de Colombiaanse
regering en de guerrillabewegingen282, maar de irritatie daarover bij president Uribe van
Colombia is inmiddels zo hoog opgelopen dat de diplomatieke banden tussen de twee landen
verbroken zijn283.

Toch ziet Chávez kans om ook zonder steun van de andere Zuid-Amerikaanse landen de luis
in de pels van president Bush te zijn. Zo maakte hij hem publiekelijk voor dronkenlap,
moordenaar, duivel en terrorcist uit. En toen de latere opvolger van Bush, Barack Obama, als
presidentskandidaat verkondigde dat hij vond dat Chávez de vooruitgang in Latijns-Amerika
belemmerde, reageerde Chávez met de opmerking dat Obama ‘dezelfde stank’ verspreidde als
zijn voorganger284. Met veel publiciteit leverde Chávez olie voor de helft van de prijs aan arme
Amerikanen. Na de verwoestingen door orkaan Katrina in augustus 2005 leverde Venezuela
direct noodhulp aan de getroffenen in de vorm van medische hulp, brandstof en geld, daarmee
279
Met zowel Guyana en Colombia heeft Venezuela van oudsher verschillende grensconflicten, en ook met Brazilië heeft Venezuela een
lange en moeilijk te verdedigen grenslijn. Hierbij moet wel worden aangetekend dat vrijwel alle Latijns-Amerikaanse landen één of meerdere
gebiedsaanspraken te hebben, onder meer als gevolg van de relatief recente ontstaansgeschiedenis van deze landen.
280
Overigens heeft Chávez ook herhaaldelijk zijn sympathie voor de FARC geuit (zie onder meer World Politics Review, ‘Venezuela
mobilization comes amid continuing concerns about military spending, rebel ties’, 4 maart 2008).
281
De Venezolaanse chef-staf generaal Baduel vertelde in een interview in 2004 dat Venezuela vreest dat Plan Colombia, de strijd tegen de
drugsteelt en –criminaliteit in Colombia, aangegrepen zal worden om een invasie in Venezuela uit te voeren. Hij hoopt dat Colombia daaraan
geen medewerking zal verlenen, maar wantrouwt de recente aanschaf van zware AMX-30 gevechtstanks door dat land in het kader van de
drugsbestrijding. Hij sluit niet uit dat met behulp van Plan Colombia een conflict tussen Colombia en Venezuela gecreëerd zal worden dat als
excuus kan dienen voor de VN of de Organization of American States om een vredesleger op Venezolaans grondgebied te stationeren (bron:
interview van Heinz Dieterich met generaal Raul Baduel zoals gepubliceerd op http://www.venezuelanalysis.com/articles.php?artno=1137, 5
en 7 maart 2004).
282
Enerzijds zegt Chávez de Colombiaanse problemen als de interne problemen van dat land te beschouwen zolang ze niet naar Venezuela
overslaan (Guevara, 2005: 44), maar anderzijds zoekt hij wel actief naar een bemiddelende rol omdat stabiliteit in Colombia een eerste stap
kan zijn naar een herstel van het Gran Colombia van Simón Bolívar, waarna de rest van Latijns-Amerika kan volgen (Gott, 2005: 192-193).
Overigens heeft de FARC door de bemiddeling van Chávez in februari 2008 wel vier gijzelaars vrijgelaten.
283
Uribe zegde Chávez de wacht aan nadat Chávez een aantal onsuccesvolle bemiddelingsgesprekken gevoerd had, Chávez verbrak daarop
de diplomatieke relaties (bron: The Economist, ‘Hostage, but to whom?’, 8 september 2007, NRC Handelsblad, ‘Uribe zet gesprek FARC
onder druk’. 20 november 2007). Chávez noemde Uribe hierbij een pion van de Verenigde Staten. Uribe noemde Chávez op zijn beurt een
expansionist die extreem-linkse regeringen wil vestigen in heel Zuid-Amerika (bron: nu.nl, ‘Chávez verbreekt banden met Colombia’, 29
november 2007). Ook in 2008 zette de onderlinge vijandigheden zich voort, en waarschuwde Chávez voor een oorlog als het Colombiaanse
leger de grens met Venezuela over zou steken om rebellen van de FARC te doden (bron: NRC, ‘Chavez waarschuwt Colombia voor een
oorlog’, 2 maart 2008).
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de inadequate reactie van de Amerikaanse regering benadrukkend. Maar wat de Verenigde
Staten vooral tegen de haren strijkt, is dat de Venezolaanse medewerking aan drugs-285 en
terrorismebestrijding286 aanmerkelijk is afgenomen sinds Chávez aan de macht is287. Al met al
betekent dit internationaal gezichtsverlies voor de Verenigde Staten, en het beeld ontstaat van
een wereldmacht die in zijn eigen ‘achtertuin’ de orde niet kan handhaven. In juni 2006
kondigde de Verenigde Staten dan ook een wapenembargo voor Venezuela af288, en ook vond
– en vindt – er enige verbale tegenstand plaats. Maar verder blijven de Amerikaanse reacties
op de Venzolaanse ontwikkelingen beperkt. Een hoge regeringsfunctionaris in Washington
legt uit: ´hij [Chávez – CV] blaast zijn conflicten met de Verenigde Staten vooral op om
populisme te bedrijven en zijn binnenlandse positie te versterken. Op zijn harde taal reageren
we nauwelijks´, dat laatste omdat juist dat koren op de molen van Chávez zou zijn289. Ook
Powell (2006: 7) constateert: ‘current U.S. policy is to contain Chavez rather than to confront
him’290. Chávez beweert echter bewijzen te hebben voor een ´plan Balbao´ voor de invasie van
Venezuela, inclusief gedetailleerde plannen voor de uitvoering daarvan291. De Venezolaanse
ambassadeur in Nederland, Augustín Pérez Celis zei hierover: ´Venezuela bereidt zich nu
voor op een Amerikaanse invasie. Iedereen weet dat het kan gebeuren. (…) Venezuela vormt
nu volksmilities die het land zullen verdedigen. We zijn geen agressief land, maar het is waar:
we kopen kalasjnikovs ter vervanging van de veertig jaar oude geweren van het leger. We
kopen ook MiG-jachtvliegtuigen en gevechtshelikopters in Rusland. We moeten wel, want de
Verenigde Staten leveren geen onderdelen meer voor onze F-16´s. We zullen ook naar het
oliewapen grijpen om ons tegen een inval te verdedigen. We draaien de kraan dicht en de
olieprijs stijgt tot ver boven de 100 dollar´292.

4.4

Chávez en de Benedenwinden

De vraag is in hoeverre de gespannen relatie tussen Venezuela en de Verenigde Staten van
invloed is op de eilanden van de Nederlandse Antillen en Aruba, en dan met name op de
Benedenwinden. De MIVD stelt in zijn jaarverslag over 2006: ‘voor Chávez is de versterking
284

Bron: Washington Post, ‘Obama and Chávez Start Sparring Early’, 19 januari 2009.
Chávez zelf ontkende het Venezolaanse gebrek aan medewerking aan de drugsbestrijding in een interview voor het ABC-programma
´Nightline´ op 17 september 2005.
286
Terroristische bewegingen en regimes zouden zelfs openlijk gesteund worden door Chávez (Walter, 2005: 8).
287
Zo proberen de Verenigde Staten al jaren om permissie te krijgen om over Venezolaans grondgebied naar Colombia te vliegen zonder
steeds voorafgaand toestemming te hoeven vragen, maar dat is tot nu toe steeds tevergeefs geweest (Gott, 2005: 198).
288
In reactie op het aangekondigd wapenembargo van Venezuela door de Verenigde Staten overwoog Venezuela, bij monde van een adviseur
van Chávez, General Alberto Muller, om zijn 21 F16´s aan een ander land, ´misschien Iran´, te verkopen (Bron: The Associated Press,
´Chavez says Venezuela looking to buy Russian jets and sell U.S. F- 16s, possibly to Iran´, 22 mei 2006).
289
Bron: Elsevier, ‘Tegen de kwade heerser’, 1 juli 2006.
290
Powell doet in dit artikel over Chávez de Verenigde Staten de aanbeveling om de bilaterale, multilaterale en militaire relaties met
Caribische staten te versterken (2006: 14).
291
Bron: Interview Chávez voor ABC-programma ´Nightline´, 17 september 2005.
285
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van de Latijns-Amerikaanse en Caribische integratie de hoogste buitenlandpolitieke
prioriteit. [...] Venezuela zal trachten zijn invloed in de regio verder te vergroten en de
Amerikaanse invloed in de regio terug te dringen. Dit geldt ook voor de ederlandse Antillen
en Aruba. De koers kan invloed hebben op de ederlandse en Amerikaanse positie aldaar'293.
Het lijdt geen twijfel dat Chávez graag zou zien dat de Benedenwinden zich als onderdeel van
zijn Bolivariaanse Revolutie vrijwillig bij Venezuela zouden aansluiten. Dit blijkt onder meer
uit het feit dat hijzelf en leden van zijn bewind de bevolking van de Benedenwinden hebben
opgeroepen om Bolivariaanse volksmilities te vormen, vooruitlopend op hun aansluiting bij
Venezuela294. In artikel 14 van de nieuwe Bolivariaanse grondwet wordt nog steeds de
mogelijkheid geboden voor aansluiting bij het Venezolaanse grondgebied als de bevolking dat
wenst (zie onder meer Jansen van Galen, 2004: 194-195, Wehry, 1988: 91)295. Een vertrek van
de Nederlanders uit de regio zou goed passen bij Chávez´ anti-imperialisme en zijn
Bolivariaanse plannen voor een verenigd Latijns-Amerika. In maart 2006 heeft Chávez
verkondigd dat de koloniale mogendheden in de regio moeten ´oprotten´296. Ook zijn er
aanwijzingen dat hij middels onder andere het opzetten van zomerkampen voor de
Antilliaanse jeugd en het sponsoren van Chávez-gezinde politieke partijen297 bewust aan
invloed probeert te winnen op de eilanden298. De economische invloed van Venezuela op de
Benedenwinden was al van oudsher groot299 en die is zeker niet minder geworden sinds het
aantreden van Chávez300.

292
Bron: Elsevier, ‘Erger dan situatie in Irak’, 17 juni 2006. Recent bestelde Venezuela in Moskou dertig Soechoi-straaljagers, dertig
helikopters, honderdduizend kalasjnikovs en de licenties voor de bouw van een eigen kalasjnikov-fabriek (bron: NRC Handelsblad, ‘Chávez
bezoekt de as van het goed’, 27 juli 2006).
293
Bron: Amigoe, ‘Veiligheidsdienst houdt Chávez in de gaten’, 22 mei 2007.
294
´Venezuela featured in the ´wars around the world´ site´, 1 september 2005,
http://www.vcrisis.com/?content=letters?200509180929.
295
Maar er zijn geen indicaties dat daar veel animo voor bestaat bij een meerderheid van de bevolking van de Benedenwinden. In een artikel
in een Papiamentstalige krant eind 2006 werd onbegrip kenbaar gemaakt over de sympathie die sommigen aan de dag leggen voor
Venezuela. ‘Terwijl ederland tot de dag van vandaag de Antillen op alle mogelijke manieren bijstaat, heeft Venezuela dat nog nooit gedaan
[...] Het kan niet zo zijn dat sommige mensen voor een klein beetje ruwe olie bereid zijn ons te verkopen aan een land dat ons nog nooit
geholpen heeft. Bovendien hebben we nog nooit gehoord dat Curaçaoënaars met snelle boten naar het ‘land van honing’ [Venezuela] zijn
vertrokken omdat het daar beter was dan op Curaçao.’ (bron: Bala, ‘Ere wie ere toekomt’, 11 september 2006).
296
Bron: Elsevier, ‘Dreiging in de Cariben’, 25 maart 2006.
297
In mei 2005 werden onder andere de leiders van de Antilliaanse politieke partijen PLKP en Frente Obrero, Errol Cova en Anthony Godett,
door de politieke partij van Chávez (de Movimento Quinta República) uitgenodigd om naar Venezuela te komen als vertegenwoordigers van
´de Curaçaose politieke partijen die verbonden zijn met het Bolivariaanse proces´. Dit met als doel ´de ‘integración’ te realiseren van
Venezuela met de Antillen ‘in een onder andere economisch, sociaal, historisch kader, om op die manier te bereiken dat er projecten
uitkristalliseren die gemeenschappelijke doelen hebben en die reeds jaren geleden zijn geformuleerd.´ Het woord ‘integración’ kan zowel
‘verregaande samenwerking’ als ‘integratie’ betekenen. Tijdens dit bezoek noemde Cova Chávez´ aanpak ´een glorieus proces’ ter
bestrijding van het neo-liberale gedachtegoed. ´iet alleen uw land, maar ook wereldwijd´. Hij verwierp het ´intelligente ederlandse
kolonisme´ op de Antillen, en zei dat daar zo snel mogelijk een einde aan moest komen. In de Venezolaanse media wordt hij daarna een
bondgenoot in de strijd tegen de Verenigde Staten genoemd (bron: NRC Handelsblad, ‘Rel op Antillen over ´slim kolonialisme´´, 13 mei
2005), hetgeen tot boze reacties van het Antilliaanse kabinet en de Nederlandse regering leidde omdat een neutrale houding tegenover
Venezuela en de Verenigde Staten van het grootste belang werd geacht. Op de Antillen leidde het incident tot een kabinetscrisis, die
bezworen werd door het uitsluiten van de PLKP uit de Antilliaanse regering (bron: NRC Handelsblad, ´Kabinet op Antillen kan toch verder´,
20 mei 2005).
298
Bron: HP de Tijd: ‘Chávez is geen clown’, 21 april 2006.
299
50% van de import van de Nederlandse Antillen komt uit Venezuela (bron: Country Report Netherlands Antilles Economic Research
Department Rabo, Country Risk Research, December 2006). Zie ook Jansen van Galen (2004: 195): ‘menigeen wijst erop dat annexatie
allengs minder nodig wordt omdat de Antillen economisch en demografisch al steeds meer in de invloedssfeer van Venezuela raken’.
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Ook de militaire dreiging die van Venezuela uitgaat is sinds het bewind van Chávez niet
kleiner geworden. Zo wordt de sterk verouderde Venezolaanse Defensie301 momenteel flink
door Chávez gemoderniseerd. Maar dat kan te verklaren zijn uit zijn militaire achtergrond en
zijn belang om het leger tevreden te houden om nieuwe couppogingen te voorkomen, en hoeft
niet zozeer direct tegen de eilanden gericht te zijn. Wel schenden Venezolaanse (militaire)
schepen en vliegtuigen geregeld de territoriale wateren van de Benedenwinden302, maar dit kan
veroorzaakt worden door onwetendheid. De incidenten zijn meestal al voorbij voordat de
overtreders opgeroepen kunnen worden, en er is geen stijgende tendens in deze schendingen
waarneembaar. Venezuela heeft in artikel 11 van de nieuwe Bolivariaanse grondwet van 1999
de oude claim gehandhaafd op het gehele continentale plat, waar ook Aruba deel van
uitmaakt, als onderdeel van het Venezolaans grondgebied. In artikel 13 staat vervolgens
vermeld dat Venezuela geen buitenlandse militaire bases of faciliteiten met militaire
bedoelingen op zijn grondgebied duldt. Maar dit moet waarschijnlijk niet zozeer beschouwd
worden als een directe bedreiging aan het adres van de Nederlandse Defensie, die er al
eeuwenlang aanwezig is303, maar vooral voor de Forward Observation Locations (FOLs) op de
300
Zo toonde PdVSA naast deelname in de Isla-raffinaderij recent ook interesse voor de overname van de BOO-energiecentrale en
investeringen in de Antilliaanse toeleveringsbedrijven Aqualectra en Curoil (bron: Amigoe, ‘PdVSA ook interesse in Aqualectra en Curoil’,
19 september 2006).
301
De Venezolaanse marine beschikt op dit moment over zes lichte fregatten (Lupo), die weliswaar van begin jaren tachtig zijn maar
gemoderniseerd worden. Ze beschikken over Otomat Mk2 missiles tegen oppervlakteschepen, een Albatros lanceerinstallatie voor Aspide
missiles tegen vliegtuigen, en ze kunnen torpedo’s lanceren. Daarnaast bestaat de vloot uit twee recent gemoderniseerde dieselelektrische
onderzeeboten met torpedo’s, vier landingsboten, zes kleine patrouilleboten uitgerust met een 76 mm kanon of Otomat lanceerinstallatie
tegen oppervlakteschepen, een bevoorrader en een aantal andere, ondersteunende schepen, waaronder het opleidings- en zeilschip de Simón
Bolívar. In 2008 worden zes nieuwe missileboten uit Spanje verwacht, uitgerust met elk tot acht Harpoon missiles tegen oppervlakteschepen
en een 76 mm kanon. De Venezolaanse marine-infanterie beschikt over verschillende pantservoertuigen en gepantserde landingsvoertuigen.
Het beschikt onder andere over mortierpelotons en 105 mm houwitzers. De Venezolaanse marineluchtvaartdienst beschikt over recent
gemoderniseerde patrouillevliegtuigen (EADS CASA C-212PM), zes gemoderniseerde Agusta Bell 212 ASW voor stationering aan boord
van de Lupo-fregatten en zeven moderne Bell 412EP helikopters (bron: http://www.hazegray.org/worldnav/americas/venez.htm en
http://www.fav-club.com/SeccionARV/Homepage/escuadra.htm).
302
Een bezoek van Chávez aan Curaçao in maart 2002 werd ‘opgeluisterd’ door een onaangekondigde fly-past van Venezolaanse F-16´s. Het
meest recente incident op moment van schrijven vond plaats in november 2006, toen twee Fokker-60 vliegtuigen van de Kustwacht van de
Nederlandse Antillen en Aruba onderschept werden door Venezolaanse F-16 jachtvliegtuigen, en gedwongen werden om van koers te
veranderen omdat ze het Venezolaanse luchtruim zouden hebben geschonden. De Venezolaanse autoriteiten stelden later dat het om een
misverstand ging, maar weigerde excuses aan te bieden (NRC Handelsblad, ‘Venezuela luchtig over misverstand’, 2 januari 2007).
303
Venezolaanse marineschepen brengen geregeld vriendschappelijke vlootbezoeken aan de Benedenwindse eilanden, en geven daarbij
recepties aan boord waarvoor onder andere lokale politici en Nederlands defensiepersoneel worden uitgenodigd. Er is geen stijgende of
dalende trend in deze bezoeken waarneembaar. De Nederlandse marine zoekt geregeld contact met de Venezolaanse marine om de
samenwerking op het gebied van vooral de drugsbestrijding te intensiveren. Men wordt steeds welwillend door de Venezolaanse collega’s
ontvangen, maar loopt tegen het probleem aan dat de Venezolaanse marinetop frequent rouleert zodat steeds weer opnieuw begonnen moet
worden met het opbouwen van een samenwerkingrelatie. Voorheen maakten de Nederlandse marine-eenheden ter plekke regelmatig gebruik
van een Venezolaanse tanker, maar van gezamenlijke acties met Venezolaanse eenheden is al jaren niet echt sprake meer. Een uitnodiging
aan de Venezolaanse marine om deel te nemen aan de Caribische vlootdagen van de Koninklijke Marine in Willemstad in 2006 werd twee
dagen van tevoren, zonder opgaaf van redenen, afgezegd. Een uitnodiging om actief deel te nemen aan de oefening Joint Caribbean Lion, een
grote internationale oefening die in 2006 door de Nederlandse defensie georganiseerd werd, werd afgeslagen. Ook de Venezolaanse consulgeneraal in Curaçao, Lorenzo Angiolillo Fernandez, kon Joint Caribbean Lion niet bezoeken. Dit omdat er ten tijde van de oefening een
schietpartij bij zijn ambtswoning plaats zou hebben gehad. Hij stelde zelf dat er mogelijk een relatie was tussen dit incident en zijn kritiek op
CIA-operaties op het eiland (bron: Amigoe, 'Schietincident te maken met kritiek op CIA', 2 juni 2006). Er werden slechts twee waarnemers
gestuurd omdat de kosten voor deelname voor Venezuela te hoog waren. (Bron: Trouw, ‘Venezolaanse marine bootst buitenlandse invasie
na´, 6 juni 2006). De Venezolaanse marine hield echter nog diezelfde maand een eigen grote oefening, waarbij een buitenlandse invasie van
Venezuela werd nagebootst. Bronnen: NRC Handelsblad, ‘Strijden tegen de milities in Venezuela´s achtertuin’, 23 juni 2006, Defensiekrant,
´Het zou vanzelfsprekend moeten zijn´, 15 juni 2006 en Defensiekrant, ´Samen scholen´ 22 juni 2006. De politiek adviseur was De Haas, die
net een maand daarvoor met pensioen was gegaan vanuit zijn functie als Nederlands ambassadeur in Venezuela. Naar aanleiding van de
oefening zei hij: ´ederland was hier de afgelopen jaren praktisch afwezig. Het wekte de indruk de koninkrijksdelen aan hun lot over te
laten. Ik vreesde eerst dat de oefening president Chávez zou provoceren. Maar nu denk ik dat het militaire vertoon heilzaam werkt. Chávez
zal inzien dat hij met de ederlanders bevriend moet blijven.´ Hij voorspelde dat ´Chávez vanaf nu tegen ederland aankruipt (…)de
Venezolaanse media reageren ook tamelijk rustig´. (bron: Elsevier, ‘Tegen de kwade heerser’, 1 juli 2006). Volgens dezelfde bron
beweerden hoge marineofficieren stellig dat de oefening niet gericht was tegen Venezuela, maar bevestigde iedereen informeel dat zij juist
bedoeld was om Chávez duidelijk te maken dat Nederland de Antillen vasthoudt met hulp van NAVO-partners en desnoods met geweld.
Tijdens Joint Caribbean Lion was een politiek adviseur aangesteld om gevoeligheden met Chávez te vermijden. De Kustwacht voor de
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eilanden, de twee Amerikaanse luchtmachtbases op respectievelijk Curaçao en Aruba van
waaruit Amerikaanse vliegtuigen drugsbestrijdingsvluchten uitvoeren in het Caribisch gebied.
In het onderstaande intermezzo zal nader op de achtergronden van de vestiging van deze
FOLs op de eilanden worden ingegaan.

Intermezzo: de Forward Observation Locations
De Verenigde Staten hadden lange tijd de beschikking over een luchtmachtbasis in Panama, Howard Base. Het
grondgebied van het door de Verenigde Staten gefinancierde Panamakanaal was van 1903 tot 1977 in
Amerikaanse handen, en daarna tot 2000 in gezamenlijke handen. In 2000 moesten de Verenigde Staten het
Panamese grondgebied, en dus ook de luchtmachtbasis, echter aan de Panamese autoriteiten overdragen, zodat
uitgekeken moest worden naar een nieuwe uitvalsbasis voor de Zuid-Amerikaanse regio. Hiervoor werd onder
andere ook het Koninkrijk der Nederlanden benaderd. Niet alleen de Nederlandse regering, maar ook de
regeringen van de Nederlandse Antillen en Aruba stonden positief tegenover het beschikbaar stellen van hun
vliegvelden voor deze Amerikaanse steunpunten. De minister van Buitenlandse Zaken voerde tegenover de
Tweede Kamer ‘de reputatie van de rijksdelen op het Westelijk Halfrond’304 aan als reden om instemmend op het
verzoek te reageren, maar de economische impuls die de vestiging zou geven zal ook een rol hebben
meegespeeld. Ook de taakverlichting voor de eigen kustwacht als argument genoemd305.

Op 1 mei 1999 arriveerden de eerste vliegtuigen306, het FOL-verdrag werd echter pas op 2 maart 2000 van kracht.
De FOL op Curaçao is sinds november 2003 operationeel, die op Aruba sinds zomer 2005 (Windt en Vonk,
2007: 26)307. Na aanvankelijke logistieke ondersteuning door de Nederlandse militairen op HATO opereerden de
Amerikanen al snel vrijwel autonoom. Door de aandachtsverschuiving na de aanslag op het World Trade Centre
en het Pentagon op 11 september 2001 van drugsbestrijding naar terrorismebestrijding, zijn de activiteiten op de
FOLs tot nu toe echter beperkt gebleven. Op Aruba leidt de FOL zelfs een vrijwel slapend bestaan. In 2010 zal
besloten worden over verlenging van het FOL-verdrag. In het FOL-verdrag is overigens nadrukkelijk bepaald dat
de activiteiten vanaf de FOLs zich zullen beperken tot drugsbestrijdingsoperaties308, en dus niet voor militaire
operaties, in Zuid- en Midden-Amerikaanse landen vanaf Antilliaans danwel Arubaans grondgebied. Toch draagt
de vestiging van de FOLs eraan bij dat de eilanden in de regio als sterk pro-Amerikaans worden gezien. Dit legt
druk op de relaties met de omringende landen, waaronder Venezuela, en er bestaat enige angst voor
represaillemaatregelen door de drugskartels.

Nederlandse Antillen en Aruba houdt sinds 1999 geregeld oefeningen met de Venezolaanse Kustwacht, onder andere op het gebied van
Search & Rescue (bron: Jaarboek van de Koninklijke Marine 1999: 275). Vanaf 2002 wordt al getracht om tot een geformaliseerde
samenwerking te komen, tot op heden echter zonder resultaat. In 2007 namen wel Venezolaanse militairen deel aan de, van oorsprong FransNederlandse oefening Deux-Tricolores (bron: Amigoe, ‘Marineoefening met Venezolanen’, 16 maart 2007).
304
Bron: brief van de minister van Buitenlandse Zaken met kenmerk DWH/AK-76/99, ‘Vestiging van Forward Operating Locations op de
ederlandse Antillen en Aruba’, 13 april 1999.
305
Bron: Janssen en de Winter, 2000: 93.
306
Het ging om vier F16´s van de US Air Force, al snel aangevuld met onder andere P-3C Orions van de US Navy, E-2C Hawkeyes van de
US Coast Guard, Cessna Citations van de Drugs Enforcement Agency en E-3 AWACS (Janssen en de Winter, 2000: 94).
307
Een derde FOL werd ingericht in Manta, Ecuador, waar een miljoen mensen tegen de basis protesteerden omdat men geweldescalatie met
buurlanden Colombia en Peru vreesde (Derks, 2002).
308
Zie ook brief van de minister van Buitenlandse Zaken met kenmerk DWH/AK-76/99, ‘Vestiging van Forward Operating Locations op de
ederlandse Antillen en Aruba’, 13 april 1999.
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Niet alleen de vestiging van de Forward Observation Locations op de eilanden maakt Chávez
zenuwachtig, ook de vrijwel ongelimiteerde Nederlandse toestemming voor vlootbezoeken
van Amerikaanse marineschepen aan de eilanden valt niet in goede aarde. In september 2005
stelde Chávez dat de reden van een bezoek van het Amerikaanse vliegdekschip USS Saipan
aan Curaçao eerder dat jaar309 niet recreatie en rust was, maar dat er ´manoeuvres´ werden
uitgevoerd die in verband stond met de voorbereiding voor ´plan Balbao’310. Het bezoek leidde
ook op de Nederlandse Antillen en zelfs in Nederland tot grote commotie. De consul-generaal
van Venezuela op de Nederlandse Antillen, Lorenzo Angiolillo Ferandez, noemde het bezoek
´je reinste intimidatie en provocatie´311. Minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot ontbood de
Venezolaanse ambassadeur in Nederland om het ongenoegen van de Nederlandse regering
over deze uitlatingen over te brengen. Ook de Venezolaanse ambassadeur in Nederland zei de
aanwezigheid van Amerikaanse oorlogsschepen en militaire vliegtuigen op de dicht bij
Venezuela gelegen eilanden als een daad van intimidatie te beschouwen, die de goede
betrekkingen tussen Venezuela en Nederland onder druk kan zetten. Hun aantal is naar zijn
mening veel groter dan nodig voor het monitoren van drugstransporten312.

Maart 2006 werd de Nederlands-Venezolaanse relatie opnieuw onder druk gezet, toen
minister van Defensie Henk Kamp, in een debat met de Tweede Kamer over de Kustwacht op
de Nederlandse Antillen en Aruba, Hugo Chávez 'een onverdraagzame volkspopulist met veel
geld´ genoemd zou hebben, ´die met grote ogen kijkt naar de snippertjes voor de kust van
Venezuela die onderdeel vormen van het ederlands Koninkrijk'. Volgens Kamp was
Venezuela nu 'met slechts een tweedehands marineschip geen enkele partij voor de
ederlandse marine. Maar Chávez wil investeren en kan binnen vijf tot tien jaar een
aanmerkelijk krachtiger krijgsmacht hebben. ederland zal via diplomatieke en politieke weg
proberen te voorkomen dat Venezuela alsnog een serieuze militaire dreiging voor de Antillen
gaat vormen´. Bot distantieerde zich van de uitlatingen van zijn collega, en Chávez reageerde
in april 2006 met de ontkenning plannen te hebben om de Antillen in te nemen. Dit zouden
valse geruchten zijn die door de Verenigde Staten verspreid werden, en Kamp zou zich als
pion van Amerika hebben laten misbruiken door deze over te nemen313.

309
Het ging hierbij om een driedaagse routinebezoek. Het schip kwam zonder vliegtuigen en met een minimale bemanning omdat een groot
deel al naar de Verenigde Staten was teruggevlogen. Later dat jaar brachten ook de aircraftcarriers USS Bataan en USS Ross een bezoek aan
de Benedenwinden. Deze aircraftcarriers behoren tot de grootste klasse schepen waarvoor de US Navy geen toestemming voor een bezoek
aan de Nederlandse Antillen en Aruba hoeft aan te vragen
310
Bron: Interview Chávez voor ABC-programma ´Nightline´, 17 september 2005
311
Bron: Antilliaans Weekblad, ‘Ophef rond vliegdekschip USS Saipan’, 30 december 2005
312
Bron: Elsevier, ‘Erger dan situatie in Irak’, 17 juni 2006. Ook de Venezolaanse chef staf Raul Baduel uitte in 2004 in een interview zijn
bezorgdheid over de Amerikaanse en Nederlandse militaire bases ´in de landen Curaçao en Bonaire´ (sic) (bron: interview van Heinz
Dieterich met generaal Raul Baduel zoals gepubliceerd op http://www.venezuelanalysis.com/articles.php?artno=1137, 5 en 7 maart 2004).
313
Bron: Trouw, ´Chávez noemt Kamp pion van VS´, 3 april 2006.
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Ook Aurora Morales, verantwoordelijk voor het buitenlands beleid in de politieke partij van
Chávez, ontkent dat Venezuela plannen heeft om de Antillen te annexeren: 'Dit zijn
hersenspinsels van Kamp. In Venezuela leven sterke anti-imperialistische gevoelens, maar die
zijn tegen de VS gericht en niet tegen ederland´314. In juli 2006 bracht Minister van
Buitenlandse Zaken Ben Bot tijdens een bezoek aan Venezuela, waarbij hij de Venezolaanse
president Jose Vincente Rangel gerust stelde met de verzekering dat de Amerikanen de
Benedenwinden niet als ´springplank´ mogen gebruiken voor een invasie van Venezuela. Ook
kon hij de Venezolaanse president beloven dat Amerikaanse nucleaire vliegdekschepen
voortaan niet langer meer een tussenstop op de Benedenwinden mogen maken, maar uit
moeten wijken naar Sint Maarten315. Dit had hij persoonlijk van tevoren met de Amerikanen
besproken. Volgens Bot was in Venezuela het misverstand ontstaan dat de besprekingen over
een nieuwe staatkundige structuur voor de Antillen ertoe zouden leiden dat Nederland zich
van de eilanden terug zou trekken. Dit misverstand heeft hij tijdens zijn bezoek kunnen
rechtzetten door te benadrukken dat de Nederlandse Antillen deel uit zullen blijven maken
van het Nederlands Koninkrijk, en dat Nederland op Nederlands grondgebied zijn
soevereiniteit zal blijven uitoefenen.

Naar aanleiding van dit bezoek vertelde Bot: ‘Ik heb de stellige overtuiging dat Chávez er niet
op uit is om Curaçao in te pikken. Daar gaat het hem allemaal niet om. Wat hij wel wil
vermijden is dat Amerikaanse of andere invloeden daar zo groot worden dat hij daar last van
gaat krijgen. Zolang Nederland daar zit is er geen probleem, maar er moet niet iemand anders
komen. Wat betreft invloed kopen hebben we duidelijk gemaakt dat we daar maar in beperkte
mate van gediend zijn. Ik kan het natuurlijk niet verhinderen, als mensen een winkel willen
kopen, kopen ze een winkel. Nederland is geen dictatuur. Maar we hebben wel duidelijk
gemaakt dat we op Nederlands grondgebied onze soevereiniteit zullen blijven uitoefenen.
Ook financieel’316. Overigens constateerde Bot tijdens zijn bezoek dat de uitlatingen van Kamp
van maart 2006, waarbij hij Chávez een ´onverdraagzame populist´ had genoemd, nog niet
vergeten waren in Venezuela317. Het bezoek aan Bot was overigens vele malen uitgesteld, naar

314

Bron: BN/De Stem, ´Annexatie van Antillen is hersenspinsel´, 9 april 2006.
Bron: NRC Handelsblad, ‘Bot hield marine VS uit Curaçao’, 11 juli 2006. In een interview met Elsevier in maart 2006 werd minister van
Defensie Henk Kamp gevraagd of het wel verstandig was om Amerikaanse marineschepen en vliegtuigen die Curaçao en Aruba aan wilden
doen, beperkingen op te leggen teneinde Venezuela niet te provoceren. Amerikaanse hulp zou wel eens hard nodig kunnen zijn als het tot
vijandige acties van Venezuela richting de Benedenwinden kwam. Kamp antwoordde: ´ederland kan de Antillen en Aruba op eigen kracht
verdedigen. Wij houden onze eigen broek op. Wij voelen geen militaire tekorten om onze taken uit te voeren. Indien nodig krijgen wij hulp
van de bondgenoten, al valt dat deel van het Koninkrijk niet onder het AVO-verdrag. Wij waarderen de relatie met de Verenigde Staten
maar het is heus niet zo dat wij afhankelijk zijn van de Amerikanen. Wij zijn evenmin de vooruitgeschoven post van Amerika. Hier niet. En op
de Antillen en Aruba ook niet.´ Zie ook Amigoe,’Inbinden’, 12 juli 2006.
316
Bron: NRC Handelsblad, ‘Het is allemaal rechtgestreken’, 11 juli 2006.
317
Bron: NRC Handelsblad, ‘Bot haalt banden met Venezuela aan’, 11 juli 2006.
315
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verluidt omdat Venezuela geen tijd had318, maar dit werd door Bot ontkend319. Met Chávez zelf
heeft hij tijdens het bezoek niet gesproken320.

Intermezzo: De ederlandse Antillen en het scenario van een tweede ‘Falklandoorlog’
Geregeld wordt in Nederlandse media321 de parallel getrokken tussen de relatie tussen Venezuela en de
Benedenwinden enerzijds, en die tussen Argentinië en de Falkland eilanden anderzijds322. Zowel de
Benedenwindse als de Falkland eilanden hebben een staatkundige band met een Europese natie, maar liggen
voor de kust van een Zuid-Amerikaans land. Als Argentinië in 1982 geprobeerd heeft om de Falkland eilanden
in te nemen, waarom zou Venezuela dit dan ook niet bij de Benedenwindse eilanden kunnen doen?

Bij de analyse van de aanloop tot de Falkland-oorlog valt een aantal zaken op die van belang zijn voor de
vergelijking tussen de situatie rond de Falkland eilanden in 1982 enerzijds, en die rond de Benedenwinden heden
ten dage anderzijds:

1. Argentinië heeft al vanaf 1833 haar aanspraken op de Falkland eilanden duidelijk kenbaar gemaakt, en heeft
zich ook sindsdien sterk (diplomatiek) ingespannen om deze te realiseren.

2. De Argentijnen hebben zich bij het voorbereiden van de inval ernstig misrekend in de bereidheid van de
Britten om de Falkland eilanden terug te veroveren. In de plannen die de junta had laten maken werd geen
rekening gehouden met militaire actie van Britse zijde omdat dit ondenkbaar leek (Middlebrook, 2003: 48). Voor
Groot-Brittannië was het heroveren van de Falkland eilanden echter niet alleen een prestigekwestie, maar ook
speelde mee dat het via de Falkland eilanden een territoriale claim heeft op een groot deel van Antarctica, en
daarmee een claim op de grondstoffen die zich daar bevinden323.

318

Bron: Elsevier, ‘Tegen de kwade heerser’, 1 juli 2006.
319
Bron:
RTLZ,
´Bot:
vijandelijkheid
Venezuela
inzake
Antillen
onzin´,
30
maart
2006,
op
http://www.rtl.nl/(/financien/rtlz/nieuws/)/components/financien/rtlz/2006/weken_2006/13/30-venezuela.xml.
320
Bron: Amigoe, ´Bot: ´Bezoek aan Caracas zeer geslaagd´, 13 juli 2006.
321
Zie onder meer Elsevier, ‘spanning tussen ederland en Venezuela loopt op’, 22 maart 2006.
322
De Falkland eilanden, in Argentinië Islas Malvinas genaamd, werden in 1765 door de Engelsen gekoloniseerd. In 1774 werd de kolonie
echter alweer verlaten, en kwamen Spanjaarden op de eilanden wonen. In 1820 nam het zojuist onafhankelijk geworden Argentinië de
eilanden in bezit, maar de Argentijnen werden in 1833 al weer door de Britten verdreven. Sindsdien zijn de eilanden altijd Brits gebleven.
Argentinië heeft deze situatie echter nooit kunnen accepteren, en is de eilanden altijd als Argentijns grondgebied blijven beschouwen. In
1965 resulteerde een Argentijnse lobby erin dat VN-resolutie 2065 werd aangenomen, die inhield de Falklands/Malvinas-situatie als een
‘koloniaal probleem’ werd aangemerkt, en dat deze door de Argentijnen en de Britten op een vreedzame wijze opgelost moest worden.
Sindsdien vond er geregeld diplomatiek overleg tussen beide landen plaats, en in 1971 resulteerde dit in een grotere rol voor Argentinië in
het bestuur over de eilanden. Kort daarna kwamen de onderhandelingen echter sterk onder druk te staan, omdat Argentinië zich op het
standpunt stelde uitsluitend een volledig Argentijnse zeggenschap over de eilanden acceptabel te vinden. In 1982 maakte de toen heersende
militaire junta onder Leopoldo Galtieri plannen voor een hernieuwd diplomatiek offensief om de Falklands/Malvinas nog vóór 1983 – 150
jaar na het verlies ervan – onder Argentijns bewind terug te krijgen. Ter ondersteuning van dit diplomatieke offensief werd ook een militaire
actie voorbereid, als uiterste pressiemiddel als de diplomatieke inspanningen op niets uit zouden lopen (Middlebrook, 2003: 2). De junta zag
zich echter genoodzaakt om voortijdig tot offensieve actie over te gaan, toen een incident op South Georgia, dat onder het bestuur van de
Falkland eilanden valt, snel escaleerde. De medewerkers van een Argentijnse zakenman weigerden begin dat jaar – mogelijk onbedoeld – de
Britse autoriteiten ter plekke in te lichten over hun aanwezigheid, en dit leidde tot diplomatieke spanningen. Toen Argentinië in reactie
hierop in het voorjaar van 1982 de eilanden bezette, verklaarde Groot-Brittannië Argentinië de oorlog. De Britten stuurden een omvangrijke
vloot naar de 8.000 kilometer verder gelegen eilanden, en de eilanden werden snel heroverd. Dit ten koste van 910 levens, waarvan 255
Britse (inclusief drie inwoners van de Falkland eilanden) en 655 Argentijnse (Middlebrook, 2003: 283). De oorlog leidde tot de val van de
junta, die door het verlies van de oorlog alle geloofwaardigheid definitief verloren had. Daarmee werd (na nog één militair intermezzo) de
weg vrijgemaakt voor een democratisch gekozen president. Overigens is daarmee de Argentijnse aanspraak op de Falkland eilanden niet
verdwenen: nog steeds leeft onder de Argentijnen de overtuiging dat de eilanden bij Argentinië horen (Middlebrook, 2003: 187-288). GrootBrittannië en Argentinië zijn echter formeel overeengekomen dat de Falkland eilanden Brits blijven zolang de bevolking op de eilanden dat
wenst.
323
Het Amerikaanse Energy Information Agency zegt op zijn website over Antarctica: ‘The continental shelf of Antarctica is considered to
hold the region's greatest potential for oil exploration projects, and although estimates vary as to the abundance of oil in Antarctica, the
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3. Ook heeft Argentinië zich sterk verkeken op de reactie van de internationale gemeenschap op de inval: in
plaats van sympathie op te wekken voor hun aanspraken op de eilanden, wat men verwacht had, leidde de actie
tot grote wereldwijde afkeuring. Deze afkeuring kwam onder meer tot uitdrukking door de aanname van een
resolutie van de VN-Veiligheidsraad, waarin de Argentijnen opgeroepen werden onmiddellijk hun troepen van
de eilanden terug te trekken (Middlebrook, 2003: 46 en Freedman, 2005: 43).

4. Wat door de militaire junta wel goed ingeschat was, was de mate waarin deze poging om Islas Malvinas te
heroveren in goede aarde viel bij de Argentijnse bevolking. Dit blijkt onder meer uit de grote trots bij het
(marine)personeel dat werd ingezet om de eilanden in te nemen. Ze waren ervan overtuigd onderdeel te zijn van
een glorieus moment in de Argentijnse geschiedenis (zie onder andere Middlebrook, 2003: 14 en 20).

5. De eilanden waren bijzonder slecht verdedigd door Groot-Brittannië: de reguliere verdediging bestond uit
slechts 25-30 mariniers (Middlebrook, 2003: 21).

6. De Britten hebben in de beginfase de bedoelingen van de Argentijnen onderschat, waardoor de situatie snel
kon escaleren en grootschalige militaire actie noodzakelijk werd. Een andere benadering had de oorlog, en
daarmee het verlies van ruim 900 mensenlevens, mogelijk kunnen voorkomen.

Deze zes historische feiten onderbouwen de stelling dat er meer verschillen dan parallellen zijn tussen de situatie
rond de Falkland eilanden in 1982, en die rond de Benedenwinden in het heden, zodat een herhaling van deze
geschiedenis niet waarschijnlijk is. Zo zijn er in het verleden weliswaar van Venezolaanse zijde uitspraken
gedaan over een ‘hereniging’, maar deze werden ook weer afgewisseld met uitspraken dat de eilanden met rust
gelaten zouden worden zolang de eilanden onderdeel uit zouden blijven maken van het Koninkrijk.

Formele aanspraken zijn er nooit gedaan, en diplomatieke actie om de Benedenwinden bij Venezuela in te lijven
is nooit ondernomen. Ook lijkt er geen enkele reden te zijn om aan te nemen dat een Venezolaanse aanspraak op
de Benedenwinden onder de Venezolaanse bevolking leeft in de mate waarin de Falkland/Malvinas-kwestie in
Argentinië leeft324. Aangezien er geen anti-Nederlandse gevoelens leven in Venezuela325, zal een Venezolaans
bewind niet kunnen ‘scoren’ met een annexatie van de eilanden zonder dat daar eerst een langdurige
beïnvloeding van de algemene opinie aan vooraf zou zijn gegaan. Daarbij is nu bekend wat er met de Argentijnse
junta is gebeurd na het verlies van de oorlog, en een Venezolaanse president zou een groot risico hebben om
hetzelfde lot te ondergaan als hij een annexatiepoging zou ondernemen. Te verwachten is dat Nederland bij
eventuele spanningen voorzichtiger zal zijn in zijn diplomatieke onderhandelingen met Venezuela, dan GrootBrittannië in en vóór 1982 bij de onderhandelingen met Argentinië. Nederland kan als klein land niet zo’n grote
vuist maken als Groot-Brittannië in de Falkland-kwestie wel kon, en zal koste wat kost escalatie willen
voorkomen. Venezuela zal zich daarnaast ook niet snel vergissen in de grote, wereldwijde afkeuring die het ten
Weddell and Ross Sea areas alone are expected to possess 50 billion barrels of oil - an amount roughly equivalent to that of Alaska's
estimated reserves’. Zie in dit verband ook UIP, ‘Analyis: U.K. opens race for Antarctica’, 19 oktober 2007.
324
BN/De Stem voerde een klein onderzoek uit onder een groep Venezolaanse vissers in het havenstadje Puerto La Vela de Coro: ‘Vinden ze
dan niet dat de ABC-eilenden eigenlijk bij Venezuela horen? Ze liggen immers slechts vijftig kilometer uit de kust? Flores: 'Ach, wat hebben
wij er te zoeken? Van mij mogen jullie ze houden'. Zijn collega Gil noemt het zelfs een ramp als Venezuela de eilanden inpikt. 'Dan is het
met onze broodwinning gedaan. Ik verdien nu vier maal zo veel dan dat ik in Venezuela zou doen. Als Venezuela de eilanden annexeert,
ontstaat daar dezelfde corruptie als hier'. ‘In het chaotische centrum van de hoofdstad Caracas leiden vragen over de 'invasieplannen' tot
dezelfde reacties van ongeloof. Veel mensen weten niet eens waar Curaçao, Aruba en Bonaire liggen’. (bron: BN/De Stem, 9 april 2006).
325
Aurora Morales, in de MVR-partij van Chávez verantwoordelijk voor buitenlands beleid: ‘In Venezuela leven sterke anti-imperialistische
gevoelens, maar die zijn tegen de VS gericht en niet tegen ederland ‘ (bron: BN/De Stem, 9 april 2006).
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deel zal vallen als het tot annexatie van de Benedenwinden over zou gaan. Een ander belangrijk verschil is dat de
bevolking van de Nederlandse Antillen en Aruba maar liefst 140 maal groter is dan die van de Falkland eilanden
in de aanloop van de Falkland-oorlog, en een veel intensievere en beter zichtbare band met het moederland heeft.
Een eventuele agressor zal de kans op een directe militaire tegenactie door dit moederland ongetwijfeld groter
inschatten dan Argentinië deed bij de voorbereiding van de inval van de Falkland eilanden. De Benedenwinden
zijn ten slotte ook veel beter door Nederland beveiligd dan de Falkland eilanden door Groot-Brittannië waren in
1982, en belangrijker is nog dat machtige bondgenoten zoals de Verenigde Staten in deze situatie aan de zijde
van Nederland zullen gaan staan326.

4.5

De ederlandse Antillen en Aruba tussen de Verenigde Staten en
Venezuela in

Overigens neemt niet alleen de Venezolaanse invloed op de Benedenwinden toe, maar ook die
van de Verenigde Staten, zowel militair als economisch. Al meer dan een eeuw volgen de
Verenigde Staten de ontwikkelingen in het Caribisch gebied met veel belangstelling, en
proberen ze die te beïnvloeden als ze een voor de Verenigde Staten ongewenste wending
nemen. En dit strekt zich ook uit tot de Nederlandse Antillen en Aruba, en tot Suriname. Zo
werden er in de Tweede Wereldoorlog aanzienlijke aantallen Amerikaanse soldaten in de
Nederlandse koloniën in het Caribisch gebied gestationeerd omdat de Nederlandse
verdediging onvoldoende werd bevonden. Ook zijn er aanwijzingen voor interesse van
Amerikaanse zijde voor de gebeurtenissen rond de opstand van 30 mei 1969 op Curaçao:
Associated Press maakte destijds melding van een Amerikaanse kruiser en een destroyer die
vanuit Sint Thomas naar Curaçao zouden zijn gestuurd, maar het State Department wilde het
bericht niet bevestigen (Croese, 1998: 69). Zeker is dat de Verenigde Staten in de jaren
tachtig van de vorige eeuw grote druk hebben uitgeoefend op Nederland om de cocaïnehandel
in Suriname aan te pakken, en het verhaal gaat dat de Verenigde Staten zowel in 1983 als
1986 overwogen hebben om met militaire middelen in het Zuid-Amerikaanse land te
interveniëren327.

En recent nog, in november 2005 uitte Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken
Condoleeza Rice haar zorgen over de onderhandelingen binnen het Koninkrijk over de
toekomstige staatkundige status van de Nederlandse Antillen. Minister van Buitenlandse
326
Het werkingsgebied van het NAVO-verdrag is overigens beperkt tot de Kreeftskeerkring, zodat een aanval op het grondgebied van de
Benedenwinden niet gezien kan worden als een aanval op het NAVO-bondgenootschap. Het verdrag sluit echter een gecoördineerde actie
bezuiden de Kreeftskeerkring door twee of meer bondgenoten niet uit.
327
Bron: Vrij Nederland, ‘De Amerikaanse deal met Bouterse’, 27 maart 1999: ‘a de coup van 1980 hield Washington de adem in. En toen
de nieuwe machthebber in Suriname toenadering zocht tot Cuba en vriendschappelijke betrekkingen aanknoopte met Maurice Bishop, de
marxistisch-leninistische president van Grenada, en met Jerry Rawlings, de revolutionaire leidsman van Ghana, sloeg de paniek echt toe’ En
‘tot twee keer toe overwogen de Verenigde Staten een gewapend ingrijpen in Suriname’, maar: ‘omdat de Amerikanen er niets voor voelden
om op eigen houtje de voormalige Hollandse kolonie binnen te stormen, blies Washington de aanval op Bouterse af’. Ook Hoefte (2001: 71)
geeft aan dat de Verenigde Staten Nederland duidelijk maakten dat ze dat land primair verantwoordelijk achtten voor de stabiliteit in
Suriname.
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Zaken Ben Bot moest haar verzekeren dat er geen sprake was van een verandering in de
internationale status van deze eilanden of van een inwilliging van Venezolaanse
gebiedsaanspraken op deze eilanden328. De Verenigde Staten maken er geen geheim van de
Nederlandse aanwezigheid in het Caribisch gebied graag gecontinueerd te zien (Hoefte, 1996:
49). Dit omdat de Verenigde Staten graag samenwerken met bodgenoten bij het bestrijden
van de drugstoevoer en de criminaliteit die met de drugshandel gepaard gaat (de zogenaamde
‘war on drugs’). De meest zichtbare vorm van de toegenomen Amerikaanse belangstelling
voor de Nederlandse Antillen en Aruba zijn de FOLs, als uitvloeisel van de ‘war on drugs’,
maar ook valt op dat het aantal vlootbezoeken van Amerikaanse marine-eenheden aan de
Benedenwinden de laatste jaren duidelijk is toegenomen329. Het gaat hierbij vaker om grote en
amfibische eenheden dan voorheen, en ook de timing van de bezoeken doet vermoeden dat
deze tot doel hebben Chávez onder druk te zetten330. En ook op economisch gebied spelen de
Verenigde Staten een steeds belangrijker rol op de eilanden. Het toerisme is van oudsher al
sterk op Amerikaanse markt gericht, en de Verenigde Staten zijn een belangrijke
handelspartner voor de Nederlandse Antillen en Aruba331. Daarnaast zijn recent twee
Antilliaanse bedrijven (de Banco di Caribe en Ennia) door de Amerikaanse Parman Group
overgenomen. Dit bedrijf wordt geleid door Hushang Ansary, die al eerder zakelijk actief was
op Sint Maarten. Ansary heeft sterke banden met de Republikeinse partij en hij benoemde een
voormalig vice-presidentskandidaat voor de Republikeinen in de Raad van Commissarissen
van de Banco di Caribe. In de lokale media werd geopperd dat naast economische motieven
ook Amerikaanse geopolitieke motieven heel goed een rol kunnen hebben gespeeld bij de
beslissing tot de overnames332.

De Nederlandse Antillen en Aruba, en daarmee ook Nederland333, bevinden zich in een lastige
positie: het Koninkrijk heeft belang bij een goede relatie met zowel Venezuela als met de
Verenigde Staten, beide landen zijn immers belangrijke handelspartners. Het gegeven dat de
Nederlandse Antillen en Aruba onderdeel uitmaken van het Koninkrijk maakt Nederland een
logische partner voor de Verenigde Staten in de strijd tegen de drugscriminaliteit in de regio.
328

Bron: NRC Handelsblad, ´Bot: Antillen gaan niet naar Venezuela´, 7 november 2005.
Informatie van CZMCARIB/OPS.
Generaal John Craddock, commandant van SOUTHCOM (US Southern Command, het onderdeel van de Amerikaanse defensie dat zich
richt op het verwezenlijken van Amerikaanse strategische doelstellingen in de Caribische en Latijns-Amerikaanse regio): ´I do not see Cuba
as a military threat to the US, I do not see Venezuela as a military threat to the US, what I do see is an influence in Latin America that
creates, potentially creates instability and uncertainty, because in Cuba, obviously it is a totalitarian state, a communist state, and in
Venezuela it appears that democratic processes and institutions are at risk. That has great opportunity to create, again, instability and
uncertainty throughout the region if those processes are exported. So we are concerned, and we believe the neighbours in the region should
also be concerned´. Bron: www.antillen.nu, Twee oefeningen op zee: politici verwikkeld in robbertje zeeslag´, 4 april 2006, op
http://antillen.nu/content/view/422/5/.
331
26% van de uitvoer en 2% van de invoer van goederen op de Nederlandse Antillen komt van, respectievelijk gaat naar, de Verenigde
Staten (bron: Country Report Netherlands Antilles Economic Research Department Rabo, Country Risk Research, December 2006).
332
Zie onder andere Amigoe, 12 april 2005 en Amigoe, 24 augustus 2006 ‘Ansary: ‘Curaçao kan, als het wil, showcase Caribbean worden’
329
330
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Dat biedt Nederland de gelegenheid om vanuit de overzeese gebiedsdelen een positieve
invloed op de regio uit te oefenen334, en ook kan zo de toch al goede relatie met de Verenigde
Staten versterkt worden. Dit maakt echter wel dat de Nederlandse Antillen en Aruba in de
regio als sterk pro-Amerikaans worden gezien, iets dat de (handels)relaties met de diverse,
vaak beduidend minder Amerikaansgezinde, (ei)landen in de nabijheid kan hinderen.

Tot nu toe lijken de toenemende spanningen tussen beide landen de eilanden vooral financiële
voordelen te hebben opgeleverd, in de vorm van investeringen door zowel de Verenigde
Staten als Venezuela. Maar het vergt een constante waakzaamheid en inspanning om de
betrekkingen met beide landen goed te houden. Met name bij Venezuela, waar enerzijds de
indruk vermeden moet worden dat de eilanden de Amerikaanse kant kiezen, maar anderzijds
ook geen al te grote (economisch en politieke) invloed van Venezuela op de Benedenwinden
kan worden toegestaan. De Amerikaanse invloed kan gezien worden als een welkom
tegenwicht voor de Venezolaanse invloed en een waarborg tegen militaire agressie van
Venezuela, ook omdat de Verenigde Staten inmiddels teveel economische belangen op de
eilanden hebben om een bedreiging daarvan onbeantwoord te laten. De Nederlandse
opstelling ten aanzien van de gespannen verhoudingen tussen de Verenigde Staten en
Venezuela is er één van neutraliteit. Of om het met de woorden van de directeur Bureau
Buitenland van de Nederlandse Antillen te zeggen: ‘We zijn bevriend met beide; ze vechten
hun ruzie maar ergens anders uit’335.

333
Het buitenlandbeleid van de Nederlandse Antillen en Aruba is een Koninkrijkszaak, en het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse
Zaken voert dit beleid namens het Koninkrijk
334
Wehry (1988: 95 t/m 97) constateerde al dat de Nederlandse Antillen en Aruba Nederland de kans bieden om een rol te behouden op het
wereldtoneel, in een tijd dat Nederland steeds meer aan belang inboet.
335
Bon: Wereldomroep, “Mendes de Gouveia: "Houd Antillen neutraal"”, 14 juli 2006
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5
5.1

Defensie in de West
Inleiding

´De aanwezigheid van de ederlandse marine is een verwerpelijk koloniaal erfstuk bij uitstek,
dat onherroepelijk leidt tot inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van de Antillen en
het aanzien van de Antillen als zelfstandige staat schaadt´, zo verwoordde generaal-majoor
Lamers de mening van de Nederlandse afvaardiging van de Koninkrijkswerkgroep, die eind
jaren zeventig onderzoek verrichtte naar hoe het verder moest met de staatkundige inrichting
van de Antillen. Op dat moment was het voor alle betrokkenen evident dat de Nederlandse
Antillen in navolging van Suriname op niet al te lange termijn onafhankelijk zouden worden.
En net als in Suriname, zou er in een onafhankelijke Nederlandse Antillen geen plaats meer
zijn voor de Nederlandse Defensie. Nederland wilde immers ´geen risico te lopen verwikkeld
te raken in een conflict in dit deel van de wereld´, hoezeer de Antilliaanse vertegenwoordigers
ook aandrongen op een blijvende verantwoordelijkheid van ederland voor de verdediging
van de eilanden’336.

Zoals bekend is het anders gelopen. Bijna dertig jaar later lijkt de onafhankelijkheid voor de
Nederlandse Antillen en Aruba verder weg dan ooit, en is de Nederlandse Defensie nog altijd
op de eilanden aanwezig. Dit is een logisch uitvloeisel van artikel 3 van het
Koninkrijksstatuut, dat stelt dat de handhaving van de onafhankelijkheid en de verdediging
van het Koninkrijk een Koninkrijksaangelegenheid is. Zolang de eilanden deel uitmaken van
het Koninkrijk zal Defensie een Koninkrijksaangelegenheid blijven. En zolang de eilanden
zelf de middelen ontberen om hier invulling aan te geven337, en er geen andere alternatieven
voor handen lijken te zijn338, zal de Nederlandse Defensie dit blijven doen.

336

Bron: Documentatie oprichting Antilliaanse Krijgsmacht, MARDOC 871.
Een Britse studie uit 1984 (zoals geciteerd in Wehry, 1988: 23) kwam destijds op de volgende kosten uit voor de handhaving van de
economische zone van kleine eilandstaten:
luchtverkenning: per eenvoudig toestel, met goedkoopste motoruitvoering, en zonder navigatie- of wapensysteem: US$ 330.000 – 430.000
met operationele kosten van $90 – 100 per uur;
een snel, 56 meter lang, bewapend schip voor interceptie, aanhouding en eventueel gebruik van vuurkracht: met 6 Exocets, een 76 mm
kanon, 4 dieselmotoren voor een snelheid van 40 knopen en additionele stuwkracht tot 59 knopen: £16 – 20 miljoen. Zonder bewapening £ 4
– 5 miljoen;
37,5 meter lange patrouilleboot: licht bewapend met 20 mm mitrailleurs, snelheid 24 knopen: £5,3 mijoen. Zonder bewapening, vuurleiding
of moderne navigatie-apparatuur: ca. £3,5 miljoen;
20 meter lange patrouilleboot voor baai en havenwerk, met vrachtautodiesels, snelheid tot 24 knopen, zonder bewapening: ca. £0,5 – 0,6
miljoen.
Wehry voegt hieraan toe: ´Met bovenstaande en overeenkomstige berekeningen van de kosten van gebruik, onderhoud, personeel en training
is duidelijk dat alleen grote microstaten [staten met minder dan 1 miljoen inwoners is het meest gehanteerde criterium hiervoor volgens de
auteur. Oostindie en Sutton hanteren een bovengrens van 1.5 miljoen voor kleine staten, en 200.000 inwoners voor mini-staten, zie noot 38 CV] met hoge inkomens per capita autonome en dan nog minimale externe beveiliging op zee kunnen overwegen. Beveiliging op land is een
additionele, eveneens zeer kostbare aangelegenheid´.
338
Militaire samenwerking in de regio bevindt zich nog in de kinderschoenen, en de Nederlandse Antillen en Aruba ontberen de middelen
ook om hieraan deel te nemen.
337
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De Nederlandse Defensie ter plekke is daarmee ook het symbool bij uitstek voor de relatie
van Nederland met zijn overzeese gebiedsdelen, of het nu is als ‘verwerpelijk koloniaal
erfstuk’ of als een uiting van de ‘blijvende verantwoordelijkheid voor de verdediging van de
eilanden’. In lijn met deze symboolfunctie is niet alleen de Nederlandse betrokkenheid bij de
Nederlandse Antillen en Aruba door de eeuwen heen gering geweest, maar ook de adequate
verdediging daarvan. Dit leidde in de koloniale tijd frequent – en zelfs nog tot in de 19e eeuw
– tot het (tijdelijke) verlies van de gebiedsdelen. Zoals eerder vermeld werd de verdediging
door Nederland van de Caribische koloniën tijdens de Tweede Wereldoorlog door de
Geallieerden zelfs zo ontoereikend bevonden, dat grote aantallen Amerikaanse, Britse en
Franse troepen op de eilanden en in Suriname gestationeerd werden. Voor een uitgebreid
overzicht van deze, en andere relevante historische feiten over Defensie in de Caribische
regio wordt verwezen naar bijlage 1.

Ook in de huidige tijden, waarin de aandacht van de Nederlandse politiek vooral uitgaat naar
de inzet van Defensie voor wereldwijde vredesmissies, staat de Defensiepresentie in de West
bepaald niet in het middelpunt van de belangstelling. In navolging van de bezuinigingen bij
het Nederlandse deel is ook de Defensieorganisatie op de Nederlandse Antillen en Aruba
geleidelijk aan flink gekrompen, en binnenkort zal bij wijze van bezuinigingsmaatregel één
van de twee permanente marinierscompagnieën in het Caribisch gebied op roulatiebasis
vervangen worden door compagnieën van het Commando Landstrijdkrachten339. Maar niet
alleen de belangstelling van de Nederlandse politiek voor de overzeese gebiedsdelen, of het
gebrek daaraan, zou leidend moeten zijn bij het bepalen van de kwantitatieve en kwalitatieve
Defensiepresentie ter plekke. Ook een gedegen inschatting van de risico’s van de staatkundigbestuurlijke, sociaal-economische en geopolitieke ontwikkelingen op en rond de eilanden zou
daarbij van groot belang moeten zijn.

5.2

De ederlandse Defensie

Onder ‘Defensie’ wordt in dit onderzoek de Nederlandse krijgsmacht verstaan, zijnde de
organisatie die van oudsher belast is met de landsverdediging, oftewel het verdedigen van het
territorium tegen externe vijanden om het verlies daarvan tegen te gaan340. Van Eekelen en
Muller (2004: 12) zien de cruciale functie van de krijgsmacht in het uiteindelijk met geweld
afdwingen van het bestaansrecht van de staat. Zij constateren echter dat de dreiging
339

Bron: Hoofdlijnennotitie 2007.
Zie in dit verband ook de definitie die het woordenboek Nederlands van Winkler Prins geeft: ‘dat deel van de overheidstaak dat de
handhaving van de onafhankelijkheid en de verdediging van het grondgebied van de staat ten doel heeft. Met de uitvoering van de defensie is
in de eerste plaats de krijgsmacht belast’.
340
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tegenwoordig diffuser is geworden dan hij voorheen was, met de komst van nieuwe
dreigingen zoals terrorisme (al dan niet gepaard gaand met massavernietigingswapens),
georganiseerde misdaad, drugshandel en illegale immigratie. Dat heeft er mede toe geleid dat
de betekenis van ‘defensie’ in Nederland inmiddels veel ruimer is geworden dan die van
uitsluitend landsverdediging.

Dit blijkt ook duidelijk uit de Defensienota 2000, waarin de hoofdtaken van de Nederlandse
Defensie als volgt zijn omschreven:
1. Bescherming van de integriteit van het eigen en het bondgenootschappelijke grondgebied,
inclusief de Nederlandse Antillen en Aruba;
2. Bevordering van de internationale rechtsorde en stabiliteit;
3. Ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en
humanitaire hulp, zowel nationaal als internationaal.
In de eerste hoofdtaak is de klassieke taak van landsverdediging nog te herkennen, maar de
aanvulling met deze tweede en derde hoofdtaak is een relatief recente ontwikkeling.
Werkzaamheden in dit kader worden al van oudsher verricht341, maar ze winnen nu sterk
steeds aan belang ten koste van de eerste. Niet langer houdt Defensie zich in eerste instantie
bezig met het verdedigen van het eigen grondgebied, maar zij begeeft zich in toenemende
mate naar oorden ver buiten het territorium, ter verdediging van de internationale stabiliteit en
orde (zie onder andere de Wijk, 2005: 202).

Deze ontwikkeling wordt in de ‘Leidraad Maritiem Optreden’ als volgt omschreven: ‘De
(vitale) belangen en ambities van Nederland beperken zich niet tot het Nederlands
grondgebied. Dit is een logisch en noodzakelijk gevolg van de voortgaande globalisering en
de manier waarop Nederland zijn plaats en verantwoordelijkheden in de wereldgemeenschap
interpreteert. Derhalve is Nederland een actief lid van de wereldgemeenschap en voert het een
actief buitenland en veiligheidsbeleid: Nederland draagt actief bij aan het behoud van de
stabiliteit van de betrekkingen tussen staten, het respect voor de mensenrechten en de
bevordering van de (internationale) rechtsorde’.

341
Zie de Weger (2006: 334) voor een nadere behandeling van de elf civiele taken die Defensie – grotendeels al langere tijd – heeft. De
Weger (2006: 35) concludeert dat deze taken bij Defensie in plaats van bij civiele instanties zijn neergelegd vanwege achtereenvolgens de
mogelijkheid van snelle inzet, de opleiding, kennis, ervaring, mentaliteit en toegang tot specifieke (NAVO-)kennis van het personeel en de
bewapening. Hij identificeert de volgende civiele taken voor Defensie: 1.verzamelen en delen van inlichtingen, 2.bewaking van
Defensieterreinen, 3.brandbestrijding, 4.explosievenopruiming, 5.bijzondere bijstand, 6.bijstand door de krijgsmacht, 7.beveiliging
Defensieobjecten, Koninklijk Huis en de NL bank, 8.politietaak voor Defensie, 9.handhaving vreemdelingenwet, 10.bijstand door de
Koninklijke Marechaussee (KMAR) 11.politietaak op burgerluchtvaartterreinen.
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Bij deze rol als actief lid van de wereldgemeenschap hoort ook dat Nederland nooit meer
alleen opereert, maar vaker als deelnemer aan internationale verbanden342. Sinds de tweede
Wereldoorlog was de Nederlandse Defensie al sterk gericht op het opereren in NAVOverband, maar de verwachting is dat in de toekomst vooral het optreden in Europees verband
de nadruk zal krijgen. Economische samenwerking leidt immers tot samenvallende belangen,
en de wens om deze gezamenlijk te beschermen. Vanaf 1993 is het met het
Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) mogelijk om in EU-verband
militair op te treden, en sindsdien heeft Nederland deelgenomen aan diverse EU-missies in
het kader van de tweede hoofdtaak, in onder meer Cambodja, Latijns-Amerika, Zuid-Ossetië,
Rusland en Bosnië-Herzegovina. Wellicht dat de eigen legers van de EU-landen uiteindelijk
zelfs op zullen gaan in één gezamenlijk Europees leger, waaraan elk van de EU-landen
specifieke expertise en capaciteit bij zal dragen.

Dat niet alleen het belang van de tweede hoofdtaak, maar ook die van de derde hoofdtaak is
toegenomen, blijkt uit het feit dat Defensie inmiddels een structurele rol heeft gekregen als
veiligheidspartner voor de civiele autoriteiten, daar waar de rol zich voorheen vooral beperkte
tot vangnetfunctie als civiele capaciteiten uitgeput dreigden te raken (denk hierbij
bijvoorbeeld aan de inzet van personeel bij de aanpak van de varkenspest in 1997) (Homan,
2006). Door de toegenomen terroristische dreiging is de samenwerking op het gebied van
binnenlandse veiligheid tussen de Ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken en Defensie
het laatste decennium sterk toegenomen. Defensie brengt hierbij flexibel inzetbaar personeel
en mobiel materieel in343. De ervaringen opgedaan met de inzet voor de tweede hoofdtaak
kunnen hierbij vaak goed benut worden, en het onderscheid tussen de inzet voor de tweede en
de derde hoofdtaak is gaandeweg diffuser geworden: met de inzet voor de internationale orde
en stabiliteit kunnen immers vaak ook de civiele autoriteiten ondersteund worden en
andersom. Maar het recent toegenomen beroep op Defensie ter ondersteuning van de civiele
autoriteiten kan ook op gespannen voet komen te staan met de inzet voor de tweede
hoofdtaak, omdat de beschikbare middelen en personeel nu eenmaal schaars zijn. Met de
huidige druk op het defensiebudget – op het moment van schrijven maken de hoge kosten
voor de missie in Uruzgan een ´herschikking´ van Defensiemiddelen noodzakelijk en politici

342
Zie onder meer: ‘Overzicht van trends en ontwikkelingen en mogelijke factoren van invloed op het defensiebeleid van het Ministerie van
Defensie´.
343
Defensie heeft zich sinds 2005 verplicht om drieduizend militairen te leveren voor de ondersteuning van civiele autoriteiten bij rampen en
incidenten, en wel tweehonderd militairen binnen acht uur, driehonderd militairen binnen twaalf uur, duizend militairen binnen 24 uur en
vijftienhonderd militairen in meer dan 24 uur. Daarbij wijst Defensie bij een calamiteit per provincie een Defensiecomplex aan met
voldoende capaciteit voor de tijdelijke opvang van grote aantallen personen (de Weger, 2006: 64).
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stellen dat Defensie zichzelf ‘op moet eten’344 om de missie te kunnen voortzetten – is dit een
constante bron van zorg.

Niettegenstaande de huidige ´herschikking´ ten gunste van de missie in Afghanistan is het niet
uit te sluiten dat de inzet voor de derde hoofdtaak uiteindelijk toe zal gaan nemen ten koste
van die voor de tweede hoofdtaak. Hoffenaar (2004: 50-51) constateert dat sinds het einde
van de Koude Oorlog het politieke ambitieniveau bepalend is geworden voor de inzet van
Defensie345. Dat ambitieniveau heeft weliswaar gemaakt dat de Nederlandse Defensie de
afgelopen decennia is omgevormd tot een expeditionaire krijgsmacht, maar de politiek blijkt
in de praktijk vaak terughoudend te zijn in de inzet voor andere dan humanitaire operaties (de
Wijk, 2004: 176). Het wordt in de gehele Westerse wereld immers steeds belangrijker om te
voorkomen dat er (veel) doden bij militaire inzet vallen. De inzet voor riskantere missies
wordt dan ook steeds van tevoren zeer zorgvuldig overwogen, en zelfs tijdens de missie
komen vaak kritische vragen uit de Tweede Kamer als onverhoopt toch doden vallen onder de
ingezette militairen of de (burger)bevolking. Als na een zorgvuldige voorstudie en uitgebreide
politieke discussie besloten wordt om aan een missie deel te nemen, verwacht de bevolking
daarvan niet alleen dat dit gebeurt met een minimum aan doden en gewonden en een zo
beperkt mogelijke schade aan de lokale infrastructuur, maar ook dat deze op korte termijn
positieve resultaten oplevert. (van der Meulen en Soeters, 2005: 537-538). Als die
verwachting niet wordt waargemaakt kan de legitimiteit van de missie ter discussie komen te
staan. Vooral ook omdat in het recente verleden geregeld is gebleken dat andere landen zich
aan deelname aan dergelijke missies kunnen onttrekken zonder daar al teveel hinder van te
ondervinden in het internationale verkeer. De burgers vragen zich dan af wat ze terugkrijgen
voor de aanzienlijke kosten die voor deelname gemaakt worden346. Met een bevolking die
zulke hoge eisen stelt aan de inzet van Defensie, is het moeilijk om succesvol te zijn in de
uitvoering van dergelijke missies347.

344

Zie onder andere de motie van het CU-kamerlid Voordewind van 22 november 2007.
Het is de vraag welke invloed Defensie zelf heeft, of zou kunnen hebben, op dit politieke ambitieniveau. Van Brouwershaven (1999: 284)
constateert op basis van haar onderzoek naar de totstandkoming van de Defensienota in 1974 en 1991, en de Prioriteitennota in 1993, dat het
ministerie van Defensie de veiligheidspolitieke ontwikkelingen destijds wel bijhield voor de eventuele advisering van de politieke leiding,
maar dat op algemeen strategisch vlak geen sprake was van het actief en integraal bespelen van de omgeving.
346
In 2006 heeft Nederlandse Defensie contact gezocht met vertegenwoordigers uit de top van het bedrijfsleven, de wetenschap en de cultuur
om een beeld te krijgen van hun verwachtingen ten aanzien van de toekomst van Defensie. Deze ‘kopstukken’ deden veel uitspraken die in
lijn zijn met het hier gestelde. Zo constateerde Ronald Plasterk (de toenmalig directeur Hubrecht Laboratorium, hoogleraar
ontwikkelingsgenetica aan de Universiteit Utrecht en columnist, en latere Minister van Onderwijs) dat Nederland voor de kosten opdraait,
terwijl de opbrengsten internationaal worden geoogst: ´Nederlanders gaan zich dan toch afvragen of het dan echt wel nodig is en waarom
Nederland voorop moet lopen´ (Kopstukken over de Krijgsmacht, 2006: 62). Ook Paul Scheffer (publicist en buitengewoon hoogleraar Grote
Stedenbeleid aan de UvA) constateert: ´dat de legitimiteit van de krijgsmacht een probleem is dat continu aandacht vereist.(...) De relatie
tussen de buitenlandse interventies door de krijgsmacht en de nationale belangen van NL is lastig te bewijzen. (…) de overheid (zal) veel
meer en beter (…) moeten uitleggen waarom het buitenland het Nederlands belang dien” (Kopstukken over de Krijgsmacht, 2006: 70).
347
Uit een enquête van EénVandaag onder een opiniepanel van 18.000 mensen bleek dat in april 2007 de helft van de ondervraagden tegen
de missie in Uruzgan was, en rond de 40% voor. Het aantal tegenstanders van verlenging van de missie was 58%. (ANP, ‘ederlanders
tegen langere missie Uruzgan’, 26 april 2007). Volgens door Defensie zelf uitgevoerd onderzoek was in die periode 44% van de
ondervraagden voorstander van de missie, en 26% tegenstander. In februari 2008 was zowel het aantal tegenstanders als het aantal
345
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Terwijl de inzet van Defensie voor internationale vredesmissies veel aandacht krijgt in de
diverse media, groeit zonder al te grote media-aandacht de rol van Defensie als structurele
partner voor de directe binnenlandse veiligheid. Dit is een ontwikkeling die niet alleen in
Nederland zichtbaar is, maar ook in landen als Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en
Frankrijk. Militaire expeditionaire middelen worden in toenemende mate ingezet voor civiele
doeleinden, in het eigen land348. Met het doorzetten van deze trend raken de taken van
Defensie meer en meer verweven met die van de civiele organisaties die van oudsher met de
interne veiligheid belast zijn, zoals de politie. ‘Omdat de grenzen tussen vrede en oorlog
verdwijnen, zullen militairen meer op een politieman lijken dan op een krijger’ (Born en
Metselaar, 2003: 89)349. Voor Defensie op de Nederlandse Antillen en Aruba is dat echter niets
nieuws, want daar is ze al eeuwenlang de structurele veiligheidspartner van de lokale
autoriteiten.

5.3

Defensie in de West

De basis voor de taken van de Nederlandse Defensie, ook die in de Caribische regio, wordt
gevormd door de eerder genoemde Hoofdtaken zoals die omschreven zijn in de Defensienota
2000:
1. Bescherming van de integriteit van het eigen en het bondgenootschappelijke
grondgebied, inclusief de Nederlandse Antillen en Aruba;
2. Bevordering van de internationale rechtsorde en stabiliteit;
3. Ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en
humanitaire hulp, zowel nationaal als internationaal.
Maar al zijn de Hoofdtaken voor Defensie wereldwijd hetzelfde, er zijn grote verschillen in de
uitvoering daarvan afhankelijk van het inzetgebied. Zo zijn in de West alleen al door de
ligging in een andere regio de bedreigingen heel anders dan die in Europa. Daarnaast is de
kleinschaligheid van de eilanden een belangrijke factor die leidt tot een andere taakinvulling
van Defensie in de West dan in Nederland. Bepaalde instanties die Nederland wel kent, zoals
de Mobiele Eenheid of de Explosieven Opruimingsdienst, zij niet aanwezig op de eilanden,
omdat de middelen en de mensen ervoor ontbreken. En als de instanties er wel zijn, dan
hebben deze vaak een veel beperktere capaciteit en expertise. Dit heeft tot gevolg dat lokale
voorstanders 36%. (bron: Monitor steun en draagvlak publieke opinie Missie Uruzgan, februari 2008, op http://www.mindef.nl/binaries/GW08-022a_Monitor_Publieke_Opinies_Uruzgan_%27februari_2008%27_tcm15-80632.pdf).
348
Bron: Kamerbrief D2005001501 van 22 april 2005 ‘Defensie en nationale veiligheid’.
349
Zie ook Dandeker (2003: 432-433): ‘Globalization and the both fictitious and real emergence of complex interdependence and of
communication in the world village requires nothing less than a new self-perception of the military profession, at least its substantial
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instanties in het kader van de derde hoofdtaak een beroep op de Nederlandse militairen doen
voor activiteiten waarvoor in Nederland andere krijgsmachtonderdelen of organisaties buiten
Defensie voor zouden worden ingezet.

Zo werden op Curaçao in het recente verleden mariniers ingezet voor de bewaking van
gevangenissen en het uitvoeren van bomverkenningen. Omdat het invliegen van
gespecialiseerd personeel vanuit Nederland vaak (te)veel tijd kost, wordt voor een grote
diversiteit aan taken een beroep op de Nederlandse militairen ter plekke gedaan. Gesteld kan
worden dat de Nederlandse Defensie in de Caribische regio van veel directer belang voor de
lokale instanties is dan Defensie in Nederland; het is een laatste vangnet om op terug te vallen
bij een scala van problemen. Afgezien van de onmiddellijke beschikbaarheid op locatie, heeft
ze het voordeel flexibel inzetbaar te zijn, in een breed geweldsspectrum. Blok stelt: ‘Defensie
heeft de middelen om er wat aan te doen, de defensieorganisatie is ook in de ogen van de
bevolking niet corrupt en bovendien een geaccepteerd instituut op de ederlandse Antillen’
(Blok, 1994: 162).

Het vervullen van deze rol gebeurt – zeker in vergelijking met de huidige omvang van de
gehele Nederlandse Defensie350 – met relatief bescheiden middelen. Zo zijn er de 31e
infanteriecompagnie geplaatst op Curaçao, ca. honderd mariniers sterk351, de 32e
infanteriecompagnie geplaatst op Aruba, ca. honderd mariniers sterk en het bootpeloton
geplaatst op Curaçao, ca. vijftien mariniers sterk. Daarnaast zijn er de Antilliaanse en
Arubaanse militie352. De varende eenheden bestaan uit een stationsschip en een
ondersteuningsschip. Het stationsschip is een fregat – of incidenteel een ander schip, zoals
een bevoorrader – met een bemanning ca. honderdzeventig personen van de Koninklijke
Marine. Er is tussen de tien en twaalf maanden per jaar een stationsschip in het gebied
aanwezig. Het ondersteuningsschip Hr. Ms. Pelikaan: een voormalig koopvaardijschip met
een bemanning van dertien personeelsleden van de Koninklijke Marine. Dit schip is
extension. The new functions and the nontraditional roles of the soldier as streetworker, policeman, and diplomat complement the traditional
roles of the soldier as warrior, defender, and attacker’.
350
En ook in vergelijking met de veertienhonderd man die in de periode na de Tweede Wereldoorlog in de West geplaatst waren. De opbouw
van de Nederlandse Marine in de West was in 1969 als volgt: op Curaçao 477 mariniers, 168 man vlootpersoneel, 176 man van de Marine
Luchtvaartdienst en 231 man personeel aan boord van het stationsschip Hr. Ms. Amsterdam. Op Aruba waren 290 mariniers en 12 man
vlootpersoneel gestationeerd. In totaal bevonden zich dus 1354 man op de beide eilanden (Croese, 1998: 45).
351
Deze zullen binnenkort uit kostenoverwegingen vervangen gaan worden door landmachtmilitairen. In de Hoofdlijnennotitie van de
Minister van Defensie uit 2007 wordt gesproken over de opheffing van de compagnie mariniers op Curaçao en, in plaats daarvan, de inzet
van militairen op roulatiebasis. Compagnieën van het Commando Landstrijdkrachten zullen hiervoor worden ingezet. De militaire
verplichtingen in de West blijven ongewijzigd en de aanwezigheid van de compagnie mariniers op Aruba wordt voortgezet (bron: ‘Het
defensiebeleid op hoofdlijnen’, 2007: 7). Zie ook de Telegraaf: ‘De defensietop wil in 2009 de mariniers terughalen van Curaçao. Infanterieeenheden van de Koninklijke Landmacht moeten de taken overnemen. (...) Hiermee wordt vanaf 2009 jaarlijks 3,7 miljoen euro bespaard.
Wel moet er in 2008 3,5 miljoen euro bij om marinebasis Parera klaar te maken voor legering van de ’zandhazen’ van de landmacht’ (bron:
de Telegraaf, ‘Zandhazen vervangen mariniers op Curaçao’, 7 juni 2007).
352
De personele inbreng van Defensie in de Kustwacht Nederlandse Antillen en Aruba is niet in deze opsomming opgenomen omdat die
andere taken en rollen kent.
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permanent in de regio aanwezig, en is geschikt voor het transport van ca. veertig mariniers
met uitrusting en voertuigen. De eenheden in de regio worden ondersteund door een staf van
ca. driehonderd personeelsleden van vrijwel uitsluitend de Koninklijke Marine (waarvan
twaalf voor Nederlandse burgermedewerkers en de overige voor militairen), geplaatst op
zowel Curaçao als Aruba, en zestig man/vrouw lokaal burgerpersoneel. En ten slotte is de
Koninklijke Marechaussee (KMAR) met circa vijftig man personeel op de Nederlandse
Antillen en Aruba vertegenwoordigd.

De hoogste Nederlandse militaire vertegenwoordiger op de Nederlandse Antillen en Aruba is
de Commandant der Zeemacht in het Caraïbisch Gebied (CZMCARIB, dit acroniem wordt
overigens voor zowel de persoon gebruikt, als voor de organisatie waar hij leiding aan geeft).
Hij houdt toezicht op de vervulling van de, door het koninkrijk der Nederlanden, opgelegde
taken353. In de volgende paragrafen zal nader worden ingegaan op wat deze taken concreet
inhouden, maar eerst zal in onderstaand intermezzo kort worden ingegaan op de wijze waarop
twee andere voormalige kolonisatoren hun verantwoordelijkheid voor de verdediging van hun
voormalige koloniën in de Caribische regio vorm hebben gegeven.

Intermezzo: de Franse en Britse militaire presentie in de regio
Frankrijk en Groot-Brittannië delen met Nederland de verantwoordelijkheid voor de verdediging van een aantal
(ei)landen in de Caribische regio. Zij vullen dat als volgt in.

Frankrijk. De Franse defensiepresentie in het Caribisch gebied kent qua organisatie en taken parallellen met de
Nederlandse, maar is met zevenduizend man veel omvangrijker. Van deze zevenduizend man, zowel Landmacht,
Luchtmacht, Marine als Gendarmerie, zijn een kleine vierduizend geplaatst op Guadeloupe en Martinique, en
drieduizend in Frans-Guyana. De leiding van de ‘Forces Armées des Antilles’ op Martinique en Guadeloupe
berust bij de Commandant Supérieur (COMSUP), die samen met zijn staf van tachtig personen zetelt in Fort-deFrance, Martinique. Op dit eiland wordt ook de SMA, de Frans-Caribische dienstplicht, verzorgd door personeel
van de Franse Landmacht. De Franse Marine heeft vierhonderd man personeel in de Caribische regio, waaronder
een infanteriecompagnie van de Franse mariniers. De eenheden waarover de Franse Marine ter plekke beschikt
zijn het fregat Ventôse, het lichte transportschip Francis Garnier en het patrouilleschip La Fougueuse. De
gendarmerie heeft ook een patrouilleschip: La Violette. De Luchtmacht heeft drie transportvliegtuigen Casa,
twee Puma-helicopters en twee Fennec-helicopters, en is vertegenwoordigd met honderdtachtig man personeel.
De taken van COMSUP en zijn personeel liggen in het verdedigen van ‘La Souveraineté Française’ van de
overzeese gebiedsdelen, maar ook in het ondersteunen van de civiele autoriteiten bij onder andere natuurrampen.
Er wordt daarbij niet structureel samengewerkt met de lokale kustwachtorganisatie354.

353
354

Bron: http://www.mindef.nl/focus_onderwerpen/kminhetcaraibischgebied/index.aspx.
Bron: http://www.martinique.pref.gouv.fr/pages/armee.html.
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Groot-Brittannië. Groot-Brittannië heeft – in tegenstelling tot Nederland en Frankrijk – geen permanente basis in
de regio. Wel is geregeld een fregat van de Royal Navy in het gebied aanwezig, en vaak ook een tanker van de
Royal Fleet Auxiliary. De Britse aanwezigheid in het Caribisch gebied lijkt de laatste tijd toe te nemen. De taken
van de schepen liggen in het verrichten van vlagvertoon, het oefenen en samenwerken met andere marines in de
regio (met name in de drugsbestrijding) en het verlenen van hulp bij rampen, zoals in 1995 bij de
vulkaanuitbarsting op Montserrat. Nimrod patrouillevliegtuigen van de Britse Luchtmacht opereren met enige
regelmaat vanaf Puerto Rico of de Amerikaanse FOLs. Britse militairen nemen deel aan jungletrainingen in
Belize (voormalig Brits-Honduras).

5.3.1

Defensie in de West: de eerste hoofdtaak

De bescherming van de integriteit van het eigen en het bondgenootschappelijke grondgebied
is en blijft een belangrijke taak van Defensie in de Caribische regio. De omgeving van de
Benedenwinden is immers een instabiele. In de onmiddellijke nabijheid bevinden zich
verschillende landen met een lange historie van binnenlands militair ingrijpen en
grensconflicten, en het ‘overslaan’ van problemen is gezien de geringe geografische afstand
tussen de Benedenwinden en het Zuid-Amerikaanse vasteland niet denkbeeldig. Zoals
vermeld vormt Venezuela als direct buurland in potentie de grootste bedreiging voor de
territoriale integriteit van de Benedenwinden, en gezien de actuele ontwikkelingen daar lijkt
de eerste hoofdtaak van Defensie op de Nederlandse Antillen en Aruba belangrijker dan hij in
tijden geweest is. Weinigen zullen ook betwisten dat de militaire dreiging voor de
Benedenwinden op dit moment aanzienlijk groter is dan voor Nederland.

De voornaamste functie van Defensie op de eilanden in het kader van deze hoofdtaak is het
vormen van een drempel tegen eventuele agressie. De aanwezigheid van Nederlandse
militairen en middelen op de Nederlandse Antillen en Aruba is een zichtbare uiting van de
band met Nederland, en daarmee met Europa, de Verenigde Naties en de NAVO. Het is een
duidelijk signaal dat de eilanden niet zomaar in te nemen zijn. Voormalig Commandant der
Zeemacht in het Caraïbisch Gebied, brigadegeneraal der mariniers J.B.G. Clocquet, zei in dit
verband: ´we vervullen hier een zgn. ´barrièrefunctie, zoiets als een verkeersdrempel,
waarvoor een automobilist alleen afremt als deze voldoende hoog en zichtbaar is’355. Dat ook
de lokale bevolking het belang van deze barrièrefunctie erkent blijkt uit het grootschalige
opinieonderzoek ‘Ki Sorto di Reino’, dat eind jaren negentig onder ca. 2.500 respondenten op
de Nederlandse Antillen en Aruba werd uitgevoerd. Ruim 90% van de respondenten gaf aan
het van belang te vinden dat Nederland de eilanden tegen andere landen beschermt (Oostindie
en Verton, 1998: 32). Weliswaar is de huidige militaire presentie onvoldoende om een
355

Bron: ‘Koninklijke Marine blijft de beschermengel van Curaçao’, MARDOC 547.
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serieuze annexatiepoging af te slaan, maar daar is ze ook niet voor bedoeld. De
waarschuwingstijd voor een grootschalige invasiepoging is voldoende om tijdig extra troepen
over te laten komen, uit Nederland en uit bevriende naties. De Defensiefaciliteiten op de
eilanden zijn afgestemd op het ontvangen van deze extra troepen, en de kennis en ervaring die
bij het huidige Defensiepersoneel ter plekke beschikbaar zijn over de eilanden, kunnen snel
aan deze troepen gesteld beschikbaar worden.

5.3.2

Defensie in de West: de tweede hoofdtaak

De ‘Bevordering van de internationale rechtsorde en stabiliteit’ is een ruim begrip. Ook taken
die onder de eerste hoofdtaak (de landsverdediging) of de derde hoofdtaak (ondersteuning van
de civiele autoriteiten) geschaard worden kunnen immers direct of indirect de internationale
rechtsorde en stabiliteit dienen. Om het onderscheid tussen de drie Hoofdtaken duidelijker te
maken, wordt de tweede hoofdtaak gedefinieerd als omvattende alle taken die direct gericht
zijn op de bevordering van de internationale rechtsorde en stabiliteit, voor zover deze niet
plaatsvinden op het grondgebied, of binnen de territoriale wateren, van de ederlandse
Antillen en Aruba.

De concrete invulling van deze tweede hoofdtaak in het Caribisch gebied was tot begin jaren
negentig beperkt. Het omvatte eigenlijk alleen de deelname van eenheden van Defensie aan
UNMIH (United Nations Mission in Haiti)356. Dat veranderde ingrijpend in de tweede helft van
de jaren tachtig, toen de Caribische regio steeds meer overlast door drugscriminaliteit
ondervond. De drugsproductie in Zuid-Amerika steeg in die jaren sterk, en de Caribische
regio deed dienst als tussenstation naar de eveneens groeiende afzetmarkten in NoordAmerika en Europa. Met zogenaamde go-fasts (kleine bootjes met zware motoren) werden de
drugs op de eilanden afgeleverd, om vervolgens met behulp van onder andere
containerschepen en vliegtuigen naar de afnemers te worden doorgevoerd357. De eilanden
kregen hierdoor niet alleen te maken met afrekeningen in het criminele circuit, maar ook in
toenemende mate met witwaspraktijken en drugsverslaving. Dit leidde tot grote sociale en
356
Op Haïti werd in 1991 de democratisch gekozen president Aristide middels een militaire coup verjaagd. De Veiligheidsraad van de VN
zag de grote stroom aan bootvluchtelingen die de machtswisseling tot gevolg had als een bedreiging voor de internationale vrede en
veiligheid gezien. Daarom werd Haïti vanaf juni 1993 onder een handelsembargo geplaatst. Nederland ondersteunde deze operatie vanaf
november 1993 met een stationsschip en een P-3C Orion. Het ingezette defensiepersoneel ondervroeg schepen en voerde boardings uit als
daar aanleiding voor was. Van juli 1994 tot januari 1996 werden nog eens honderdvijftig Nederlandse militairen – een marinierscompagnie
met rupsvoertuigen en drie landingsvaartuigen – in Haïti ingezet om humanitaire acties uit te voeren, te assisteren bij de verkiezingen en om
drugstransporten te onderscheppen. (Blok, 1994: 163, en zie ook http://www.mindef.nl/missies/eerdere_missies/amerika/150201_haiti.aspx).
Ook personeel van de KMAR was bij deze missie betrokken (Oostindie, 2004b: 333). Als in de toekomst opnieuw VN-missies in de
Caribische regio plaatsvinden ligt Nederlandse deelname voor de hand, gezien de aanwezigheid die Defensie daar al heeft als uitvloeisel van
de verantwoordelijkheid van Nederland voor de verdediging van een een deel van die regio.
357
De Colombiaanse drugsmaffia neemt hierbij een sleutelpositie in. Volgens het RST (het Recherche Samenwerkingsteam, een
samenwerkingsverband tussen Korps Politie en Nederlands Antillen, Korps Politie Aruba en Korps landelijke politiediensten), zoals
geciteerd door Jansen van Galen (2003: 11) waren in 2003 alleen al op Curaçao zo’n 200 Colombiaanse cellen actief.

109

economische problemen, en alle beschikbare middelen moesten worden ingezet om te
proberen om de drugscriminaliteit een halt toe te roepen. Omdat de middelen waar de
eilanden zelf over beschikten beperkt waren, de drugsgerelateerde problemen inmiddels ook
naar Nederland oversloegen en de Verenigde Staten bondgenoten zochten om de
drugscriminaliteit358 internationaal aan te pakken, werd dit als een Koninkrijkszaak gezien.
Binnen het Koninkrijk werd naar materieel en personeel gezocht om de drugscriminaliteit het
hoofd te bieden, en de roep om de Nederlandse Defensie ter plekke meer te laten doen op dit
gebied werd snel sterker (Blok, 1994: 162).

Het Jaarboek van de Koninklijke Marine maakt voor het eerst melding van de inzet van
Defensiemiddelen voor drugsbestrijding in 1989/1990359. In dat jaar werden door de F-27M
vliegtuigen van het op Curaçao gestationeerde Squadron 336360 onderscheppingen gedaan in
het kader van de drugsinterdictie. De onderscheppingen werden doorgegeven aan de
Amerikaanse Kustwacht. Er werd nog uitdrukkelijk bij vermeld dat de drugsbestrijding geen
officiële taak was van het squadron361. Maar dat veranderde snel. In 1991 werd een
overeenkomst afgesloten over samenwerking bij de drugsbestrijding in het Caribisch gebied
tussen CZMCARIB en de Amerikaanse drugsbestrijdingsorganisatie JIATF-S (Joint
Interagency Task Force South362). Deze samenwerking beperkte zich aanvankelijk nog tot
‘detecting and monitoring’363. Hr.Ms. Kortenaer was, in datzelfde jaar nog, het eerste
stationsschip dat deelnam aan drugsbestrijdingsoperaties onder JIATF-S. Vanaf dat jaar
vormde het uitvoeren van deze zogenaamde ‘CD-OPS’ (Counterdrugs-operaties) een vast
onderdeel van het programma van de stationsschepen.

In 1994 werden de taken voor JIATF-S uitgebreid met ‘interception and apprehension’. Voor
het aanhouden en doorzoeken van schepen binnen de territoriale wateren werden
boardingteams uit de vaste bemanning van de schepen gevormd364. Later bleken de risico’s
dermate groot geworden dat dit niet langer verantwoord werd geacht, en werden de in de
358
Hoewel ook de grote illegalenmigratie in de Caribische regio als een groot probleem wordt gezien door alle betrokkenen, wordt de
bestrijding daarvan niet primair als de taak van Defensie gezien, maar van de lokale autoriteiten. Wanneer eenheden van CZMCARIB tijdens
patrouilles op bootjes met illegale migranten stuiten, worden deze aan de bevoegde autoriteiten overgedragen.
359
Zie blz. 258.
360
Ook leverde het Squadron 336 logistieke ondersteuning aan oefeningen in het kader van drugsinterdictie van de Amerikaanse Kustwacht.
Hiervoor werden eenheden van de Amerikaanse Kustwacht en Douane op HATO, het vliegveld van Curaçao, gedetacheerd.
361
Zie blz. 279.
362
JIATF-S is opgericht voor de coördinatie van de drugsbestrijdingsoperaties in Centraal- en Zuid-Amerika, inclusief het Caribisch gebied.
De schatting is dat in dit gebied jaarlijks ca. 1.1 miljoen kilo van de wereldwijde behoefte van 1.44 miljoen cocaïne wordt doorgevoerd. Door
toedoen van JIATF-S werd in 2005 250.000 kilo cocaïne onderschept, waarvan 170.000 kilo op zee. De slagkracht wordt gevormd door de
verenigde strijdkrachten van Amerika (Airforce, Army, Coastguard, Navy en National Guard) en er wordt o.a. samengewerkt met de DEA,
FBI, DIA, en CIA (Windt en Vonk 2007: 25-27).
363
In 1993 werd specifiek voor de drugsbestrijding een P-3C Orion in de West gedetacheerd (Janssen en de Winter, 2000: 141).
364
Strikt genomen is dit vanwege de inzet in territoriale wateren geen taak uit hoofd van de Tweede, maar de derde hoofdtaak. Voor de
overzichtelijkheid van de behandeling van de drugsbestrijdingsactiviteiten van Defensie in het Caribisch gebied wordt dit echter in deze
paragraaf behandeld.
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West geplaatste mariniers voor deze taak opgeleid365. Zij werden op de westschepen ingezet
als Maritime Security Teams (MST’s). De Nederlandse Defensie had op grond van
internationale verdragen echter geen bevoegdheid om op volle zee tot arrestatie over te gaan
of verboden goederen in beslag te nemen. Voor deze taak werd personeel van de US Coast
Guard aan boord van stationsschepen gedetacheerd. Deze zogenaamde LEDETs (Law
Enforcement Detachements) waren hiertoe wel bevoegd. Datzelfde jaar nog verrichtte een
LEDET gedetacheerd op M-fregat Hr. Ms. Willem van der Zaan de eerste boarding vanaf een
Nederlands marineschip in het kader van de drugsbestrijding366. In 1996 wordt voor het eerst
melding gemaakt van een drugsvangst: het M-fregat Hr.Ms. Abraham Crijnssen onderschepte
dat jaar 325 kilo cocaïne367.

Inmiddels is de Commandant der Zeemacht in het Caraïbisch Gebied rechtstreeks onder
JIATF-S (Joint Interagency Task Force South) als Commander Task Group (CTG 4.4)
aangesteld. In die hoedanigheid heeft hij het tactisch bevel over alle eenheden – dus ook
Amerikaanse, Franse en Britse – in de territoriale wateren van de Nederlandse Antillen en
Aruba, en een substantieel zee- en luchtgebied in de (zuid-) oostelijke Caribische zee. In 1996
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drugsopsporingsoperatie in zijn nevenfunctie als CTG 4.4. Hieraan namen ook de US
Coastguard en US Navy deel368. De eenheden van CZMCARIB zijn sindsdien in wisselende
mate succesvol geweest in het opsporen van drugs. Zo vonden sommige stationsschepen niets
tijdens hun westterm, en vond de wel zeer fortuinlijke Hr.Ms. van Galen in 2000 bij drie
vangsten ruim 3600 kilo cocaïne en 3200 kilo marihuana369. Na 11 september 2001 werden
extra eenheden in de regio ingezet ter vervanging van Amerikaanse counterdrugseenheden,
die uit de Caribische regio werden teruggetrokken om ingezet te kunnen worden voor de
operatie Enduring Freedom370. De operaties onder leiding van CTG 4.4 zijn inmiddels gestaag
in omvang en complexiteit gegroeid: in 2006 vond een vier maanden durende gezamenlijke
drugsbestrijdingsactie plaats waaraan zowel Nederlandse, Britse, Franse, Amerikaanse,
Canadese als RSS371- eenheden deelnamen. De actie was een dermate groot succes dat het
streven is om deze jaarlijks te laten plaatsvinden. Erkenning voor het goede werk blijkt onder
365
De mariniers van de MST’s krijgen een theoretische scholing van zes weken, die ook de opleiding tot Buitengewoon Agent van Politie en
ambtsedig douanier omvat.
366
Bron: Jaarboek van de Koninklijke Marine 1994: 249.
367
Bron: Jaarboek van de Koninklijke Marine 1996: 263.
368
Bron: Jaarboek van de Koninklijke Marine 1996: 256. In datzelfde jaar werd een tweede P-3C Orion voor drie periodes van 28 dagen op
Curaçao gedetacheerd om te assisteren bij de drugsbestrijding. In 1997 werd permanent een tweede P-3C Orion op Curaçao gestationeerd
(Janssen en de Winter, 2000: 143).
369
Bron: Jaarboek van de Koninklijke Marine 2000.
370
Er werd in het kader van deze ‘back-fill’ een extra Orion op HATO geplaatst, en in 2002 werd een extra fregat ingezet, met een Belgische
Alouette III als boordhelikopter (in 1995 is door de Belgische en Nederlandse Ministers van Defensie een overeenkomst gesloten tot
intensieve samenwerking op marinegebied, zodat Nederlandse en Belgische eenheden sindsdien steeds vaker samen opereren). In 2003
opereerde in dit kader ook het Belgische korvet BNS Wandelaar in het zuidoostelijke deel van de Caribische regio.
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meer uit het volgende citaat uit het International Narcotics Control Strategy Report 2008 van
the Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs: ‘Over the past two
years, CTG 4.4 has become a close and essential ally of the DEA and other U.S. agencies.
Their continual efforts to thwart drugs trafficking from the region have been noted at the
highest levels of the DEA and U.S. government’.

Vanaf begin jaren negentig vond zo een radicale verschuiving plaats in de taakvervulling en
rol van de Nederlandse Defensie in de regio, en de eisen die aan deze organisatie gesteld
werden. Waar vanaf het prille begin van de Nederlandse aanwezigheid op de eilanden de
nadruk had gelegen op landsverdediging en vlagvertoon, bleek Defensie ruim 350 jaar later
een nieuwe taak erbij te krijgen die de oude taken al snel overvleugelde. Inmiddels kan
gesteld worden dat de bestrijding van de drugscriminaliteit de belangrijkste taak van de
Nederlandse Defensie in de West is: circa tachtig procent van de beschikbare vliegende en
varende eenheden372 wordt hier momenteel voor ingezet. In hoeverre deze inzet ook
daadwerkelijk leidt tot een succesvolle bestrijding van de drugscriminaliteit is moeilijk te
bepalen. Wel lijkt de drugsdoorvoer via de Nederlandse Antillen en Aruba sinds 2006 af te
nemen373.

5.3.3

Defensie in de West: de derde hoofdtaak

De ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en
humanitaire hulp, zowel nationaal als internationaal, is geen nieuwe taak voor Defensie in de
West. Al praktisch vanaf het begin van de militaire aanwezigheid leverden eenheden
assistentie aan de lokale autoriteiten, bij bijvoorbeeld (natuur)rampen en voor het uitvoeren
van ceremonieel. Sinds 1954 is de inzet van Nederlandse militairen ten behoeve van lokale
autoriteiten geformaliseerd op basis van artikel 36 van het Statuut, dat over de verplichting tot
wederzijdse bijstand van de Koninkrijkspartners gaat. In het Reglement voor de Gouverneur374
van de Nederlandse Antillen, respectievelijk het Reglement voor de Gouverneur van Aruba,
wordt dit nader uitgewerkt.

Er zijn twee mogelijkheden als een nieuw verzoek tot bijstand wordt gedaan:
371

Regional Security System, de militaire samenwerking van een aantal voormalig Britse Caribische eilanden, zie ook paragraaf 2.4.
M.u.v. ondersteuningsschip Hr.Ms. Pelikaan.
‘Er zijn geen harde aanwijzingen dat drugshandel zich naar andere delen van het Caribisch gebied verplaatst. Wel zijn er aanwijzingen
dat drugssmokkelaars in het kader van risicospreiding hun transportmethodiek hebben gewijzigd’ (bron: Kamervragen van de vaste
commissie voor Defensie en voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken, 29 december 2005, C/2005022081).
374
De gouverneur is de vertegenwoordiger van de Koningin op de Nederlandse Antillen respectievelijk Aruba, Hij vertegenwoordigt de
belangen van het Koninkrijk en staat aan het hoofd van de Antilliaanse regering. De gouverneur is de bewaker van de constitutionele
continuïteit en stabiliteit. Hij wordt door de Koningin benoemd voor een periode van zes jaar.
372
373
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•

Zachte militaire bijstand. Zolang het om zaken gaat die niet de veiligheid of openbare orde
betreffen kan de Gouverneur over het Defensiepersoneel en -materieel ter plekke
beschikken door een verzoek tot bijstand te doen aan de Commandant der Zeemacht in het
Caraïbisch Gebied375.

•

Harde militaire bijstand. In het geval dat inzet van militairen benodigd is voor de
handhaving van de openbare orde of rechtsorde wordt daartoe door de Gouverneur een
verzoek gedaan aan Directie Juridische Zaken van het Ministerie van Defensie376. Overleg
over het al dan niet toestaan van het verzoek vindt plaats in de Rijksministerraad, zonodig
in een kleinere samenstelling. Als het om zeer dringende aangelegenheden gaat beslist de
Minister van Defensie over de inzet (Coolen en Walgemoed, 2004).

Tot nu toe is de inzet van Defensiepersoneel voor harde militaire bijstand beperkt gebleven tot
de inzet tijdens en na de onlusten op Curaçao op 30 mei 1969, voor ordehandhaving na de
passage van orkaan Luís op Sint Maarten in 1995 en voor de bewaking van de Koraal Specht
gevangenis op Curaçao in 1997. In 2003 werd door de Gouverneur een verzoek om harde
militaire bijstand gedaan om mariniers een aantal wijken in Willemstad te laten afgrendelen,
zodat de Antilliaanse politie deze kon doorzoeken op wapens en drugs, maar dit verzoek werd
door Nederland afgewezen377. Er zijn grenzen aan de harde, maar ook de zachte militaire
bijstand die door Nederlandse militairen aan de lokale autoriteiten geleverd kan worden. Er
moet immers voor gewaakt worden om militairen taken te laten verrichten waarvoor ze niet
toegerust zijn, of niet de meest geëigende instantie voor zijn. Hierover zijn echter geen
expliciete afspraken te maken, omdat de gevraagde bijstand zeer divers van karakter kan zijn.
Verzoeken voor bijstand worden dan ook van geval tot geval bekeken. Wel wordt hierbij als
uitgangspunt gehanteerd dat Nederlandse militairen alleen worden ingezet als alle lokale
mogelijkheden zijn uitgeput. Een tweede principieel punt is dat Nederlandse militairen niet
rechtstreeks tegen burgers worden ingezet. Als dit desondanks onvermijdelijk blijkt te zijn,
dan mag dat alleen als ondersteuning van de lokale politie378. Een derde uitgangspunt is dat zo
laag mogelijk in het geweldsspectrum moet worden opgetreden. Dit komt bijvoorbeeld tot

375
CZMCARIB informeert vervolgens het DOC (Defensie Operatie Centrum), dat de DJZ (Directie Juridische Zaken van het Ministerie van
Defensie) informeert. Het DOC informeert vervolgens ook de Minister van Defensie, de Staatssecretaris, de Commandant van het
krijgsmachtdeel waarvan militairen moeten worden ingezet, en Directie Voorlichting.
376
De DJZ informeert het DOC (Defensie Operatie Centrum).
377
Oostindie geeft in een artikel in de Militaire Spectator aan (2004: 330-331) dat dit het enige verzoek om ingrijpende ‘harde’ militaire
bijstand van de Nederlandse Defensie op de Nederlandse Antillen en Aruba sinds 1969 was. Directie Juridische Zaken van het Ministerie van
Defensie stelt echter dat ook de inzet na de orkaanpassage op Sint Maarten en die bij de Koraal Specht in Curaçao onder harde militaire
bijstand vallen.
378
Dit was aan de orde bij de inzet van mariniers tijdens de rellen op Curaçao in mei 1969, waarbij afgesproken was dat de commissaris van
politie het commando voerde, en dat de eerste kogel uit een politierevolver moest komen.
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uitdrukking in het uitdrukkelijk ongewapend beoefenen van het ‘beteugelen van woelingen’
door mariniers379.

Dat de ondersteuning van de civiele autoriteiten inderdaad zeer diverse vormen aan kan
nemen blijkt uit de nu volgende behandeling van de belangrijkste vormen daarvan. Deze
beoogt geen uitputtende opsomming te zijn, maar een beeld te geven van de variëteit aan
taken die deze Defensie ter plekke oplegt.

Hulpverlening bij orkaanpassages en andere natuurrampen
De Bovenwinden liggen in het orkaangebied, de regio waar elk jaar in de periode van juni tot
november orkanen langstrekken. Maar ook voor de Benedenwinden zijn orkanen geen
ongewoon verschijnsel. Al van 1623 dateren de eerste meldingen door Nederlanders ter
plekke van orkanen, en in de eeuwen daarna zouden nog vele orkanen volgen.
Defensiemiddelen werden vanaf het prille begin ingezet om de schade die door de orkanen
werd aangericht te herstellen. Later, toen orkaanpassages met enige waarschuwingstijd
voorspeld konden worden, speelde Defensie ook een steeds belangrijker rol in het leveren van
een bijdrage aan de voorbereidingen voor de passage om de schade zoveel mogelijk te
beperken. Zo leverde Defensie ondersteuning bij de passages van orkaan Hugo in 1989,
Georges in 1998, Luis in 1995 en Lenny in 1999380. In de chaos na de passage van Luis
sloegen bewoners van Sint Maarten massaal aan het plunderen381, en op verzoek van de
Gouverneur werd de Defensie-presentie in de West niet alleen ingezet voor het verlenen van
eerste hulp en het opruimen van schade, maar ook voor ordebewaking (Janssen en de Winter,
2000: 102382). Maar ook het Nederlandse Disaster Assistance Response Team (DART) speelde
een

belangrijke

rol

in

de

hulpverlening

bij

orkaanpassages.

Dit

is

een

noodhulpverkenningsteam van het ministerie van Defensie dat wereldwijd kan worden
ingezet bij humanitaire- en natuurrampen383.

379
Deze oefeningen worden geregeld op Curaçao en Aruba gehouden, onder leiding van personeel van de Koninklijke Marechaussee, zodat
er sinds 2005 op beide eilanden een permanent in het beteugelen van woelingen geoefend peloton aanwezig is.
380
Het aantal zware orkanen (categorie 4 en 5) is de laatste 35 jaar met 80% toegenomen: van gemiddeld 11 per jaar in de jaren zeventig tot
18 per jaar in de laatste vijftien jaar. Er wordt een verband gelegd met de gestegen temperatuur van het zeewater in de tropische gebieden
(Kerr, 2005).
381
Zie onder meer Gereformeerd Dagblad, 21 september 1998.
382
Zie ook: Jaarboek van de Koninklijke Marine 1995.
383
Een DART-team bestaat uit maximaal tien leden, afkomstig van de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht en de
Koninklijke Marine. Onder hen zijn specialisten op het gebied van medische zorg, infrastructuur en transport, maar ook op het gebied van
communicatiemiddelen, voorlichting, veiligheid en juridische zaken. De ervaringen die in het verleden met de hulpverlening bij
orkaanpassages zijn opgedaan, zijn verwerkt in operatieorders. Na aankomst in een rampgebied, heeft het noodhulpverkenningsteam de taak
de situatie te inventariseren, te coördineren met lokale overheid en/of andere hulpverleningsinstanties, eventueel samen te werken in of met
een VN-organisatie, de totale behoefte aan noodhulp te inventariseren, een mogelijke Nederlandse bijdrage te bekijken en het coördineren en
aansturen van de komst van Nederlandse militairen en/of hulpeenheden (bron: www.defensie.nl, ‘oodhulpverkenningsteam oefent op Sint
Maarten’, 15 oktober 2002).
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Middels de zogenaamde Hurricane Exercises (HUREX) wordt de hulpverlening bij
orkaanpassages geregeld door de eenheden van CZMCARIB beoefend. In juni 1997 werd het
stationsschip Hr.Ms. Pieter Florisz ingezet voor hulpverlening op Montserrat na een
vulkaanuitbarsting384, waaruit blijkt dat de ondersteuning van civiele autoriteiten bij
natuurrampen ook bij andere rampen dan orkaanpassages, en ook buiten het Koninkrijk plaats
kan vinden385.

Het leveren van ondersteuning bij ceremoniële gelegenheden
Onder deze taak valt het leveren van personeel voor ceremonieel bij onder andere
dodenherdenking, Koninginnedag, de Opening der Staten op Curaçao, de bezoeken van het
Koninklijk Huis en bij ambtswisseling van de Gouverneurs. Deze bijdrage aan het
ceremonieel wordt door de lokale autoriteiten zeer op prijs gesteld.

Opsporings- en reddingstaken
De Koninklijke Marine verricht van oudsher taken op het gebied van opsporing en redding
rond de Nederlandse Antillen en Aruba, en ook nu verrichten eenheden van CZMCARIB
geregeld een bijdrage aan deze taken rond de eilanden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking
met het Reddings- en Coördinatiecentrum van de Kustwacht van de Nederlandse Antillen en
Aruba. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om afgedreven vissersboten en vermiste zwemmers.

ANTMIL en ARUMIL
Een recenter taak dan de drie voorgaande is het geven van uitvoering aan de dienstplicht op
de Nederlandse Antillen en Aruba. Defensie is in 1963 met deze taak gestart bij de invoering
van de dienstplicht op de eilanden, met het oog op een uiteindelijke eigen
verantwoordelijkheid van de eilanden voor hun verdediging. Het opleggen van de dienstplicht
is een landsaangelegenheid, maar CZMCARIB is belast met het keuren, selecteren en plaatsen
van kandidaten voor milities, en het verzorgen van de uitvoering van de dienstplicht.

De Antilliaanse Militie (ANTMIL), gevestigd in Marinekazerne Suffisant op Curaçao, had in
de eerste decennia van haar bestaan een sterk militair karakter. De organisatie was gebaseerd
op de pelotonsstructuur van de Nederlandse mariniers en de militieleden werden getraind in
het verrichten van operationele militaire taken. De training werd verzorgd door Nederlandse
mariniers en nadienende militieleden. In 1996 begon echter het besef door te dringen dat
384

Bron: Jaarboek van de Koninklijke Marine 1997: 269.
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zelfstandigheid voor de Nederlandse Antillen, en dus de uiteindelijke behoefte aan een eigen
krijgsmacht, voorlopig niet aan de orde waren. De vraag kwam op of het niet beter zou zijn
om de overwegend slecht opgeleide386 en vaak kansarme jongeren van de ANTMIL in deze
periode niet alleen discipline bij te brengen, maar ook een goede vakopleiding te laten volgen.
Dit mede naar aanleiding van de goede ervaringen van de Franse Defensie met een dergelijk
concept bij het ‘Regiment Service Militaire Adapté’ op Martinique. In 1996 ging de eerste
opleiding in de nieuwe opzet van start, met een elementaire vakopleiding van zes maanden,
aansluitend een plaatsing van drie maanden bij een operationeel peloton, en ten slotte een
civiele opleiding van drie maanden387. In 2002 werd de verhouding gewijzigd in zes maanden
elementaire vakopleiding bij de mariniers op Marinekazerne Suffisant en zes maanden civiele
vakopleiding388. Dit onder de benaming ‘Toekomst Antilliaanse Militie’ (TAM). Afgezwaaide
TAM-miliciens kunnen in het bedrijfsleven aan de slag of via een aangepaste
sollicitatieprocedure bij de Kustwacht van de Nederlandse Antillen en Aruba389 beginnen. Ook
kan een aantal miliciens bij gebleken geschiktheid opgeleid worden tot kaderleden van de
TAM of aanvullende (militaire) opleidingen in Nederland volgen. Men streeft naar
vijfenzeventig man per lichting, en er zijn twee lichtingen per jaar390. Op Marinekazerne
Suffisant zijn vijfentwintig Nederlandse militairen werkzaam bij het begeleiden en faciliteren
van de TAM-miliciens. Op de kazerne zijn ruim dertig functieplaatsen voor TAM-personeel
beschikbaar391.

De Arubaanse militie (ARUMIL) is gehuisvest op Marinierskazerne Savaneta. De
bemanningslijst van de ARUMIL kent een militaire structuur en heeft een omvang van
vijfenveertig functies392. De diensttijd omvat geen civiele opleiding,. De militie maakt gebruik
van

Nederlandse

defensiemiddelen

en

van

de

ondersteuning

door

Nederlands

Defensiepersoneel. Omgekeerd heeft de Arubaanse Militie een belangrijke aandeel in de

385
In 1998 leverde Nederlands defensiepersoneel ook humanitaire hulp aan de door orkaan Mitch zwaar getroffen bevolking van Honduras,
en in 2005 verleende het stationsschip met eigen bemanning, ingescheepte mariniers en twee boordhelikopters en het bootpeloton van
CZMCARIB hulp aan de stad Biloxi in de Verenigde Staten, nadat Katrina daar enorme schade had toegebracht.
386
Volgens van der Donk (2004: 8-9) heeft gemiddeld vijf procent van de jongeren die voor de dienstplicht in aanmerking komen de lagere
school niet afgemaakt en tachtig procent heeft geen afgeronde middelbare school. Vijf procent heeft een HAVO- of MTS-diploma en tien
procent heeft een diploma van MAVO 3 of MAVO 4. Jongeren met een hogere opleiding kunnen vrijstelling voor de dienstplicht krijgen.
387
Hierbij moet gedacht worden aan een opleiding tot beveiligingsmedewerker, schilder, elektricien etc.
388
Uit onderzoek op basis van de eerste drie opleidingen in de nieuwe opzet bleek dat van de 39% van de ondervraagde ex-dienstplichtigen
die het civiele opleidingstraject af had gerond 82% aansluitend een baan had gevonden (bij de laatste zes opleidingen in de oude opzet was
dat 63%). Overigens bleek uit het onderzoek ook dat alle ondervraagden – zowel van de opleiding ‘oude stijl’ als ‘nieuwe stijl’ – hun
diensttijd als nuttig hadden ervaren (van der Donk, 2004: 32). Een belangrijke kanttekening die bij dit – telefonisch uitgevoerde – onderzoek
geplaatst moet worden is dat lang niet alle ex-dienstplichtigen te traceren waren, en dus vraagtekens gezet moeten worden bij de
representativiteit ervan voor de gehele groep van ex-dienstplichtigen.
389
Zie voor meer informatie over de Kustwacht van de Nederlandse Antillen en Aruba het intermezzo.
390
In 2005 kwamen 68 respectievelijk 73 miliciëns op, hiervan slaagde 43 respectievelijk 62 voor de civiele opleiding.
391
Variërend van chauffeur, medewerker bedrijfsrestaurant tot medewerker sportschool. Ook zijn er kaderfuncties voor nadienend TAMpersoneel, zoals die van mentor en baksmeester.
392
In 2005 kwamen 19 jongeren op bij de ARUMIL (Jaarboek van de Koninklijke Marine 2005: 180).
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bewaking van de kazerne en doet de militie actief mee aan (internationale) oefeningen van de
Nederlandse mariniers.

Intermezzo: de Kustwacht van de ederlandse Antillen en Aruba
In 1987 deed Aruba een verzoek aan Nederland om assistentie van Defensie bij het bestrijden van de snel
groeiende drugscriminaliteit, illegale visserij, immigratie en wapenhandel393. De Politiekorpsen van Aruba en de
Nederlandse Antillen beschikten elk wel over een maritieme afdeling, maar die hadden onvoldoende materieel
en personeel tot hun beschikking om een geloofwaardige maritieme rechtshandhaving te kunnen realiseren. Later
deden Aruba en de Nederlandse Antillen gezamenlijk het voorstel om tot een Kustwachtorganisatie te komen.
Dit leidde in juni 1994 tot de instelling van de ‘Gemengde Werkgroep Kustwacht’, die de opdracht kreeg om op
korte termijn tot voorstellen te komen voor een effectieve en efficiënte kustwachtorganisatie voor de
Nederlandse Antillen en Aruba. De werkgroep kwam nog hetzelfde jaar met een organisatieplan, en met een
voorstel voor de Rijkswet waarop de organisatie gebaseerd zou worden. In 1995 stemde de Rijksministerraad
hiermee in, en de partijen kwamen overeen de Kustwacht te baseren op de volgende artikelen van het Statuut van
het Koninkrijk:
- artikel 38, namelijk als een gezamenlijke overeenkomst tussen de Koninkrijkspartners394, en:
- artikel 3, dat stelt dat de verdediging van het Koninkrijk een Koninkrijksaangelegenheid is395.
Er kon voorlopig gestart worden op basis van een Algemene Maatregel van Rijksbestuur. Nederland zou twee
derde in de exploitatiekosten bij gaan dragen, Aruba en de Nederlandse Antillen samen een derde (Dekker, 2006:
10-13). De benodigde investeringskosten zouden per behoefte bekeken, en na goedkeuring toegekend worden.

De Statenleden van de Nederlandse Antillen waren het echter niet met het akkoord eens. Ze waren van mening
dat de organisatie uitsluitend op artikel 38 gebaseerd moest worden, en niet op artikel 3, omdat dit de autonomie
van de overzeese Koninkrijksdelen aan zou tasten. Sommige lokale politici vonden dat een kustwacht van de
Nederlandse Antillen en Aruba überhaupt een landelijke, en geen Koninkrijksaangelegenheid, moest zijn.
Anderen vonden het onterecht dat de Antillen moesten meebetalen aan iets dat ze als een paradepaardje van
Nederland beschouwden396, terwijl de Antilliaanse politie niet eens voldoende mensen en middelen had om de
criminaliteit op het eiland aan te pakken397. Ook wilden ze dat niet de Rijksministerraad, maar een college van de
393
Dit initiatief werd door lokale politici gekoppeld aan negatieve uitlatingen over Defensie. De Arubaanse minister van justitie Croes zei
volgens van den Heuvel (2003: 70) ´zich dood te ergeren aan het Korps Mariniers, dat op het Savaneta-kamp (…) is gehuisvest. Het is toch
van de gekke dat die mariniers hier een soort vakantie vieren, terwijl wij in een drugsoorlog zijn verwikkeld. De Koninklijke Marine moet
met al zijn geavanceerde apparatuur toch tot veel meer in staat zijn?´. Zijn collega Martha van de Nederlandse Antillen zei in een interview
voor de Nederlandse radio (VPRO-radioprogramma Argos, 10 november 2000, Radio 1) dat het idee om de Marine in te zetten bij de
drugsbestrijding afkomstig was van de toenmalige Antilliaanse premier S. Römer. Zij dacht ´laat die marinejongens die nu aan de baaien
liggen iedereen gaan controleren die ons land binnenvaart, vooral ’s nachts´. In haar optiek zou je niet met allerlei nieuwe investeringen
moeten komen. ee, die jongens hebben toch niets te doen, er is geen oorlog, laat ze dat gaan doen. Dat was haar idee'.
394
De volledige tekst van artikel 38 luidt: ‘ederland, de ederlandse Antillen en Aruba kunnen onderling regelingen treffen. In onderling
overleg kan worden bepaald, dat zodanige regeling en de wijziging daarvan bij rijkswet of algemene maatregel van rijksbestuur wordt
vastgesteld. Omtrent privaatrechtelijke en strafrechtelijke onderwerpen van interregionale of internationale aard kunnen bij rijkswet regelen
worden gesteld, indien omtrent deze regelen overeenstemming tussen de regeringen der betrokken landen bestaat (…)’.
395
De volledige tekst van artikel 3 luidt: ´Onverminderd hetgeen elders in het Statuut is bepaald, zijn aangelegenheden van het
Koninkrijk: a. de handhaving van de onafhankelijkheid en de verdediging van het Koninkrijk (…)’.
396
Oostindie en Klinkers, 2001, dl. III: 270 vermelden dat Nederland, maar ook de eilanden zelf, de bestrijding van criminaliteit aangrepen
om het eigen imago bij landen als de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk te verbeteren en allure en een zekere positie te
verwerven in internationaal verband. Volgens Minister van Justitie van de Nederlandse Antillen Martha in een interview voor de
Nederlandse radio (VPRO-radioprogramma Argos, 10 november 2000, Radio 1): ‘Op een gegeven moment dacht men: hé, we kunnen hier
speelgoed mee gaan verkopen. (…) Langzamerhand is het een prestigekwestie geworden, waarmee - zoals ik dat zie - ederland en vooral de
ederlandse marine wil meetellen in de regio’.
397
De politicus Jopie Abraham van Bonaire stelde in dit verband zelfs ´het geen goede zaak te vinden om de ene misdaad met de andere te
bestrijden´ (van den Heuvel, 2003: 122). Op Curaçao liet Minister van Justitie Martha zich ook over dit onderwerp niet onbetuigd (zie o.a.
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drie Ministers-presidenten van de landen het hoogste besluitvormende lichaam voor de kustwachtorganisatie zou
worden. In een unaniem aangenomen motie werd de Minister van Justitie gevraagd over het akkoord in
heronderhandeling te gaan. De kwestie werd aan de Raad van State voorgelegd, die in juni 1995 oordeelde dat de
Kustwachtorganisatie uitsluitend op artikel 38 gebaseerd moest worden, maar dat de zeggenschap bij de
Rijksministerraad moest blijven liggen (Klinkers en Oostindie, 2001: 272-273 en 1: 150)398. Arubaanse politici
maakten ondertussen bezwaar tegen het onder gezag stellen van Arubaanse Kustwachtmedewerkers onder de
Nederlandse Antillen. Diverse lokale politici vreesden ook dat de Nederlandse Antillen en Aruba het doelwit
zouden worden van vergeldingsacties door buitenlandse drugsmaffia, vooral bij het opereren buiten de
territoriale wateren (van den Heuvel, 2003: 124).

Desondanks werd op 1 februari de Kustwacht van de Nederlandse Antillen en Aruba (KWNA&A) door de
Nederlandse Minister van Defensie in dienst gesteld. De organisatie werd onder toezicht van een
Kustwachtcommissie gesteld, met afgevaardigden van zeventien ministeries uit de drie landen van het
Koninkrijk. Er kwam een Stuurgroep met vertegenwoordigers van de drie landen en de plaatsvervangend
Commandant der Zeestrijdkrachten. Het justitiële beleid werd bepaald door de ministers van Justitie van de drie
landen van het Koninkrijk, en het Ministerie van Defensie werd aangewezen als beheersministerie. De
organisatie werd organisatorisch opgehangen onder de Koninklijke Marine, en de Commandant der Zeemacht in
het Caraïbisch Gebied kreeg de taak van Commandant Kustwacht van de Nederlandse Antillen en Aruba als
nevenfunctie. De taken van de kustwachtorganisatie werden bij oprichting als volgt omschreven: a.
toezichthoudende en opsporingstaken (zoals politietaken, grensbewaking en douanetoezicht) en b.
dienstverlenende taken (zoals rampbestrijding en de afwikkeling van nood-, spoed- en veiligheidsverkeer). De
hoofdvestiging kwam op Curaçao (op de marinebasis Parera) en er kwamen steunpunten op Aruba en Sint
Maarten399.

De organisatie werd vervolgens gevuld met personeel. In de beginperiode werd een aanzienlijk aantal functies
vervuld door personeel van de Koninklijke Marine, omdat geschikt lokaal personeel nog ontbrak. Inmiddels kent
de organisatie 188 formatieplaatsen, waarvan er maximaal 22 gevuld zullen blijven door Nederlands militair
personeel400. Ook de materiële middelen van de organisatie werden gaandeweg opgebouwd. In 1999 had men de
beschikking over drie kustwachtcutters, zes patrouilleboten en zes inshores.
Jansen van Galen, 2004: 150 en Oostindie en Klinkers, 2001: 274). In de jaren na de oprichting zocht hij regelmatig de media om uitlatingen
te doen over de veronderstelde incompetentie van de organisatie. Dit leidde in 2002 zelfs tot kamervragen aan de Minister van Defensie. En
ook op Aruba werden tegengeluiden gehoord. Croes (1998: 267) haalt in zijn publicatie Rapport 2000 aan, een studie opgesteld door de
Arubaanse commissie ten behoeve van de Staten van Aruba over de mogelijke relaties binnen het Koninkrijk in de 21e eeuw: ‘de opstellers
signaleren dat eind 20e eeuw voor de Antillen en Aruba een heuse kustwacht is opgezet die de Antillen en Aruba jaarlijks miljoenen kost om
o.m. de stroom Colombiaanse marihuana te vangen, die in ederland vrijelijk aan de achterdeur van koffieshops wordt afgezet. Geen mens
in politiek ederland dacht eraan om de marine in de monding van de Maas te zetten’, aldus het rapport. De opstellers vermeldden in dit
rapport ook nog dat de marktwaarde van de per Orion naar Nederland gesmokkelde cocaïne (zestig miljoen) genoeg was om de kosten van
de Kustwacht voor anderhalf jaar te dekken. Zie voor meer informatie over deze zogenaamde ‘Pagaro-zaak’ paragraaf 5.4.
398
Inmiddels heeft de Raad van State echter de aanbeveling gedaan ‘tot verbreding van de grondslag met een verwijzing naar artikel 3,
eerste lid, onder a en b van het Statuut’, en wordt in de Rijkswet de Kustwacht van de Nederlandse Antillen en Aruba op beide artikelen
gebaseerd: ‘Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om, gelet op artikel 3, eerste lid, onder a en b, alsmede op artikel
38, eerste, tweede en derde lid, van het Statuut voor het Koninkrijk, te voorzien in een structurele regeling betreffende de Kustwacht voor de
ederlandse Antillen en Aruba’.
399
Bonaire heeft de wens kenbaar gemaakt om ook daar een steunpunt van de Kustwacht op te zetten. Bron: Amigoe, ‘Commissaris Bonaire
pleit voor steunpunt kustwacht’, 11 september 2006.
400
De KWNA&A kent maar liefst vijf verschillende rechtsposities: die voor het executieve personeel van de Nederlandse Antillen, voor het
burgerpersoneel van de Nederlandse Antillen, voor het Arubaanse executieve personeel, voor het Arubaanse burgerpersoneel en voor het
militaire personeel. In 2003 vonden er stakingen plaats bij de KWNA&A die voortkwamen uit verontwaardiging over het verschil tussen de
rechtspositie van het Nederlandse en het lokale personeel binnen de organisatie. Zie ACOM, juni 2003 werkbezoek ´Cariben´ op
http://www.acom-cnv.nl/menu.php?sub=4&mi=13&ID=36 voor een overzicht van alle grieven. Voorzitter Willem van Lamoen van de
Antilliaanse vakbond van Kustwachtpersoneel geeft aan dat de ´grootste graat in de keel´ het ontbreken van een functiewaarderingssysteem
en de ongelijke salariëring is, waarbij het ederlands kustwachtpersoneel door middel van allerhande toelagen en tegemoetkomingen
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Inmiddels zijn de patrouilleboten uitgefaseerd en er werden twaalf Super-Rhibs aan de sterkte toegevoegd401. Een
andere aanwinst is de walradar. De beproevingen met een stationair radarsysteem op de Benedenwinden ter
onderschepping van drugstransporten zijn in een vergevorderd stadium en veelbelovend. Afhankelijk van de
ervaringen zal ook plaatsing van een systeem op de Bovenwinden overwogen worden.

In de praktijk ligt de nadruk van de werkzaamheden van de KWNA&A vooral op de algemene politietaken, en
wel op de bestrijding van drugssmokkel over zee (Dekker, 2006: 13). Van de beschikbare capaciteit van de
KWNA&A wordt tachtig procent aangewend voor de drugsbestrijding en twintig procent voor de overige taken
(Dekker, 2006: 21). Ook terrorismebestrijding is inmiddels aangemerkt als een taak van de KWNA&A. De
organisatie is al benaderd om in te springen bij de beveiliging van Amerikaanse cruiseschepen. In februari 2000
kreeg de Criminele Inlichtingendienst van de KWNA&A een formele status toegekend en konden de
inspanningen op dit gebied geïntensiveerd worden402. De inbreng van personeel van de Koninklijke
Marechaussee is bij het functioneren van deze Criminele Inlichtingendienst van groot belang.

Door de direct al aansprekende successen van de KWNA&A is inmiddels de kritiek op de organisatie in de
lokale media grotendeels verstomd, en heeft zelfs plaatsgemaakt voor een zekere trots. Hieronder een overzicht
van de prestaties van de KWNA&A in de periode van 1997 tot en met 2005.

Tabel: overzicht van de prestaties van de KWNA&A in de periode 1997 tot en met 2005.
(*)

Kg drugs
onderschept
(harddrugs/
softdrugs)

Milieuovertredingen
(olielozingen/
speervisserij

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

4.291/1.793
2.104/740
1.498(*)
1.770(*)
2.972/1.673
1.943/6.045
4.589/1.010
1.094/70
6.346/885

10
32
36
25
20
32
63
77
52

Overtredingen
scheepvaart-regels

Illegale
visserij

Search&R
escueacties

111
54
71
58
108
380

24
139
55
36
17
39
17
8
8

135
91
126
141
106
188
184
112
213

Bij Search
& Rescueacties
geredde
personen

Illegale
migranten

84
114
166
324
243
149
51
202 (**)
363

139
91
101
74
193
290
325

bron: Dekker, 2006 tenzij anders vermeld
(*) niet nader gespecificeerd (**) bron: Jaarboek van de Koninklijke Marine, 2004

Ondersteuning van de Kustwacht Nederlandse Antillen en Aruba (KWNA&A)
De inzet van Defensiepersoneel en -materieel voor de ondersteuning van de KWNA&A is de
meest directe en zichtbare bijdrage die Defensie aan de rechtshandhaving op de Nederlandse
Antillen en Aruba levert. De Commandant der Zeemacht in het Caraïbisch Gebied vervult in
nevenfunctie de taak van Commandant Kustwacht van de Nederlandse Antillen en Aruba; 22
functies bij de KWNA&A worden vervuld door Nederlands marinepersoneel, en ook
aanzienlijk beter gehonoreerd wordt dan de Antilliaanse kustwachters die hetzelfde werk doen. Ook is er weinig vertrouwen in het
afgesproken tijdpad voor de zgn. Antillianisering, het terugbrengen van de ederlandse marine-inbreng in de Kustwacht ten bate van
Antillianen en Arubanen, en is er bezwaar tegen het feit dat alle functies waarbij de touwtjes in handen gehouden kunnen worden, door
marinepersoneel vervuld blijven worden’. Desondanks is de KWNA&A een populaire werkgever op de eilanden, blijkens onder meer de
vierhonderd aanmeldingen voor twintig functies in 2005.
401
In 2006 waren negen van de twaalf Super-Rhibs ingevoerd.
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personeel van de Koninklijke Marechaussee is bij de KWNA&A tewerkgesteld. Al direct
vanaf de oprichting van de KWNA&A werden ook eenheden van CZMCARIB voor deze
ondersteuning ingezet, dit overeenkomstig het verzoek daartoe van de Nederlandse Antillen
en Aruba aan de Rijksministerraad. Het tactisch commando over de eenheden wordt daarbij
voor de duur van de inzet aan de Commandant KWNA&A overgedragen403. Vanaf 2002
werden mariniers ingezet als Military Observation Teams (MiOT’s) voor observatie van
activiteiten op het gebied van drugs- en illegalensmokkel vanaf de kust. Dit gebeurde op
verzoek van het Openbaar Ministerie, in samenwerking met onder andere het Arrestatieteam,
Bureau Narcotica en de Douanerecherche404. Naast directe ondersteuning, levert een groot deel
van het CZMCARIB-personeel ook ondersteunende diensten aan de KWNA&A, variërend
van het verzorgen van maaltijden en sportlessen, en het leveren van IT-ondersteuning, tot het
geven van ARBO-advies. Defensie verzorgt ook de verwerving van materieel voor de
KWNA&A, zoals bijvoorbeeld de luchtcomponent, waarin voor de KWNA&A voorzien
moest worden nadat in 2004 de P-3C Orions van vliegveld HATO werden teruggetrokken405.
De steun voor deze Nederlandse inbreng in de KWNA&A is groot. Volgens het onderzoek
‘Ki Sorto di Reino’ was tussen de 76 tot 97% van de respondenten positief over deze inbreng,
afhankelijk van het eiland waar de respondent van afkomstig was. Op Aruba was de
tegenstand het grootst (17%), gevolgd door Curaçao (10%). Op de andere eilanden was de
tegenstand minder dan 10% (Oostindie en Verton, 1998: 32).

Inzet voor de drugs- en criminaliteitsbestrijding op de eilanden anders dan ter ondersteuning
van de KWNA&A
Naast de drugsbestrijding op volle zee in het kader van de tweede hoofdtaak, en de inzet van
Defensiepersoneel en –materieel ter ondersteuning van de KWNA&A, verleent Defensie ook
nog andere taken op het gebied van drugs- en criminaliteitsbestrijding. Het gaat hierbij om

402

Bron: Jaarboek van de Koninklijke Marine 2000: 259.
Dit gebeurt 92 (vaar)dagen per jaar voor het stationsschip. Ook wordt de AS-355 helikopter, die Defensie van Heli Holland least voor de
opleiding van marinevliegers, ingezet voor de KWNA&A voor zevenhonderd uur per jaar.
404
Bron: Jaarboek van de Koninklijke Marine 2005: 189 en Jaarboek van de Koninklijke Marine 2006: 184. Vooruitlopend op de komst van
het definitieve walradarsysteem gebeurde dat overigens met de mobiele Squireradar en –gevechtsveldkijkers.
405
Toen de Nederlandse Defensie in de regio nog over patrouillevliegtuigen beschikte werden ook deze veelvuldig ingezet voor KWNA&Ataken. Op 8 maart 1996 maakte de F-27M van het Squadron 336 zijn eerste operationele vlucht voor de KWNA&A (Janssen en de Winter,
2000: 86). In 1998 vlogen de twee P-3C Orions gezamenlijk 1850 vlieguren en de F-27M’s zevenhonderd uur voor de KWNA&A. In de
Hoofdlijnennotitie van 1999 werd voorgesteld om de verouderde F-27M vliegtuigen in de West te verkopen, en in april 2000 vertrok de
laatste F-27M uit de West. Op 6 juli 2000 werd Squadron 336 van de Koninklijke Luchtmacht uit dienst gesteld. De operaties werden vanaf
dat moment uitgevoerd door de P-3C Orion, en het vliegen in de West werd weer een zaak van uitsluitend de MLD, aangevuld met lokaal
burgerpersoneel voor grondwerkzaamheden. In 2003 werd echter als bezuinigingsmaatregel besloten om de P-3C Orions te verkopen, dit
mede omdat de taken van deze vliegtuigen in de West hoofdzakelijk voor de KWNA&A uitgevoerd werden en als oneigenlijke marinetaak
beschouwd werden. In december 2004 maakte de Orions de laatste operationele vlucht en in januari 2005 kwamen ze op vliegveld
Valkenburg aan om gereed te worden gemaakt voor verkoop. De taken werden tot 1 april overgenomen door Engelse Nimrods, en op 20
resp. 28 maart 2006 kwamen twee aangepaste Fokker 60 MPA´s van de Koninklijke Luchtmacht op HATO aan. Op 14 juli 2006 sloot het
Ministerie van Defensie een contract met de Canadese firma Provincial Airlines Ltd om voor een periode van tien jaar
luchtverkenningscapaciteit te leveren voor de Nederlandse Antillen en Aruba met twee vliegtuigen van het type De Havilland DHC-8 Longe
Range 100. De tactische bemanning zal geleverd worden door de Koninklijke Marine en de Koninklijke Luchtmacht. Inzet wordt verwacht
vanaf eind 2007 voor tweeduizend uur per jaar (bron: ANP-bericht 14 juli 2006).
403
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inzet van KMAR-personeel voor de ondersteuning van lokale instanties op de eilanden406
vanwege hun specialistische kennis en expertise op het gebied van criminaliteitsbestrijding407.
Voorbeelden van deze inzet zijn als volgt:

•

Begin jaren negentig waren er aanwijzingen voor corruptie van het bestuur op Sint
Maarten, en nam de criminaliteit op het eiland verontrustende vormen aan (Benjamin,
2002: 71). Een rapport van de Antilliaanse Rekenkamer concludeerde dat het Sint
Maartense bestuur tekortschoot, en een onderzoek door het Antilliaans Openbaar
Ministerie toonde aan dat er banden bestonden tussen de bestuurders van het eiland en
criminele elementen. Vooruitlopend op het onderzoek werd in 1991 een detachement van
de KMAR op het eiland gedetacheerd, als tijdelijke oplossing voor het grote gebrek aan
politiecapaciteit op het eiland. Deze inzet kwam tot stand in overleg met het Kabinet van
de Nederlandse Antillen. De taken van het detachement van circa twintig man lagen
vooral op het gebied van technische recherche en het opzetten van een bureau
gespecialiseerd in verdovende middelen (Robers: 13). Het detachement werd onder
administratief bevel van de Commandant der Zeemacht in het Caraïbisch Gebied
geplaatst. Succesvol optreden leidde tot een verlenging van de oorspronkelijke drie jaar.
De detachering zou uiteindelijk tot april 1998 duren (Robers: 33)408.

•

In 2004 vonden op Curaçao vijftig moorden (grotendeels in het criminele circuit) en meer
dan elfhonderd gewelddadige overvallen plaats. In een unaniem aangenomen motie van de
Staten van de Nederlandse Antillen van november dat jaar werd de regering van de
Nederlandse Antillen verzocht Nederland om bijstand te vragen om de problemen aan te
pakken. De Nederlandse regering stelde daarop in overleg met de betrokken Antilliaanse
ministers het zogenaamde Plan Veiligheid Nederlandse Antillen (protocol PVNA, 2005)
op, waarin werd afgesproken om de samenwerking tussen Nederland en de Nederlandse
Antillen te intensiveren teneinde een snelle verbetering van de veiligheidssituatie op de
eilanden te bewerkstelligen. Het Plan kende twee sporen. Het eerste spoor was gericht op
het snel en drastisch verminderen van geweldscriminaliteit en het vergroten van de
veiligheid in de wijken. Hiertoe werd onder andere het zogenaamde Atrakoteam opgezet,

406
De KMAR beschikt naast dit ‘ad hoc’ uitgezonden personeel al sinds zeer lange tijd over een brigade op Curaçao met een afvaardiging op
Aruba, voor de uitvoering van militaire politietaken en ter ondersteuning van de lokale politie.
407
Dit KMAR-personeel heeft het voordeel boven Nederlands politiepersoneel dat hun inzet sneller gerealiseerd kan worden. Overigens is
voor de inzet van KMAR-personeel ter plekke in het kader van de rechtshandhaving wel voorafgaand overleg nodig tussen de Ministeries
van Defensie, Justitie en Binnenlandse Zaken. De beslissing tot inzet van KMAR-personeel in het kader van de handhaving van de openbare
orde op de eilanden kan wel zonder dergelijk overleg door de Minister van Defensie genomen worden.
408
De aanwezigheid van de KMAR was niet onomstreden volgens van den Heuvel (2004: 101): ‘de plaatselijke politie slaakte een zucht van
verlichting toen de marechaussee hier vertrok’, zegt een informant. ‘Die jongens lagen hier heel slecht. Door allerlei salaristoeslagen
konden ze veel uitgeven, hetgeen veel kwaad bloed zette bij de plaatselijke politieagenten die niets te verteren hebben’.
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dat middels recherchewerk de belangrijkste criminelen van straat poogt te halen409. Het
tweede spoor was gericht op een structurele kwaliteitsverbetering van de justitiële keten.
De looptijd van het veiligheidsplan PVNA was van medio 2005 tot medio 2007, en bij
beide sporen werd KMAR-personeel betrokken.

•

Ook waren vierentwintig leden van de Douane en de KMAR actief in de
grensconroleteams, die vanaf medio 2005 op de luchthavens van Curaçao, Sint Maarten
en Bonaire werden ingezet om de drugssmokkel aan te pakken.

De verwachting is dat de inzet van KMAR-personeel bij de rechtshandhaving op de eilanden
(evenals Nederlands Politie- en Douanepersoneel) een structureel karakter zal gaan krijgen.

Minder structurele taken
Naast bovengenoemde taken met een vaak middellange tot (zeer) lange looptijd, verricht
Defensie ook taken met een meer ad hoc karakter. Voorbeelden hiervan zijn:
•

de bewaking en het transport van gevangenen410,

•

het leveren van bomverkenningsteams bij bommeldingen411,

•

het assisteren bij voorzorgslandingen van vliegtuigen412,

•

het leveren van assistentie bij het ruimen van explosieven413

•

het ondersteunen van de vrijwilligerskorpsen414

•

het leveren van personele en materiële ondersteuning bij de zoektocht naar de vermiste
Amerikaanse scholiere Natalee Holloway op Aruba in 2005.

409
En met succes: ‘De samenwerking tussen de politie op Curaçao, de ederlandse marechaussee en het KLPD is een succes. Sinds de
instelling van de zogeheten atrakoteams is het aantal gewelddadige overvallen sterk verminderd. Het oplossingspercentage is in een halfjaar
gestegen van 14 naar 62 procent’. Bron: Reformatorisch Dagblad, ‘Gezamenlijke arrestatieteams Antillen succes', 30 maart 2006.
410
In het voorjaar van 1997 vroeg de gouverneur van de Nederlandse Antillen de Nederlandse regering om de inzet van mariniers bij de
bewaking van de Koraal Specht gevangenis op Curaçao. Dit na een aantal ontsnappingen van zeer zware criminelen. Ook binnen de
gevangenismuren was de situatie explosief geworden. Door chronische onderbezetting en corruptie van gevangenenbewakers slaagden
gevangenen erin om cocaïne en wapens binnen te smokkelen, er vonden bendeoorlogen plaats, en er werd zelfs een gevangene vermoord.
Mariniers werden ingezet om een extra beveiligingsring om de gevangenis te leggen en een aantal infrastructurele aanpassingen uit te voeren.
De inzet werd dermate gevaarlijk bevonden dat de militaire vakbonden (tevergeefs) een einde aan de inzet eisten (Jansen van Galen, 2004:
51-52). In 1997 ontsnapten ook gevangenen uit het Korrektie Instituut Aruba, en werd gedurende twee weken een beroep gedaan op de
militairen te Aruba voor assistentie bij de beveiliging (Jaarboek van de Koninklijke Marine 1997: 266). Bij een dreigende staking van het
personeel van de gevangenis van Bonaire in 2000 werd het stationsschip ingezet om gedetineerden naar Curaçao over te brengen. In 2001
werd opnieuw een verzoek om militaire bijstand van mariniers gedaan, en gehonoreerd, voor de bewaking van de Koraal Specht gevangenis
te Curaçao. Ook in 2003 bracht het stationsschip gedetineerden van Bonaire naar Curaçao. Overigens was één van de uitkomsten van het
onderzoek ‘Ki Sorto di Reino’ dat de inzet van mariniers voor het bewaken van gevangenen op Sint Maarten door de helft van de
respondenten verworpen werd, terwijl op de andere eilanden een (ruime) meerderheid een dergelijke inzet ondersteunde (Oostindie en
Verton, 1998: 32).
411
Met name in de periode 2003-2005 ontvingen de lokale autoriteiten op Curaçao zeer frequent bommeldingen. Mariniers werden ingezet in
bomverkenningsteams om het bomverkenningsteam van de lokale politie aan te vullen als er twee meldingen tegelijk binnenkwamen.
412
in 1997 assisteerde de Koninklijke Marine op Aruba bij het nemen van alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen toen een vliegtuig met
technische problemen op het vliegveld zou gaan landen (Jaarboek van de Koninklijke Marine 1997: 259).
413
Geregeld worden mariniers ingezet om oude explosieven te ruimen. Dit gebeurt samen met specialisten van Defensie in de ruiming van
explosieven, die bij die gelegenheid uit Nederland overkomen.
414
Instructeurs, materieel en faciliteiten van de Nederlandse Defensie worden op verzoek ingezet ter ondersteuning van de lokale
vrijwilligerskorpsen op eilanden.
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5.4

Informele taken en rollen

Naast de bovengenoemde formele taken van Defensie voortvloeiend uit de Hoofdtaken,
vervult de Nederlandse Defensie ook informele taken en rollen voor de samenleving op de
Nederlandse Antillen en Aruba. Alleen de aanwezigheid van het personeel, materieel en
terreinen al maakt dat de Nederlandse Defensie een economische rol op de eilanden vervult.
Defensie koopt immers goederen en diensten in bij lokale aanbieders, en heeft lokaal
personeel in dienst. Daarnaast woont het Defensiepersoneel op het eiland en doet daar
uitgaven, laat familie en vrienden overkomen voor een vakantie, en komt ook zelf na afloop
van de plaatsing nog eens terug voor een vakantie. Hiermee neemt de naamsbekendheid van
de Nederlandse Antillen en Aruba in relatie tot toerisme in Nederland toe. Ook zet het
Defensiepersoneel ter plekke zich veelvuldig in voor liefdadige initiatieven op het eiland.
Overtollig materiaal wordt aan lokale scholen en instellingen geschonken, en voertuigen en
andere middelen worden ter beschikking gesteld voor lokale activiteiten. Veel (partners van)
defensiemedewerkers zetten zich ook op persoonlijke titel in voor de bevolking van de
eilanden. De publiekelijk toegankelijke kerkdiensten die de Geestelijke Verzorging op
Curaçao en Aruba organiseert worden zeer goed gewaardeerd door de lokale bevolking. De
Open Dagen van de Nederlandse Defensie op Curaçao en Aruba worden altijd zeer goed
bezocht. Ook de Caribische Vlootdagen, die eens in de drie jaar worden gehouden, worden
goed bezocht door de lokale bevolking.

Een groot risico is echter is dat het Nederlands Defensiepersoneel en hun gezinnen
beschouwd worden als representanten van Nederland, en dat misdragingen van enkele van
deze representanten sterk doorwerken in zowel de beeldvorming van de Nederlandse Defensie
als in die van de Nederlandse gemeenschap ter plekke. In de zomer van 1998 werd dat weer
pijnlijk duidelijk tijdens de zogenaamde ‘Pagaro’-zaak. Een aantal (ex-)mariniers was destijds
van plan om 355 kilo cocaïne met een P-3C Orion mee te smokkelen. Dankzij een infiltrant,
een marineman die door de drugssmokkelaars benaderd was om mee te doen maar die de
Criminele Inlichtingen Dienst inlichtte, kwam de zaak aan het licht. Alle deelnemers aan de
smokkel werden opgepakt. De verontwaardiging onder de Antilliaanse en Arubaanse
bevolking en politici was zeer groot, en in de daaropvolgende periode werd in de media
geregeld gesuggereerd dat de gehele Nederlandse Defensie ter plekke gecorrumpeerd was.
Uiteindelijk luwde de publieke verontwaardiging, ondanks het feit dat zich sindsdien enkele
nieuwe, maar minder spraakmakende incidenten voordeden. Maar vergeten is het incident
niet.
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CZMCARIB spant zich meer dan ooit tot het uiterste in om drugsgebruik en –smokkel onder
zijn personeel te voorkomen. Dit gebeurt onder meer middels uitgebreide voorlichting en
controles415. Maar de lage prijzen van de cocaïne op de eilanden maken dat het voor sommige
personeelsleden toch moeilijk is om de verleiding te weerstaan. Ook andere misdragingen
door het personeel worden hard aangepakt, meer dan in Nederland wordt het personeel op de
Nederlandse Antillen en Aruba geacht zich als ambassadeurs van Defensie en van Nederland
te gedragen.

5.5

Ondersteuning van de Surinaamse autoriteiten

Hoewel met de overdracht van het materieel van de TRIS (Troepenmacht in Suriname) aan
het Surinaamse Leger in 1975 geen sprake meer is van formele taken van de Nederlandse
Defensie in Suriname, verdient de relatie tussen de Nederlandse Defensie en het voormalig
Koninkrijksdeel toch een korte behandeling in dit hoofdstuk. Dit omdat er gaandeweg toch
weer enige samenwerking tot stand is gekomen. Zo werd in 1994 een op HATO
gedetacheerde Orion ingezet voor het uitvoeren van verkenningsvluchten boven de
Surinaamse exclusieve economische zone. Ook kregen halverwege de jaren negentig
Surinaamse militairen op Curaçao een training in militaire basisvaardigheden, terwijl de op
Curaçao en Aruba gestationeerde mariniers in Suriname aan een jungletraining deelnamen
(Blok, 1994: 163). In 1998 werd een raamverdrag tussen het Koninkrijk en Suriname gesloten
voor deze jungletrainingen (Blok, 1994: 161), die sinds 2002 regelmatig plaatsvinden416. De
trainingen zijn gericht op het leren overleven, bewegen en vechten in de jungle. Aan de
trainingen wordt deelgenomen door militairen van het Korps Mariniers en de Luchtmobiele
Brigade. Ook van de zijde van het Korps Commando Troepen is interesse geuit om aan deze
trainingen mee te doen. Het Surinaams Nationaal Leger levert ondersteuning, en Defensie
levert in ruil overtollig niet-strategisch militair materieel, knowhow en personele inzet voor
ceremoniële aangelegenheden aan het Leger. Het Korps heeft inmiddels het dorpje
Kwakoegron, begin- en eindpunt van de training, ´geadopteerd´. Men ondersteunt onder

415
Bij gebruik of handel van drugs door Defensiepersoneel volgt onmiddellijk ontslag, en zonodig strafrechtelijke vervolging. De
gedragscode Defensie vermeldt: ‘Ik zorg voor een veilige werkomgeving. Ik voel mij verantwoordelijk voor de veiligheid van anderen en
mijzelf. Ik laat mij niet in met drugs. (…) We werken met wapens en met zwaar materieel. We oefenen bij nacht en ontij. We treden bij
ernstoperaties klokrond op onder fysiek en mentaal zware omstandigheden. We kunnen dat alleen maar succesvol doen als we oog hebben en
houden voor de veiligheid van anderen en onszelf. Daarin passen geen drugs, omdat die onze werkelijkheid vervormen en daarmee onze
veiligheid in gevaar brengen. Gebruik en bezit van of handel in drugs zijn dan ook verboden’.
416
Oostindie noemt in de Militaire Spectator (2004: 334) ook de symbolische betekenis van de jungletrainingen in Suriname, het is een
signaal van verbondenheid tussen Nederland en de voormalige kolonie.
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andere de school en watervoorziening met giften. Tijdens trainingen kunnen dorpsbewoners
medisch behandeld worden417.

Ook de KMAR intensiveert momenteel de samenwerking met de Surinaamse counterpart: het
Korps Militaire Politie van het Surinaamse Leger. In oktober 2006 werd een
samenwerkingsovereenkomst getekend om de grensoverschrijdende (drugs)criminaliteit naar
Nederland aan te pakken. Dit onder meer door het tewerkstellen van Nederlandse
marechaussees op de luchthaven van Paramaribo. Daarnaast schenkt de KMAR goederen
zoals voertuigen, computers en meubels aan het Surinaamse Leger418. Ook de KWNA&A heeft
afspraken met Suriname gemaakt over de ontwikkeling van een Kustwacht voor Suriname. De
concrete ondersteuning is echter afhankelijk gemaakt van een projectplan dat door de
Surinaamse autoriteiten opgesteld zou worden, en dat tot op heden nog niet is verschenen419.

5.6

De betekenis van de Caribische regio voor de ederlandse Defensie

Niet alleen is er sprake van een betekenis van de Nederlandse Defensie voor de Caribische
regio, maar omgekeerd is ook het gegeven dat de Nederlandse Antillen en Aruba onderdeel
van het Koninkrijk vormen van betekenis voor de Nederlandse Defensie. Naast de stimulans
die een plaatsing in de Caribische regio voor het personeel vaak is, ligt dit vooral in de
operationele sfeer. Oostindie verwoordde het als volgt in de Militaire Spectator (2004: 334):
‘De krijgsmacht zelf kan ook als een onderneming worden gezien die emplooi en werkterrein
zoekt. In die zin is het dus, vooral voor de KM [Koninklijke Marine – CV], een zegening dat
het Koninkrijk zich nog altijd uitstrekt tot de Caraïben. Vanuit militair oogpunt is het een
additioneel voordeel dat de overzeese gebiedsdelen net in dít deel van de wereld liggen. Zij
bieden immers ruime mogelijkheden tot het trainen van manschappen in tropische
omstandigheden. De ervaring die de KM in de Caraïben opdoet, wordt regelmatig gebruikt
bij de ondersteuning van krijgsmachtdelen elders, bijvoorbeeld nu in Irak.’

De oefeningen die Defensie in deze regio organiseert zijn onder meer de eerdergenoemde
jungletrainingen, de oefening Deux Tricolores (met Franse eenheden) en de jaarlijkse
Caribbean Command Competition, waaraan in wisselende samenstelling eenheden uit de
Verenigde Staten, Venezuela, Guyana, Trinidad en Tobago, Martinique, Suriname, Frans
Guyana, Jamaica deelnemen. Pelotons van het Korps Mariniers volgen commando417
Bronnen jungle warfare training: Defensiekrant (bijvoorbeeld 23 november 2006: 11) en Qua patet orbis op
http://www.marine.nl/nieuws/lectuurbak/qpo/.
418
Bron: Defensiekrant 2 november 2006.
419
Bron: Kamervragen van de vaste commissie voor Defensie en voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken, 29 december 2005: 10.
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opleidingen bij de Franse marine-infanterie te Martinique en junglecommando-opleidingen bij
het Franse vreemdelingenlegioen in Frans Guyana. Omgekeerd doorlopen Franse pelotons
oefenprogramma’s op Curaçao. En niet alleen de deelname van mariniers, maar ook die van
varende en vliegende Nederlandse eenheden aan interessante internationale oefeningen in de
regio, is een direct gevolg van de vanzelfsprekende aanwezigheid van Defensie in het
Caribisch gebied. Door de stationsschepen wordt veelvuldig geoefend met schepen van de
Royal Navy, de US Navy en de US Coastguard. De bezoeken van de stationsschepen aan de
regio werden en worden vaak gecombineerd met missile- en torpedolanceringen in de
daarvoor zeer geschikte oefengebieden nabij de basis Roosevelt Roads te Puerto Rico. Op
Curaçao vindt daarnaast sinds 1997 een deel van de opleiding van de helikoptervliegers van
de Koninklijke Marine plaats420.

5.7

Reflectie op de literatuurstudie

Hiermee komt een einde aan de beschrijving van de bevindingen van de literatuurstudie, en
daarmee een einde aan het eerste deel van dit onderzoek. In het tweede deel zal onder andere
worden ingegaan op de interviewresultaten en zullen uiteindelijk de vijf scenario’s worden
gepresenteerd voor de mogelijke toekomst van de Nederlandse Antillen en Aruba, en hun
relatie met Nederland. Maar alvorens daar naar over te gaan is een moment van reflectie op
zijn plaats op de uitgevoerde literatuurstudie.

De hoeveelheid beschikbare bronnen, en ook de kwaliteit daarvan, bleek zeer verschillend per
deelonderwerp waar onderzoek naar werd gedaan. Zo zijn er veel – vaak zeer gedegen –
publicaties verschenen over de staatkundige en politieke ontwikkelingen van de Nederlandse
Antillen en Aruba, met name over die in de tweede helft van de 20e eeuw. Wel zijn deze
onderling vaak sterk overlappend, en door een publicatie zoals het zeer gedegen ‘Knellende
Koninkrijksbanden’ van Oostindie en Klinkers feitelijk overbodig (geworden). Ook zijn de
prognoses waaraan sommigen van de schrijvers zich wagen voor de toekomst van deze
ontwikkelingen inmiddels door de actualiteit achterhaald. De snelheid waarmee de huidige
staatkundige herziening alsnog werd ingezet is zelfs in relatief vrij recente publicaties op dit
gebied nog niet (geheel) voorzien. Dit is mogelijk ook de oorzaak van het feit dat er nog
vrijwel niets gepubliceerd is – anders dan in dag- en weekbladen – over de nu ingezette

420
Er wordt gevlogen met een éénmotorige Schweizer 330 en een tweemotorige Aerospatiale 355 Twinstar. Tijdens het lesvliegen kan in
geval van nood assistentie worden verleend aan de KWNA&A.
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herziening, en de consequenties die deze kan hebben voor de eilanden, hun relatie met
Nederland en de relatie onderling.

Over de gevolgen van de opstand van 30 mei 1969 zijn veel publicaties verschenen, en dan
met name de sociaal-economische gevolgen van die opstand. Maar de beschikbare bronnen
over recentere sociaal-economische ontwikkelingen op de eilanden bleken opvallend beperkt
Voor de bestudering daarvan moest vrijwel geheel een beroep worden gedaan op
krantenarchieven en beleidsstukken. Bij de enkele meer wetenschappelijke bronnen die over
deze onderwerpen beschikbaar waren kwamen steeds dezelfde namen tevoorschijn, waarvan
sommigen niet recent meer gepubliceerd hebben. Wel zijn er recentelijk enkele
onderzoeksrapporten verschenen over de UPG-status, en de voor- en nadelen die deze status
heeft ten opzichte van de LGO-status. Alle bronnen signaleren dat er nog veel onzekerheden
zijn over de exacte consequenties van de ene, danwel de andere status voor de eilanden, hier
is het laatste woord nog niet over geschreven. Het gebrek aan goede, feitelijke bronnen over
de sociaal-economische situatie op de eilanden wekt verbazing en is zelfs zorgwekkend te
noemen. Ook de informatie van het Antilliaanse Centrale Bureau voor de Statistiek is zeer
onvolledig. Het is algemeen bekend dat er armoede heerst in het Koninkrijk, maar over de
omvang en aard daarvan is bitter weinig bekend, omdat er nauwelijks onderzoek naar is
verricht. Opvallend is verder nog het grote verschil in onderzoek naar de mening van
Antillianen

en

Arubanen

enerzijds,

en

van

Nederlanders

anderzijds,

over

de

Koninkrijksrelaties en over andere aan de Nederlandse Antillen en Aruba gerelateerde
onderwerpen. Er is gedegen onderzoek gedaan naar de mening van Antillianen en Arubanen
over dit soort onderwerpen, maar inzicht in de mening van de Nederlanders ontbreekt.

Voor de bestudering van de geopolitieke ontwikkelingen kon wel weer geput worden uit een
zeer grote hoeveelheid materiaal over Venezuela en Hugo Chávez. Het probleem dat zich
daarbij voordeed, was dat publicaties over Hugo Chávez vaak geschreven waren door
uitgesproken voor- danwel tegenstanders van de Venezolaanse leider, die met name de
argumenten vermeldden die hun mening het beste ondersteunden. Maar toch bleken er ook
publicaties te vinden te zijn die meer objectiviteit nastreefden. Informatie over de relatie van
Chávez en de Nederlandse Antillen en Aruba was daarentegen weer uiterst beperkt, en is
vrijwel geheel afkomstig uit journalistieke bronnen.
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Over het onderwerp Defensie op de Nederlandse Antillen en Aruba bleek zeer weinig
gepubliceerd te zijn. Een uitgebreide zoektocht in Defensiearchieven leverde maar een aantal
artikelen op over de geschiedenis daarvan. Over het laatste decennium was meer informatie
beschikbaar, maar dan toch vooral in Defensieperiodieken en behoudens enkele
uitzonderingen niet door wetenschappers geschreven. Wetenschappelijk onderzoek naar dit
onderwerp is – voor zover kon worden nagegaan – vrijwel niet verricht, en zeker niet recent.
Dit sterkt het gevoel dat het voorliggende onderzoek in een behoefte kan voorzien.
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Deel 2
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6
6.1

De methodiek van het onderzoek
Verkenning van de toekomst

De centrale vraag van dit onderzoek gaat over de toekomst van de Koninkrijksrelaties. Die
vraag komt voort een fundamentele nieuwsgierigheid naar hoe die er uit zal gaan zien, aan
een behoefte om die toekomst te kunnen voorzien. Daarmee schaart dit onderzoek zich in een
lange traditie. De mensheid heeft immers van oudsher al de behoefte om te weten wat de
toekomst gaat brengen, en ontplooit daar sinds mensenheugenis een heel scala aan meer –
maar vooral minder – wetenschappelijke methoden voor. Zo werd in het verleden geprobeerd
de toekomst te voorzien in onder meer de vlucht van vogels, de stand van de sterren, in
(tarot)kaarten of in kristallen bollen. Uit de 16e eeuw dateert de bekende Franse ‘ziener’
Nostradamus, die in cryptische kwatrijnen de gebeurtenissen zou hebben beschreven van de
eeuwen die nog komen gingen. De schrijver Jules Verne koppelde in de 19e eeuw zijn
uitstekende kennis van de toenmalige stand van de techniek aan een grote fantasie, en veel
van zijn toekomstbeelden zijn later inderdaad gerealiseerd (mensen op de maan). Maar ook
hij bleef een kind van zijn tijd blijkens onder meer het onderschatten van bepaalde
ontwikkelingen (reis om de wereld in tachtig dagen). Het daadwerkelijk voorspellen van de
toekomst is en blijft immers onmogelijk, en zelfs het maken van een goede inschatting van
toekomstige gebeurtenissen blijkt vaak niet eenvoudig.

Een illustratie van hoe moeilijk het is om toekomstige ontwikkelingen goed in te schatten, is
de eerste toekomstverkenning van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid uit
1977. In de publicatie Vijfentwintig jaar later, de toekomstverkenning van de WRR uit 1977
als leerproces (van Duin e.a.)421 gaan deskundigen in op de mate waarin de verkenning van
1977 op de verschillende terreinen is uitgekomen. Ook wordt nagegaan in welke mate de
verkenning in het beleid is gebruikt, en wat er geleerd kan worden van de toekomststudie. De
uitkomsten blijken per terrein te verschillen. Soms zijn ze vrij accuraat gebleken, dit met
name in het geval van veilige aannames zoals een verdere ontwikkeling van de automatisering
van de industriële productie. Ook is er een voor die tijd opmerkelijke aandacht voor
klimaatverandering. Toch zijn er naar mening van de deskundigen belangrijke ontwikkelingen
421
Ook Schwartz (1996: 35) geeft aan hoe moeilijk het is om de toekomst op correcte wijze te voorzien: ‘Ze (= de Amerikaanse regering –
CV) hadden ieder mogelijk scenario van de Koude Oorlog doordacht: geleidelijke bewapening, nieuwe technologieën, een bevriezing door
één of meer landen, zelfs het armageddon van een kernoorlog. Maar ze vroegen zich nooit af wat er zou gebeuren als ze zouden winnen.
adat Amerika de Koude Oorlog inderdaad won (of, nadat de vermeende vijanden hem verloren), hadden de Amerikaanse militaire leiders
geen idee wat ze moesten doen. Ze hadden geen strategie voor het succes uitgestippeld’. Een ander voorbeeld van de onvoorspelbaarheid van
de toekomst wordt genoemd door Day en Schoemaker (2005: 146). Begin jaren negentig was één van hen betrokken bij het opstellen van
scenario’s voor de mogelijke toekomst van de Venezolaanse oliemaatschappij PdVSA, maar het ontbrak daarbij aan het ‘irrationele’ scenario
dat een populistische leider aan de macht zou komen die de PdVSA zou nationaliseren en het topmanagement ontslaan.
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gemist die wel voorzien hadden kunnen worden, zoals bijvoorbeeld de inhaalslag die vrouwen
gemaakt hebben op de arbeidsmarkt (van Steenbergen, 2004: 121 – 122). Ook zijn er
veronderstellingen gedaan die duidelijk onjuist zijn gebleken, zoals een Nederlandse
bevolking van 14,3 miljoen mensen in 2000 (in werkelijkheid waren het er bijna 1 miljoen
meer)422, en het praktisch niet meer voorkomen van ‘de vorming van gesloten groepen op
religieuze of levensbeschouwelijke grondslag’. Maar de belangrijkste betekenis van de
verkenning blijkt uiteindelijk niet zozeer de toekomstverkenning zelf te zijn geweest, en de
directe gevolgen daarvan voor het beleid, maar vooral de aandacht die daardoor bij de
politiek, overheid en beleidswetenschappen is gekomen voor de toekomst. Ook heeft de
verkenning bijgedragen aan de erkenning bij deze partijen voor de noodzakelijkerwijs grote
mate van onzekerheid van toekomstverkenningen (Rademaker en Schoonenboom, 2004: 11).

Een nog veel bekendere toekomstverkenning, met een soortgelijk bijeffect, is ‘Grenzen aan de
Groei’ van de Club van Rome geweest, in 1972. Het rapport schetst een somber perspectief
van de belasting die de groeiende wereldbevolking op de beschikbare grondstoffen,
voedselvoorzieningen en het milieu legt. Alhoewel de voorspellingen van dit rapport tot op
heden vrijwel geen van alle uit zijn gekomen (zo was bijvoorbeeld de aardolie in 1992 nog
niet uitgeput), heeft dit boek wel de wereldwijde aandacht voor de zorg van het milieu
gewekt. Een belangrijk verschil tussen de toekomstverkenning van de WRR en die van de
Club van Rome zit echter in de voor de verkenning gebruikte methodiek. De
toekomstverkenning van de WRR ging daarbij met name van extrapolatie uit. Experts op
verschillende vakgebieden selecteerden op basis van hun kennis een aantal relevant geachte
ontwikkelingen, en trokken die door naar de toekomst. De toekomstverkenning van de Club
van Rome daarentegen gebruikte een wiskundige methode, en rekende met het door het MIT
ontwikkelde dynamische simulatiemodel WORLD3 de vijf geselecteerde parameters423 door,
daarbij rekening houdend met hun onderlinge interactie (Weiler, 2000: 23).

Getuige de vooralsnog beperkte voorspellende waarde van deze twee, maar ook van andere,
toekomstverkenningen blijken zowel extrapolatie424 als het gebruik van kwantitatieve
simulatiemodellen beperkingen te kennen in het verkennen van de toekomst. Dit is met name
422
Dit aantal is weliswaar zonder de effecten van migratie, maar de WRR ging uit van een jaarlijks immigratieoverschot van zo’n 20.000
mensen (bron: De komende vijfentwintig jaar, 1977: 51), zodat men voor 2000 hooguit op 15 miljoen mensen komt. Hierbij moet wel
worden opgemerkt dat de WRR uitging van een ‘verrassingsvrije’ toekomst (1977: 32 – 35), van een extrapolatie van de ontwikkelingen die
al gaande zijn (Snellen, 2004: 16). Ook betrof het de verwachtingen van individuele deskundigen, die niet aan vakgenoten of anderen zijn
voorgelegd (bron: De komende vijfentwintig jaar, 1977: 12).
423
De vijf gekozen parameters, die in het model een complexe interactie aangingen, waren: de wereldwijde demografische ontwikkelingen,
de voedselproductie, het gebruik van grondstoffen inclusief brandstof, de druk op het milieu en de bodemerosie die al deze activiteiten
veroorzaakte.
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het geval in complexe situaties, waar plotselinge, onvoorstelbare gebeurtenissen grote
trendbreuken kunnen veroorzaken. Van der Heijden (1996: 83-84) onderscheidt drie soorten
onzekerheden: 1. risico’s, die tot op zekere hoogte kunnen worden ingeschat, 2. structurele
onzekerheden, die onderkend worden, maar waarvan moeilijk te zeggen is hoe waarschijnlijk
het is dat ze zich voor zullen doen, en ten slotte 3. de onkenbare ontwikkelingen, die we ons
simpelweg niet voor kunnen stellen. Het zijn met name die laatste ontwikkelingen die het
beleidsmakers zo moeilijk maken om in het heden de juiste voorbereidingen te treffen voor de
ontwikkelingen van de toekomst. Eén van de belangrijkste belemmeringen van de menselijke
geest om bepaalde relevante ontwikkelingen tijdig te signaleren, is dat hij alleen open staat
voor signalen van buitenaf als ze passen bij ‘een of andere matrix die al in de geest aanwezig
was door eerdere gebeurtenissen’ (de Geus 2002: 31). Ook Weick en Sutcliffe (2001: 39)
waarschuwen voor de menselijke neiging om de verwachtingen die men heeft graag bevestigd
te zien. Aanwijzingen in lijn met deze verwachtingen krijgen sterk de aandacht, terwijl
aanwijzingen die deze tegenspreken genegeerd worden425. Gebeurtenissen die niet bij de
verwachtingen passen worden als onaangenaam ervaren: de wereld blijkt niet zo logisch en
verklaarbaar als verwacht426. Ook wordt het als vervelend ervaren om toe te moeten geven
ongelijk te hebben gehad427. Tuchman waarschuwt voor de grote gevolgen die dit kan hebben
voor beleidsvorming: ‘(...) policy is formed by preconceptions, by long-implanted biases.
When information is relayed to policy-makers, they respond in terms of what is already inside
their heads and consequently make policy less to fit the facts than to fit the notions and
intentions formed out of the mental baggage that has accumulated in their minds since
childhood’ (1981: 289)

6.2

Scenario-analyse

Voor situaties die zich kenmerken door een hoge dynamiek en complexiteit blijkt van alle
methoden voor toekomstverkenning scenario-analyse het meest geschikt (zie onder meer
Brauers en Weber, 1988 en Dammers, 2000). Zoals de naam al aangeeft is deze techniek

424
Saffo (2007: 130) erkent het belang van het bestuderen van de geschiedenis voor het verkennen van de toekomst, mits lang genoeg terug
gekeken wordt, maar waarschuwt voor ‘the temptation to use history (...) the way a drunk uses a lamppost, for support rather than
illumination’
425
Dit heeft een sterke relatie met het verschijnsel cognitieve dissonantie: de menselijke neiging om de aanwezige overtuiging aan te passen
als bepaalde cognities niet overeenkomen (Festinger, 1957).
426
Grossman verklaart ook het ontstaan van complottheorieën na rampen, zoals bijvoorbeeld na 11 september 2001 in de Verenigde Staten,
uit het onaangename gevoel dat bij mensen wordt opgeroepen als blijkt dat kleine oorzaken desastreuze gevolgen kunnen hebben: ‘they meet
a basic human need: to have the magnitude of the cause balanced by the magnitude of the cause behind it. A world in which tiny causes can
have huge consequences feels scary and unreliable’. ‘If we think big events like a President being assassinated can happen at the hands of a
minor individual, that points to the unpredictability and randomness of life and unsettles us’ (2006: 32).
427
Onderzoek heeft aangetoond dat mensen meer belang toekennen aan onaangename gedachten dan aan aangename. Dit is eenvoudig te
verklaren, het tijdig reageren op onaangename dingen kan van levensbelang zijn terwijl positieve gebeurtenissen meestal niet om een
onmiddellijke respons vragen (zie o.a. Pratto en John, 1991: 380).
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gebaseerd op het gebruik van scenario’s428. De oorsprong van de techniek in de huidige vorm
ligt bij de Amerikaanse luchtmacht en dateert van halverwege de vorige eeuw. De US
Airforce probeerde zich voor te stellen wat de vijand zou kunnen doen in bepaalde situaties,
om daarna alternatieve strategieën te bedenken in respons op deze voorgestelde acties. Deze
techniek werd in de decennia die volgden verfijnd voor het gebruik in het bedrijfsleven.
Belangrijke pioniers op dit gebied waren de wiskundige Olaf Helmer429 en de socioloog
Herman Kahn, beide werkzaam bij de denktank RAND Corporation430. Helmer zag de
toekomst niet als uniek, onvoorspelbaar en onvermijdelijk, maar was van mening dat er een
veelvoud aan mogelijke toekomsten is. De waarschijnlijkheid van die toekomsten kan worden
ingeschat, en tot op zekere hoogte ook beïnvloed (1967: 2).

Kahn, die het woord ‘scenario’ in deze context introduceerde in zijn boek ‘The Year 2000’,
ziet in scenario’s een krachtig middel om de interactie van alle psychologische, sociale,
economische, culturele, politieke en militaire factoren die de toekomst vormgeven, te
belichten en begrijpelijk te maken. (1967: 262 – 264). Een meer strategische toepassing kreeg
de methodologie door de inspanningen van Shell-medewerkers Pierre Wack en Arie de Geus.
Mede dankzij hun inspanningen was Shell431 in de jaren zeventig de enige oliemaatschappij ter
wereld die mentaal voorbereid was op de sterke stijging van de olieprijs. Sindsdien is de
populariteit van deze methodiek wereldwijd snel toegenomen, zowel bij overheidsorganisaties
als bij bedrijven432. In Nederland wordt scenario-analyse onder andere toegepast bij het
Centraal Plan Bureau (zie voor een nadere toelichting het onderstaande intermezzo),
Rijkswaterstaat (Schwarz e.a., 1995), bij de verkenning van de samenwerkingsmogelijkheden
door de Drechtsteden (van Laar, 1998), bij ABN AMRO433 en bij Philips434.

428
Het woord ‘scenario’ is afkomstig uit de theaterwereld, en staat voor ‘schema en beschrijving van de scènes van een film, toneelstuk of
opera’.Van Dale geeft echter nog een tweede betekenis: ‘veronderstelde of geplande loop van gebeurtenissen’, bron:
http://www.vandale.nl/opzoeken/woordenboek).
429
Helmer is één van de grondleggers van de Delphi-methode, een onderzoeksmethode waarbij de meningen van een groot aantal experts
wordt gevraagd over een onderwerp waarover geen consensus bestaat, bijvoorbeeld over een bepaalde toekomstige ontwikkeling. Door de
antwoorden van de andere experts (anoniem) terug te koppelen, wordt in een aantal rondes geprobeerd tot consensus te komen. Helmer stelde
dat het belang van de methode gebaseerd was op de erkenning van het feit dat toekomstprojecties in de praktijk toch veelal gebaseerd zijn op
de persoonlijke verwachtingen van individuen, en niet op voorspellingen op basis van theorieën. (1967: 4).
430
RAND werd in 1946 door de Amerikaanse luchtmacht opgericht, voor meer informatie zie: www.rand.org.
431
De olieprognoses van Shell waren stelselmatig beter dan die van andere oliemaatschappijen, en ook voorzag Shell als eerste het overschot
aan tankercapaciteit en aan petrochemische productiecapaciteit in Europa (Schoemaker, 1995: 35). Ook nu nog is scenario-analyse een
belangrijk
instrument voor Shell voor strategievorming, zie: http://www.shell.com/home/Framework?siteId=aboutshellen&FC2=&FC3=/aboutshell-en/html/iwgen/our_strategy/shell_global_scenarios/dir_global_scenarios_07112006.html.
432
Zo wordt scenario-analyse ook toegepast waar ze ontstaan is: in de militaire wereld. De NAVO gebruikt deze methodologie op reguliere
basis, en ook de krijgsmachten van bijvoorbeeld Finland en Zuid-Afrika (Neumann en Øverland, 2004: 265) en Groot-Brittannië
(Methodology Key Findings and Shocks, Joint Doctrine and Concept Centre, maart 2003) verkennen hun toekomst op deze manier.
433
Zie
bijvoorbeeld
het
rapport
‘Media
in
Beeld,
Vier
scenario’s
voor
2015’,
op
www.abnamro.nl/nl/images/Generiek/Attachments/Bestanden/Zakelijk/Media_in_beeld_2007.pdf.
434
Philips ontwikkelt zelfs eigen systemen voor de uitvoering van scenario-analyse, zie ‘Philips ontwikkelt zelfbouw voor scenarioplanning’
in IT-logistiek, 1 oktober 2005, jaargang 9, nummer 10 blz. 35.
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Intermezzo: de Toekomst van ederland
Het Centraal Planbureau, Het Milieu en Natuurplanbureau en het Ruimtelijk Planbureau hebben gezamenlijk de
publicatie 'Welvaart en Leefomgeving. Een scenariostudie voor Nederland in 2040' uitgegeven. In deze
publicatie worden vier scenario's geschetst voor de toekomst van Nederland in 2040. De fysieke leefomgeving
staat hierbij centraal. In de scenario's worden de mogelijke veranderingen in kaart gebracht op het gebied van
wonen, werken, mobiliteit, landbouw, energie, milieu, natuur en water. Ook wordt ingegaan op regionale
verschillen, het ruimtebeslag en de toekomst van de grote steden en het landelijk gebied. Voor de publicatie is
gebruik gemaakt van de gegevens van onder meer het Sociaal en Cultureel Planbureau, het Centraal Bureau voor
de Statistiek, Senter Novum, het Landbouw Economisch Instituut, het Energie Centrum Nederland en het
Adviesbureau voor Verkeer en Vervoer.

De resulterende scenario's zijn uitgezet in een assenkruis, waarbij de twee onzekerheden zijn:
- de mate waarin landen in staat en bereid zijn om internationaal samen te werken (verticale as),
- de mate van overheidssturing (horizontale as).
De vier scenario's worden ook kwantitatief uitgewerkt. Dat gebeurt zowel voor kerngegevens, zoals
bevolkingsgroei en werkgelegenheid, als voor de ontwikkelingen op de deelgebieden. Zo wordt bijvoorbeeld een
kwantitatieve inschatting gegeven van het energiegebruik, de oppervlakte aan gemeentelijk recreatiegebied en
het aantal eensgezinshuishoudingen in 2040 in de verschillende scenario's.
Kerngegevens:

Strong Europe

Global Economy

Immigratie vooral van gezinsmigranten

Immigratie belangrijk

Hoge bevolkingsgroei

Hoogste bevolkingsgroei

Europese integratie succesvol

Europese economische en monetaire integratie

Mondiale handel met milieurestricties

belangrijk.

Effectief internationaal milieu- en

Mondiale vrijhandel

klimaatbeleid

Hoge economische groei

Nadruk op publieke voorzieningen

Geen effectief internationaal milieubeleid
Nadruk op private voorzieningen

Regional Communities

Transatlantic Market

Immigratie beperkt tot asielmigranten

Immigratie beperkt tot werkmigranten

Bevolking krimpt vanaf 2020

Bevolking stabiliseert rond 2030, daarna lichte

Geen verdere Europese integratie

afname

Handelsblokken blijven gehandhaafd

Europese integratie alleen op economisch gebied

Laagste economische groei

Handelsblokken en importheffingen blijven

Effectief nationaal milieubeleid

gehandhaafd

Nadruk op publieke voorzieningen

Geen effectief milieubeleid
Nadruk op private voorzieningen
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1971-2001

Global
Economy

Strong
Europe

Transatlantic Regional
Market
Communities

2002-2040

2002-2040

2002-2040

2002-2040

Mutaties per jaar in %
Bevolking

0,7

0,5

0,4

0,2

0,0

Arbeidsaanbod

1,1

0,4

0,1

0,0

-0,4

Werkgelegenheid

0,9

0,4

0,1

0,0

-0,5

Arbeidsproductiviteit

1,9

2,1

1,5

1,9

1,2

Volume bbp
(marktprijzen)

2,6

2,6

1,6

1,9

0,7

BBP per hoofd

1,9

2,1

1,2

1,7

0,7

index (2001=100)
Arbeidsproductiviteit

100

224

179

209

160

BBP

100

272

184

209

132

BBP per hoofd

100

221

156

195
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5,7

4,6

7,3

47

38

51

Gemiddeld niveau in % beroepsbevolking
Werkloze
beroepsbevolking

5,5

4,1

Niveau's eindjaar in % BBP
Collectieve
uitgavenquote

42

36

Knelpunten worden gesignaleerd op onder meer het gebied van klimaatverandering (wateroverlast) en integratie
en inburgering. De voornaamste conclusie van de publicatie is dat de druk op de fysieke omgeving af zal vlakken
door de afname van de bevolkingsgroei. De auteurs waarschuwen voor overinvestering: 'bij trendmatige
voortzetting van het huidige beleid bestaat een gerede kans, zeker na 2020, dat de congestie op het wegennet
gaat dalen en er overschotten aan bedrijventerreinen ontstaan. Door die omslag bestaat het risico dat
toekomstige investeringen in infrastructuur en bedrijventerreinen al snel onrendabel worden en onnodig beslag
leggen op natuur en landschap'435.

435

Voor meer informatie zie http://www.welvaartenleefomgeving.nl.
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De populairwetenschappelijke trendwatcher Adjiedj Bakas baseert zich op (demografische) gegevens, waaronder
die van het Centraal Planbureau, om tot een eigen beeld van de Toekomst van Nederland te komen. Deze zijn
theoretisch en cijfermatig minder goed onderbouwd, maar wel creatief en gedurfd. Zo voorziet hij in zijn boek
Nieuw Nederland (2004: 15-36) een veel strenger immigratiebeleid in de toekomst: alleen hoger opgeleide
immigranten zullen nog welkom zijn in Nederland. De emigratie uit Nederland zal stijgen, want hoger opgeleide
Nederlanders vertrekken naar landen als België, Duitsland en Groot-Brittannië uit onvrede over ‘de verweking en
bureaucratie in ederland’, en vanwege de toenemende criminaliteit. Kansen ziet hij in de vergrijzing
(‘pretindustrie opgelet’), en Nederland wordt ‘Koeweit aan zee’: de autochtone bevolking gaat steeds minder
werken, en het meeste werk wordt straks gedaan door (nazaten van) immigranten, of is uitbesteed in andere
regio’s. Ook voorziet hij de opkomst van ‘politieke popsterren’ (niet-professionele nieuwkomers in de politiek
met een sterrenstatus, die kunnen winkelen bij verschillende politieke partijen). Samen met ‘trend en industry
watcher’ Rob Creemers heeft hij in 2007 het boek Leven zonder Olie geschreven. Daarin worden zeven
megatrends beschreven op het gebied van energie, natuur en transport, die vervolgens gerelateerd worden aan
drie toekomstscenario’s voor energiegebruik, natuur en vervoer. Elk hoofdstuk begint met een beschrijving van
de dagelijkse praktijk van 2030. Verschillende specialisten en ‘insiders’ uit de energie- en milieusector geven in
dit boek hun visie op de beschreven ontwikkelingen.

En dat scenario-analyse niet alleen populair is, maar ook daadwerkelijk grote invloed uit kan
oefenen op de ontwikkelingen in de wereld, blijkt uit de analyse die in 1984 werd uitgevoerd
door de Anglo-American Corporation of South-Africa. Het bedrijf kwam hierbij tot twee
scenario’s voor de toekomst van Zuid-Afrika, waarbij het zeer pessimistische (namelijk een
geweldsspiraal) alleen in het optimistische omgebogen kon worden door de macht en de
economische voorspoed in het land te delen. Anglo-American gaf veel publiciteit aan de
scenario’s, en hun invloed was duidelijk herkenbaar in de maatregelen die de eerste minister
de Klerk nam om tot afschaffing van de apartheid te komen (Schoemaker, 2007: 54 – 55).

6.3

De kracht van scenario-analyse

Het hogere doel van de scenario-analyse is het verbreden van de horizon436 (Coates, 2000:
118). Dankzij het voorstelbaar worden van toekomstige ontwikkelingen, en de consequenties
daarvan, kunnen fixaties en vooroordelen voorkomen worden, en kunnen tijdig de juiste
acties ondernomen worden437. Shell hanteert de volgende definitie: ‘Scenarios are carefully

436
Dat dit doel ook daadwerkelijk bereikt wordt blijkt onder meer uit een scenario-analyse uitgevoerd bij British Airways: ‘there is
significant evidence from participants’ feedback and from the workshop outputs to suggests that the stories caused managers in British
Airways to broaden their views about how the world worked and how the company’s strategic agenda should respond’ (Moyer, 1996: 180).
437
Volgens de Geus sluit de methodiek nauw aan bij de natuurlijke neiging van de menselijke geest om ‘scenario’s’ te doordenken voor
beslissingen die in de (nabije) toekomst genomen moeten worden (‘wat zou ik doen als...’). Hij baseert zich hierbij op onderzoek van de
Zweedse neurobioloog Ingvar (de Geus, 2002: 34-37). Doordat het brein vrijwel voortdurend bezig is met maken van scenario’s kan het
situaties sneller herkennen als ze zich voordoen, en daar sneller op reageren.
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crafted stories about the future embodying a wide variety of ideas and integrating438 them in a
way that is communicable and useful. They help us link the uncertainties we hold about the
future to the decisions we make today439’. Deze definitie geeft ook het cruciale element weer in
het bereiken van de benodigde ‘voorstelbaarheid’: het gebruik van verhalen over hoe de
wereld eruit zou kúnnen zien. Juist het kiezen voor de verhaalvorm draagt immers in
belangrijke mate bij aan de reductie van de complexiteit en de prikkeling van de fantasie,
zodat het onvoorstelbare voorstelbaar wordt440. De scenario’s moeten immers enerzijds
geloofwaardig genoeg zijn om serieus genomen te worden, maar moeten ook een element van
vernieuwing en verrassing bevatten (van der Heijden, 1996: 119)441. Scenario’s mogen mensen
wakker laten schrikken, maar moeten ze niet afschrikken442. Volgens Schwartz (1996: 37) is
een indicatie dat een scenario werkt als mensen hun ongeloof lang genoeg opzij kunnen zetten
om de mogelijkheden serieus te overwegen. Schwarz e.a. (1996: 35) hebben de ervaring dat
juist de meest ‘pijnlijke’ scenario’s tot de meeste verdieping van inzicht blijken te leiden, en
daarmee tot het grootste leereffect. Ze doen de aanbeveling om scenario’s gerust uitdagend,
prikkelend of vervelend te laten zijn. Scenario’s hoeven immers geen nauwkeurig beeld van
de toekomst te zijn, het gaat immers niet om toekomstvoorspelling maar om
toekomstverkenning.

Bij het balanceren tussen geloofwaardigheid en prikkeling moet in gedachten gehouden
worden dat mensen geneigd zijn om de snelheid van veranderingen, met name die van
technologische ontwikkelingen, te overschatten. De invloed van factoren die niet of weinig
aan verandering onderhevig zijn, zoals bepaalde structuren en menselijk gedrag, worden
echter onderschat (Godet en Roubelet, 2003). Dit sluit aan bij de bevindingen van Saffo, die
constateert dat veranderingen zich zelden in een rechte lijn ontwikkelen, maar meestal in een
S-curve. Aanvankelijk voltrekken veranderingen zich vaak langzaam en geleidelijk, om
plotseling te ‘exploderen’. Omdat mensen van nature ‘lineaire denkers’ zijn resulteert dit in
de neiging om veranderingen op de korte termijn te overschatten, en op de lange termijn te
438
Ook Coates (2000: 118) geeft aan dat de integratie van ideeën die bij scenario-analyse plaatsvindt waardevol is, omdat dit tot veel meer
begrip leidt dan ‘what would otherwise be bulleted or enumerated points’.
439
Zie
onder
meer:
http://www.shell.com/home/Framework?siteId=aboutshell-en&FC2=&FC3=/aboutshellen/html/iwgen/our_strategy/shell_global_scenarios/dir_global_scenarios_07112006.html
440
Scenario-analyse heeft in dit opzicht enige overeenkomst met de methode ‘gaming-simulation’, ook wel spelsimulatie genoemd. ‘Gamingsimulation is a hybrid form, involving the performance of game activities in simulated contexts’ (Duke en Greenblat, 1981: 23). Het doel van
deze methode is om spelers te laten leren van het nemen van beslissingen in een gesimuleerde context, en van het ervaren van de gevolgen
daarvan. Om dit te realiseren kent een spelsimulatie verschillende rollen die door de spelers worden ingenomen, en een spelverloop dat
beïnvloed wordt door de beslissingen die de spelers in onderlinge interactie nemen.
441
Een boeiende publicatie in dit verband, hoewel niet het resultaat van een formele scenario-analyse, is die van Ferguson (2006). Hij
probeert na te gaan hoe de Verenigde Staten in 2031 terug zullen kijken op de ‘War on Terrorism’, en op de fouten die ze daarbij gemaakt
hebben. In zijn wereld in 2031 verliezen de Verenigde Staten hun invloed op het Midden-Oosten, in Europa floreren de terroristische
netwerken, en de in macht toegenomen landen China, Rusland en Iran vinden elkaar in hun anti-Amerikanisme. Maar dankzij technologische
ontwikkelingen (met name in de alternatieve energievoorziening en nanotechnologie) zien de Verenigde Staten kans om te herrijzen.
442
Coates (2000: 118) waarschuwt dat bij sommige mensen van aanvang af al weerstand tegen de methodiek van scenario-analyse bestaat
omdat deze als kinderachtig en nutteloos wordt ervaren.
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onderschatten (2007: 126-127)443. Ook Nekkers constateert dat ontwikkelingen vaak niet
lineair verlopen: ‘De maatschappelijke ontwikkeling verloopt met breuken, ontsporingen en
structurele veranderingen in een non-lineair proces’, en ‘Scenario’s gaan uit van
discontinuïteit ‘(2006: 131)444.

Maar hoewel scenario’s uitgaan van discontinuïteit445, is het leggen van een logische,
consistente verbinding tussen het heden en verleden van groot belang bij het opstellen van de
scenario’s. Van Doorn en van Vught (1985: 317) geven aan dat het de opeenvolgende
processen zijn, die het heden met de geschetste toekomstbeelden verbinden, die scenario’s
hun kenmerkende karakteristieken geven. ‘Een scenario geeft een beschrijving van de huidige
toestand, van één of meerdere mogelijke en/of wenselijke toestand(en) en van één of meerdere
gebeurtenissenvolgorden die de huidige en toekomstige toestand(en) met elkaar verbinden’.
Zij noemen de drie componenten van een scenario: uitgangssituatie, toekomstbeelden en
toekomstpaden. Scenario’s zijn een schets van het ‘stuk leven’ zoals het zich zou kunnen
ontwikkelen vanaf dit moment naar de toekomst (de Geus, 2002: 44)446.

Scenario’s zoals die in het kader van de methodiek scenario-analyse opgesteld worden zijn
dus verhalen die het heden met de toekomst verbinden, en die zowel geloofwaardig als
prikkelend zijn. Om tot scenario’s te komen die aan al deze vereisten voldoen, is het van
belang om te luisteren naar mensen met verschillende visies op ontwikkelingen (Weick en
Sutcliffe, 2001: 60). Ook Schwartz (1996: 10) benadrukt het belang van het vinden van
mensen die de vinger aan de pols van de veranderingen hebben, die de wezenlijke en
onverwachte krachten van veranderingen zien. Wanneer scenario’s niet alleen worden
samengesteld door consultatie van experts, maar in gezamenlijkheid met diverse experts en
belanghebbenden, kunnen aanvullende voordelen behaald worden. Door in een niet
bedreigende setting te ‘spelen’ met de toekomst en de consequenties daarvan, worden
443
Schoemaker (1995) noemt een aantal hilarische voorbeelden van deze ‘kortzichtigheid’: ‘vliegmachines zwaarder dan lucht zijn een
onmogelijkheid’, Lord Kelvin in ca. 1895, ‘er bestaat geen reden waarom iemand een computer thuis zou hebben’, Ken Olson, president van
Digital Equipment Corporation in 1977 en ‘nu hier al meer dan vijftig buitenlandse automerken worden verkocht, is het niet waarschijnlijk
dat de Japanse auto-industrie voor zichzelf een grote hap uit de Amerikaanse markt kan halen’, Business Week, 2 augustus 1968.
444
Een voorbeeld van zo’n ‘breuk’ is het onverwachte succes van de aanpak van de Italiaanse en Amerikaanse maffia in het laatste
decennium van de 20e eeuw. Weinig toekomstverkenners zouden dit voorzien hebben, omdat deze criminele organisaties al zo lang succesvol
waren dat ze onaantastbaar leken. Johnson en Soeters (2008) zoeken de oorzaak voor dit succes, naast het krachtdadige optreden door de
(supranationale) overheid, onder meer ook in de pluriformiteit van de samenleving. Er is in de Italiaanse en Amerikaanse samenleving
immers nooit sprake geweest van een unanieme steun voor de praktijken van de maffia, en toen een kritische massa ontstond van mensen die
zich daartegen keerde bleek het mogelijk te zijn om tot een ‘reversible history’ te komen.
445
Ook Alvin Toffler, de schrijver van populaire boeken over de toekomst zoals ‘The third wave’ gaaat uit van verstoringen van de
continuïteit bij het maken van zijn toekomstverkenningen. Die verstoringen van de continuïteit ziet hij als tekenen van fundamentele
veranderingen, van golven die de wereld overspoelen waarna deze nooit meer hetzelfde zal zijn. Hij noemt de opkomst van de landbouw de
De Eerste Golf, de industriële revolutie de Tweede Golf, en de Derde Golf die nu de wereld overspoelt is die van de informatietechnologie.
446
Ook van der Duin en Hazeu pleiten in hun evaluatie van het leereffect van de toekomstverkenning van de WRR uit 1977 (2004: 197) voor
het toepassen van een scenario-analyse of -methodiek. Door meerdere ‘verhalen’ naast elkaar te presenteren, in plaats van het geven van één
toekomstige eindsituatie, komt meer zicht op toekomstige afhankelijkheden. Daarbij kan door het geven van inzicht in het ontstaan van de
verschillende opties de koppeling met het overheidsbeleid directer gelegd worden, omdat de belangrijkste interventiepunten worden
aangegeven.
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openheid en creativiteit gestimuleerd (Schwarz e.a., 1995: 32). Nekkers (2006: 33 – 35)
omschrijft dit meervoudige nut als de vier C’s. Naast het Cognitieve effect, de beïnvloeding
van het denkkader waardoor sneller verbanden gelegd kunnen worden tussen diverse
ontwikkelingen, onderkent hij ook het Communicatieve aspect (de totstandkoming van een
gezamenlijke taal), het Creatieve aspect en de Commitment die ontstaat bij de deelnemers.
‘Door na te denken over de wenselijke ontwikkeling op een langere termijn is het mogelijk om
de discussies boven het niveau van de concrete projecten en actuele knelpunten uit te tillen en
na te denken over de feitelijk gewenste situatie’ (van Laar, 1998:310).

Overigens moet geconstateerd worden dat er nog maar weinig wetenschappelijk onderzoek is
uitgevoerd naar de effecten van scenario-analyse voor bijvoorbeeld de kwaliteit van de
conversatie van beleidsmakers (Chermack e.a., 2007). Wel is Schoemaker (1995: 56) op basis
van eigen onderzoek tot de bevinding gekomen dat het voor de acceptatie niet zoveel
uitmaakt of mensen zelf bij het ontwikkelen van scenario’s betrokken zijn geweest. Alleen het
kennis nemen van scenario’s bleek al tot voorzichtiger schattingen te leiden.

6.4

Stappen om scenario’s te ontwikkelen

Er bestaat niet één juiste manier om scenario-analyse uit te voeren, ‘there are almost as many
ways of developing scenarios as there are practicioners in the field’ (Bradfield e.a., 2005).
Diverse auteurs hebben de door hun voorgestane aanpak beschreven (zie o.a. Schwartz, 1996,
van der Heijden, 1996, Schoemaker, 1995, Chermack e.a. 2006, Nekkers, 2006). Hierbij kan
onderscheid gemaakt worden tussen meer intuïtieve, kwalitatieve methoden om scenarioanalyse uit te voeren, en meer kwantitatieve methoden. Bij die laatste kan het gaan om het
verfijnen van scenario’s middels kwantitatieve methodieken zoals bijvoorbeeld extrapolatie447
(zie o.a. Godet en Roubelat, 2003 en Brauers en Weber, 1988), maar ook om het omgekeerde:
bij bijvoorbeeld trend-impact analyse (TIA) worden de uitkomsten van een extrapolatie
getoetst op hun robuustheid door de impact van een aantal onvoorziene omstandigheden na te
gaan. En er zijn niet alleen verschillende visies op de aanpak, maar ook op de functies van
scenario’s. Zo gaat de zogenaamde ‘Franse’ school, waar onder andere Godet een
vertegenwoordiger van is, uit van de normatieve functie van scenario-analyse, de scenario’s
zijn een middel om richting te geven aan de maakbare toekomst (Bradfield e.a., 2005). Bij
447
Ook interessant in dit verband is de uitwerking van de scenario-analyse die werd uitgevoerd door de Stuurgroep Drechtsteden. De vier
resulterende scenario’s voor de gezamenlijke ruimtelijke ontwikkeling van deze regio in 2030 werden gevisualiseerd door deze op schaal
1:25.000 te tekenen. Dat dit een krachtig middel kan zijn voor beleidsvorming bleek: ‘Een scenario dat was gebaseerd op een autonome, dus
niet gezamenlijke ontwikkeling van de afzonderlijke gemeenten, had een strategische rol, omdat snel duidelijk werd dat de consequenties
daarvan weinig aantrekkelijk zijn.’ (van Laar, 1998).
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andere stromingen staat de toepassing voor strategievorming bij bedrijven centraal, of het
creëren

van

een

gemeenschappelijke

visie

bij

de

diverse

belanghebbenden

op

maatschappelijke kwesties.

Voor dit onderzoek is gekozen voor de aanpak van Peter Schwartz, een veelvuldig geciteerde,
en meer ‘intuïtieve’ beoefenaar van scenario-analyse. Dit omdat de brede, multidisciplinaire
aanpak van dit onderzoek geen ruimte biedt aan een kwantitatieve analyse van alle
gesignaleerde ontwikkelingen. Ook Schwartz beschrijft een aantal stappen om scenario’s te
ontwikkelen (1996: 241-248), waarbij hij overigens wel aangeeft dat ‘kenmerkend voor het
proces is dat je het verscheidene malen doorloopt, waarbij je een beslissing verfijnt, meer
onderzoek doet, meer cruciale elementen opzoekt, nieuwe mogelijkheden overdenkt en de
gevolgen telkens opnieuw bekijkt. De volgorde van de stappen is vaak niet zo duidelijk448’
(Schwartz, 1996: 25).

De door hem onderkende stappen zijn de volgende449:
•

het bepalen van de kernvraag of –beslissing

•

het identificeren van cruciale krachten in de directe omgeving, de factoren die van
doorslaggevend belang zijn

•

het identificeren van drijvende krachten, de trends in de macro-omgeving die de eerder
vastgestelde factoren beïnvloeden. Het kan hierbij om onder meer sociale, economische,
politieke, milieutechnische en technologische krachten gaan. Sommige van die krachten
zijn uiterst onzeker, andere bijna onvermijdelijk

•

het rangschikken naar belang en onzekerheid, zodat de trends en drijvende krachten
bepaald kunnen worden die het belangrijkst en het onzekerst zijn

•

de selectie van de scenariologica, het omvormen en hergroeperen van een reeks factoren
zodat er een logica naar voren treedt waarmee een verhaal verteld kan worden.

•

het uitbreiden van scenario’s door het nalopen van alle eerder geïdentificeerde cruciale
factoren en trends.

•

het bepalen van de gevolgen, hoe ziet de beslissing er in ieder scenario uit?

Het aantal scenario’s moet beperkt worden, omdat anders de complexiteit te groot wordt en de
scenario’s hun kracht verliezen450. Het moet volgens Schwartz vermeden worden om een
448
Veel bronnen benadrukken het belang van het proces van het doorlopen van de stappen, met name wanneer dit wordt uitgevoerd door een
groep mensen: ‘establishing rapport and increasing the common frame of reference, forging networks and informing debate are potential
payoffs in any scenario project’ (Neuland en Øverland, 2004: 273).
449
Schoemaker en Martinez (2004) hanteren een stappenplan dat enigszins afwijkt van die van Schwartz. Zo is door hen onder meer een
‘stakeholder’-analyse opgenomen en meer expliciete aandacht voor de controle op de interne consistentie van de scenario’s. Ook zijn zij
voorstander van een zo kwantitatief mogelijke aanpak, waar ‘some may favor less structured approach and rely more on intuition’ (2004: 6),
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waarschijnlijkheid aan de verschillende scenario’s toe te wijzen, omdat de minst
waarschijnlijke dan minder aandacht zal krijgen451. Voor het bevattingsvermogen is het
vervolgens van belang om elk scenario een aansprekende titel te geven, die de essentie van
het scenario weergeeft452.

6.5

De keuze voor interviews

In het voorgaande is al naar voren gekomen dat het voor geloofwaardige èn prikkelende
scenario’s noodzakelijk is om mensen te vinden die de vinger aan de pols van de
veranderingen hebben, en de wezenlijke en onverwachte krachten van veranderingen zien. In
dit onderzoek is er dan ook voor gekozen om op zoek te gaan naar een aantal experts op het
onderzoeksgebied, en om vervolgens deze experts middels een uitgebreid interview te
bevragen naar hun visie op de ontwikkelingen op de Nederlandse Antillen en Aruba, en hun
mening over Defensie ter plekke. Er zijn natuurlijk ook andere methodieken om de
beschikbare kennis ‘in het veld’ te vergaren over een bepaald onderwerp. Zo is een veel
gebruikte methodiek het uitzetten van een groot aantal enquêteformulieren onder een
representatief deel van die samenleving. De respondenten moeten dan aangeven welke van de
voorgedefinieerde antwoorden het meest overeenkomt met hun visie op het onderwerp. Maar
een grotendeels gestandaardiseerde, meer kwantitatieve enquête onder een groot aantal
mensen zou zeer waarschijnlijk niet de resultaten hebben opgeleverd die voor de uitvoering
van een goede scenario-analyse benodigd zijn. Een kwalitatieve aanpak werd het meest
passend bevonden om een antwoord te vinden op de onderzoeksvraag, een aanpak die volgens
Miles en Huberman: ‘fundamentally well suited [is] for locating the meanings people place on
the events, processes, assumptions, prejudgments, presuppositions’ (1994: 10).

waarbij gerefereerd wordt naar Schwartz. Schoemaker (1995: 39) hecht ook aan een formulering vooraf van de termijn waarop de scenario’s
betrekking hebben, en besteedt veel aandacht aan het toetsen van de scenario’s op interne consistentie.
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De diverse bronnen over scenario-analyse spreken over het algemeen over het beperken van het aantal scenario’s tot tussen de twee en
vier (zie o.a. Schwartz, 1996: 140, van der Heijden, 1996: 187, Nekkers, 2006: 137). Ook in de praktijk wordt meestal gebruik gemaakt van
drie of vier scenario’s, omdat bij twee scenario’s lezers geneigd zijn om er één als meest aannemelijke te kiezen. Maar Shell werkt
momenteel toch met maar twee scenario’s. Het ene is ‘Business Class’, een scenario waarin de toekomst de wereld verdergaande
economische integratie en internationalisering brengt, en waarin steden en andere machtscentra aan invloed winnen ten koste van die van
nationale regeringen. Het andere is Prism’, dat uitgaat van een ‘nieuw regionalisme’, waarbij de lokale cultuur en geschiedenis van groot
belang blijven in de wereld (Shell Global Scenarios to 2020).
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Andere auteurs zijn overigens juist sterk voorstander van het toekennen van een waarschijnlijkheid aan de geïdentificeerde scenario’s (zie
onder meer Brauers en Weber, 1998).
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Zo heeft bijvoorbeeld Rijkswaterstaat in de jaren negentig voor de Nederland de scenario’s ‘het Europese Huis’ (besturende regio –
consumptiemaatschappij), ‘Twee Nederlanden’ (besturende regio – duurzame samenleving), ‘Duurzame Delta’ (beherende regio – duurzame
samenleving) en ‘Haperend Holland’ (besturende regio – consumptiemaatschappij) opgesteld (Schwarz e.a., 1996: 34).
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6.6
6.6.1

De aanpak van de interviews
De selectie en benadering van experts

De voornaamste criteria bij de selectie van mensen ‘met de vinger aan de pols van de
veranderingen’ waren de expertise en de betrokkenheid van de geïnterviewde bij één of
meerdere van de ontwikkelingen waar dit onderzoek zich op richt. Daarbij werd geprobeerd
een zo divers mogelijke groep experts samen te stellen. Dit resulteerde in de schriftelijke en
mondelinge benadering van diverse (voormalige) politici, ambtenaren, mensen uit het
bedrijfsleven, wetenschappers, journalisten en militairen, afkomstig van zowel de
Nederlandse Antillen en Aruba als uit Nederland. Vrijwel alle benaderde experts bleken
bereid om mee te werken aan het onderzoek. Slechts een enkeling vond dat hij of zij niet over
voldoende expertise van het onderwerp beschikte, of had een andere reden om liever niet mee
te willen werken.

6.6.2

Het houden van de interviews

Met de 41 experts die hun medewerking verleenden aan dit onderzoek werden in de periode
van 31 augustus 2006 tot 28 november 2007 interviews gehouden. Dat gebeurde voornamelijk
in Nederland, maar ook op Curaçao, Aruba en Sint Maarten. De lijst van geïnterviewden –
voor zover ze geen bezwaar hadden tegen naamsvermelding – is als bijlage 2 opgenomen.
Drie van de 41 interviews waren geen volledige interview maar deelinterviews, ze hadden
betrekking op slechts één van onderzochte ontwikkelingen. Ze zijn voornamelijk gebruikt als
achtergrondinformatie voor gebruik ten behoeve van de eerdere hoofdstukken.

De gesprekken werden gevoerd aan de hand van dezelfde topiclijst, zodat onderlinge
vergelijking van de gegeven antwoorden mogelijk was. De gebruikte topiclijst is in bijlage 3
opgenomen, en is tot stand gekomen op basis van de bevindingen van de literatuurstudie
waarvan de resultaten eerder behandeld zijn in deze studie. De vragen waren onderverdeeld in
de onderwerpen: staatkundige ontwikkelingen, economische ontwikkelingen, sociale
ontwikkelingen, geopolitieke ontwikkelingen en vragen over Defensie ter plekke. Er is voor
gekozen om de vragen over de economische en sociale ontwikkelingen apart in de lijst op te
nemen, en niet gezamenlijk onder de noemer ‘sociaal-economische ontwikkelingen’, omwille
van de overzichtelijkheid. De laatste vraag van elk interview was of de geïnterviewde nog
vragen gemist had. Dit was zelden het geval, en als geïnterviewden al suggesties hadden voor
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aanvullende onderzoeksvragen dan bleken die vaak toch al door de reeds opgestelde
interviewvragen afgedekt te zijn. Overigens bleek gaande het onderzoek ook dat de variatie in
de antwoorden die de geïnterviewden op de gestelde vragen konden geven een zekere
eindigheid kenden. Dit verschijnsel, door Ezzy (2002: 75) aangemerkt als ‘theoretical
saturation’, was aanleiding om te veronderstellen dat een aantal van circa veertig interviews
voldoende was om adequate informatie te krijgen.

De insteek van de interviews is op hoofdlijnen steeds dezelfde geweest. Na een korte
introductie van het onderzoek – de aanleiding en de opzet – en een uitleg van de soort vragen
die gesteld zouden worden, begon het daadwerkelijke interview. Maar omdat de
geïnterviewden door aard en ervaring onderling vaak sterk verschilden, verliep ook elk
interview uiteindelijk weer anders. Sommige geïnterviewden beantwoordden de vragen zeer
kort, waardoor het kortste complete interview maar twintig minuten duurde. Maar de
overgrote meerderheid van de geïnterviewden sprak langdurig en met passie over het
onderwerp, en maar weinig interviews duurden korter dan twee uur. Het langste interview
duurde zelfs ruim vier uur.

De interviewvragen werden bewust ‘open’ gesteld, en de antwoorden werden zo min mogelijk
gestuurd. Zo werd de geïnterviewde in de gelegenheid gesteld om zo genuanceerd mogelijk
zijn of haar visie op de betreffende onderwerpen te geven. Dit deed het meeste recht aan de
rijkdom, variatie en complexiteit van het ‘echte leven’. De antwoorden op de gestelde open
vragen werden vervolgens zo volledig mogelijk op papier overgenomen. Het is echter een
illusie om te veronderstellen dat deze fase van het onderzoek daarmee volledig objectief is
uitgevoerd. Zo zal alleen al de identiteit van de onderzoeker – die van Nederlandse
defensiemedewerker – invloed hebben gehad op de antwoorden die de geïnterviewden gaven.
Bepaalde geïnterviewden hebben zich ongetwijfeld positiever uitgelaten over zaken die
Defensie en Nederland betroffen dan ze gedaan zouden hebben als de onderzoeker de
Antilliaanse of Arubaanse nationaliteit had gehad, en/of geen militair was geweest. Daarbij
hebben de snelle staatkundige ontwikkelingen rond de Nederlandse Antillen en Aruba een
grote invloed gehad op de wijze waarop de geïnterviewden de vragen beantwoordden. Als nu
opnieuw interviews gehouden zouden worden met de geïnterviewden die in een vroeg
stadium van het onderzoek werden gesproken, dan zouden ze zeker andere antwoorden geven
op bepaalde staatkundige vragen. En ten slotte zullen ook het voortschrijdende inzicht en de
groeiende ervaring van de interviewer – al dan niet bewust – van invloed zijn geweest op het
verloop van de interviews gaande de interviewperiode.
144

6.6.3

De verwerking van de interviewresultaten

De volgende stap in het onderzoek was de verwerking van de interviews. Deels gebeurde de
verwerking al voordat alle interviews waren afgerond, maar het grootste deel heeft toch
plaatsgevonden nadat de interviewfase ten einde was. Bij deze verwerking heeft een
aanzienlijke reductie, ordening en standaardisering van de antwoorden plaatsgevonden. Miles
en Huberman geven aan dat ordening en sortering onvermijdelijk is in elk kwalitatief
onderzoek om de relaties tussen variabelen, patronen, thema’s en verschillen tussen de
antwoorden van bepaalde groepen geïnterviewden te kunnen identificeren (1994: 9). Zij
geven dit proces schematisch als volgt weer:

Figuur: de relatie tussen ‘display’ en analytische tekst (Miles en Huberman, 1994: 101)

Over de noodzaak van dit proces zeggen ze: ‘Our experience tells us that extended, unreduced
text alone is weak and cumbersome form of display. It is hard on analysts because it is
dispersed over many pages and is not easy to see as a whole. It is sequential rather than
simultaneous, making it difficult to look at two or three variables at once. It is usually poorly
ordered, and it can get very bulky, monotonously overloading. Comparing several extended
texts carefully is difficult’ (1994: 91).
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Eén van de nadelen van de bewerking van de interviewresultaten is echter dat de gronden op
basis waarvan de onderzoeker die reductie, ordening en standaardisering uitvoert moeilijk te
objectiveren zijn, onder meer omdat deze in belangrijke mate onbewust plaatsvinden. Een
ander nadeel is dat deze noodzakelijkerwijs tot een zekere simplificatie, en een verlies aan
nuance leidt, en daarmee de onderzoeker geregeld voor moeilijke keuzes stelt. Door de meest
interessante uitspraken van geïnterviewden zo letterlijk mogelijk weer te geven, is geprobeerd
om dit verlies aan nuance in dit onderzoek te beperken. Maar het is onvermijdelijk dat de
context van deze uitspraken gedeeltelijk ontbreekt.

Voor de presentatie van de interviewresultaten van dit onderzoek is gekozen voor de door
Miles en Huberman beschreven ‘conceptually ordered display’ (1994: 127 e.v.). Dit is een
matrix die primair uitgaat van conceptuele samenhang453, en waarin de geïnterviewden worden
uitgezet tegen de antwoorden die zij op de respectievelijke vragen hebben gegeven. ‘The
format (...) calls for some preliminary sorting or scaling of the responses’ (1994: 128), dus in
elke cel wordt een classificatie van het antwoord door betrokken geïnterviewde gegeven, met
daarachter een kernachtige toelichting. De uiteindelijke presentatie van de interviewresultaten
van dit onderzoek in een dergelijke ‘conceptually ordered display’ is weergegeven in bijlage
5. Omdat een verregaande standaardisering van de classificatie verder afbreuk zou doen aan
de nuances van de gegeven antwoorden, varieert deze per vraag. Zo kan de classificatie
bijvoorbeeld bij de ene vraag ‘ja’, ‘nee’, of ‘geen mening’ zijn, en bij de andere ‘positief’,
‘voorzichtig positief’, ‘neutraal’ of ‘negatief’. Op een beperkt aantal vragen waren de
antwoorden echter zo divers dat een classificatie niet mogelijk was. In die gevallen werd
uitsluitend de kern van het antwoord gegeven. Bij de beantwoording van sommige vragen viel
op dat de geïnterviewden vaak op een bepaald thema ingingen. In dergelijke gevallen is in de
matrix een extra kolom opgenomen waarin wordt aangegeven welke van de geïnterviewden
op dat thema ingingen.

Bij de verwerking van de resultaten is ervoor gekozen om de geïnterviewden te anonimiseren.
Dit primair omdat zo de reputatie van een bepaalde expert niet de doorslag kan geven bij de
beoordeling van de antwoorden van deze geïnterviewde door de onderzoeker, of de lezer. Wel
werd – conform de door Miles en Huberman voorgestane methode (zie 1994: 128) – aan elk

453
Vergelijk de beschrijving van Miles en Huberman (1994: 127): ‘a conceptually clustered matrix has its rows and columns arranged to
bring together items that ‘belong together’. This outcome can happen in two ways: conceptual – the analyst may have some a priori ideas
about items that derive from the same theory or relate to the same overarching theme; or empirical – during early analysis you may find that
informants answering different question are tying them together or are giving similar responses. The basic principle, however, is conceptual
coherence’.
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van de geïnterviewden een ‘thumbnail profile’ toegekend, in de vorm van een indeling naar
oriëntatie en rol van de geïnterviewde. Deze was als volgt.

De oriëntatie. Gekozen is voor de indeling van elk van de 41 geïnterviewden op basis van een
Nederlandse, Curaçaose, Arubaanse of Bovenwindse oriëntatie. Het is immers aannemelijk
dat deze oriëntatie van invloed is op de betrokkenheid en loyaliteit van de geïnterviewde, en
daarmee op zijn of haar mening over bepaalde onderwerpen. Een Nederlander die voor een
periode van drie jaar naar het eiland toekomt om daarna weer terug te keren naar Nederland,
die voor een Nederlands bedrijf werkt, en in zijn vrije tijd uitsluitend met andere
Nederlanders op het eiland omgaat, zal zeer waarschijnlijk een andere mening hebben over
onderwerpen zoals de wenselijkheid van de Nederlandse invloed op het eiland, en de
toekomst van de relatie tussen de eilanden onderling, dan een ‘landskind’ dat zijn hele leven
al op de Nederlandse Antillen woont.

Overigens waren onder de geïnterviewden de mensen die hun hele leven in maar één land
hadden doorgebracht in de minderheid; de meesten hadden voor studie danwel werk
gedurende meerdere jaren ook in één van de andere Koninkrijkslanden gewoond. Maar in
deze studie was de locatie binnen het Koninkrijk waar de geïnterviewde het grootste danwel
belangrijkste deel van zijn leven doorgebracht had bepalend voor het toekennen van de
oriëntatie. In het beperkte aantal gevallen dat iemand niet op persoonlijke titel sprak maar
namens een bepaalde instantie, werd de oriëntatie van die instantie, en niet van haar
vertegenwoordiger, toegekend. In een aantal gevallen was het niet eenvoudig om de
geïnterviewde een oriëntatie toe te kennen. Sommige mensen hadden dermate veel tijd in
zowel het Caribisch gebied als in Nederland doorgebracht dat ze zaken vanuit beide
gezichtspunten bekeken. In dergelijke twijfelgevallen gaven de antwoorden bij de interviews
uitsluitsel. Mensen spraken dan bijvoorbeeld toch duidelijk in de ‘wij-vorm’ als ze het over
Curaçaoënaren hadden, en in de ‘zij-vorm’ als het over Nederlanders ging, of andersom.

Bij de indeling ontbreekt een expliciete toedeling van de oriëntatie aan de drie kleine
eilanden: Saba, Sint Eustatius en Bonaire. Dit omdat geen van de benaderde experts daar het
grootste deel van zijn of haar leven gewoond had. Wel hadden de twee geïnterviewden die als
‘Bovenwinds’ werden aangemerkt ook veel inzicht in wat er op Saba en Sint Eustatius leefde.
En twee geïnterviewden die de Curaçaose oriëntatie toebedeeld hebben gekregen waren
oorspronkelijk afkomstig van Bonaire, en hadden hier nog steeds veel binding mee.
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De rol. Onder de rol van de geïnterviewde wordt zijn of haar beroep verstaan. Dit kon het
actuele beroep zijn, of het beroep dat betrokkene in het verleden had uitgeoefend. Bepalend
voor de toekenning van het beroep in dit onderzoek aan de geïnterviewde was dat beroep
waarin de geïnterviewde het grootste deel van zijn of haar expertise over het
onderzoeksonderwerp had verworven. De indeling omvat de volgende rollen: politicus,
ambtenaar, defensiemedewerker, journalist, werkzaam in het bedrijfsleven en wetenschapper.

Aangenomen mag worden dat ook deze rol van grote invloed is geweest, en nog steeds is, op
de beeld- en meningvorming van de geïnterviewden. Zo zal alleen al de distantie tot het
onderzoeksonderwerp per rol sterk verschillen. Met name de politici en ambtenaren zijn
immers zelf belangrijke ‘spelers’ bij het sturen van de ontwikkelingen zoals die in het eerste
deel van dit onderzoek beschreven zijn. De belangen en doelstellingen die zij vanuit die rol
hebben zullen zeker zijn invloed zijn op hun standpunten, en daarmee op de antwoorden die
zij geven. En ook de geïnterviewden uit het bedrijfsleven en defensiemedewerkers – hoewel
minder zichtbare ‘spelers’ op dit toneel – hebben specifieke belangen bij bepaalde
ontwikkelingen op de eilanden, waaraan ze op hun manier zullen proberen bij te dragen.
Wetenschappers daarentegen mogen verondersteld worden geen persoonlijke belangen of
doelstellingen te hebben bij het vormen van standpunten over de ontwikkelingen op en rond
de eilanden, anders dan dat ze die zo goed mogelijk willen bestuderen en duiden. De
meningen van deze ‘duiders’, die vanuit hun rol ook de meest diepgaande kennis zullen
hebben van het volledige onderzoeksgebied, zullen het meest ‘waardevrij’ zijn, waarbij
aangetekend moet worden dat ook in de wetenschap echte waardevrijheid een ideaal is dat
hooguit benaderd, maar zelden gerealiseerd zal kunnen worden. Overigens hebben ook
journalisten een duidende rol, maar om hun werk goed te kunnen doen zullen zij – meer dan
wetenschappers – midden in de samenleving moeten staan, waarmee hun distantie tot het
onderwerp af zal nemen. Dit wordt verder in de hand gewerkt doordat zij niet gebonden zijn
aan de toepassing van wetenschappelijke methoden en principes bij hun beroepsuitoefening
maar hun eigen beroepsprincipes kennen. Door hun directe toegang tot de publieke opinie zijn
zij overigens ook eerder dan wetenschappers in de positie om naast ‘duider’ ook ‘speler’ te
zijn. In dit onderzoek wordt waarde gehecht aan het weergeven van een zo breed mogelijk
beeld, met zowel de mening van de wetenschapper met een brede en ‘waardevrije’ visie op de
ontwikkelingen, als die van de ambtenaar en de politicus die vanuit hun rol actief betrokken
zijn bij een onderdeel daarvan. En ook van de vertegenwoordiger van het bedrijfsleven, de
journalist en de defensiemedewerker, die zich qua distantie tussen deze rollen in zullen
bevinden. Overigens moet hierbij nog worden opgemerkt dat de toekenning van de rollen aan
148

de geïnterviewden een simplificatie van de werkelijkheid is, en voorzichtig moet worden
omgegaan met de toekenning van een bepaalde tendens in de antwoorden aan een bepaalde
rol. Zo kunnen er grote verschillen bestaan tussen bijvoorbeeld ambtenaren onderling, of
tussen representanten uit het bedrijfsleven. Een andere kanttekening is nog dat het aantal
vertegenwoordigers van sommige beroepsgroepen (journalisten, wetenschappers) dermate
beperkt is, dat ook daaruit geen verstrekkende conclusies getrokken kunnen worden over wat
die rol betekent voor de meningvorming.

Bij de presentatie van de interviewresultaten in bijlage 5 is ervoor gekozen om de indeling
van de geïnterviewden in deze rollen niet zichtbaar te maken. Als dit wel het geval zou zijn,
dan zou dit grote afbreuk doen aan de anonimiteit van de geïnterviewden, omdat de
combinatie van oriëntatie en rol in een aantal gevallen eenvoudig te herleiden zou zijn tot een
bepaalde persoon. Het zou overigens ook mogelijk geweest om de geïnterviewden (ook) op
basis van andere kenmerken in te delen, zoals bijvoorbeeld geslacht of leeftijd, maar dat werd
voor dit onderzoek niet relevant gevonden. Het aantal vrouwen en jongeren was immers
zwaar ondervertegenwoordigd in de selectie van de geïnterviewden, zodat hier weinig over te
zeggen zou zijn geweest. Die ondervertegenwoordiging had onder meer te maken met de
selectie van de geïnterviewden op basis van expertise van, en betrokkenheid bij, de
ontwikkelingen en/of Defensie ter plekke, waardoor de meerderheid van de geïnterviewden al
enigszins gevorderd was qua leeftijd.

Een belangrijke keuze die gemaakt is bij de verwerking van de interviewresultaten, is om die
toch ook deels kwantitatief uit te voeren. Hoewel eerder in dit hoofdstuk werd aangegeven dat
een primair kwalitatieve aanpak voor dit onderzoek cruciale voordelen heeft boven een
kwantitatieve aanpak, pleiten Miles en Huberman toch voor een deels kwantitatieve aanpak
bij een kwalitatief onderzoek als een belangrijke waarborg tegen vooroordelen, ‘om jezelf
analytisch eerlijk te houden’ (1994: 253). Naast het tellen van het aantal keren dat bepaalde
antwoorden werden gegeven, werden bij de analyse ook tactieken gevolgd zoals het maken
van vergelijkingen tussen (groepen) van antwoorden, en het zoeken van contrasten daartussen
(1994: 129). Zo werd niet alleen gekeken naar de antwoorden die het meest frequent gegeven
werden, maar werd ook gekeken naar hoe die antwoorden verdeeld waren over de oriëntatie
en rol van de geïnterviewden en naar de verschillen daartussen. Daarnaast was veel aandacht
voor de afwijkende, originele antwoorden, die soms door maar één van de geïnterviewde
gegeven werden. Per slot van rekening is het voor de uitvoering van een scenario-analyse
nodig om de ‘kiemen’ van verandering te identificeren. En de geschiedenis heeft geleerd dat
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die lang niet altijd door een meerderheid gezien worden, zelfs niet door een meerderheid van
experts op het betreffende gebied.

Een belangrijke kanttekening die ten slotte nog geplaatst moet worden, is dat de
interviewresultaten nadrukkelijk niet representatief kunnen zijn voor de mening van alle
personen in de Nederlandse, Antilliaanse danwel Arubaanse samenleving met de betreffende
oriëntatie of rol. De selectie van geïnterviewden vormt immers geen relevante steekproef van
die samenlevingen, maar is juist bewust op andere kenmerken geselecteerd. Het beperkte
aantal geïnterviewde Bovenwinders (2), journalisten (2) en wetenschappers (2) maakt dat zeer
terughoudend zal worden omgegaan met het trekken van conclusies over de betreffende
subgroep op basis van de kwantitatieve gegevensanalyse. Als 50% van de Bovenwinders
positief staat tegenover een bepaalde ontwikkeling, dan gaat dat immers maar om één persoon
die dat vindt. Nu de de achtergronden van de gemaakte keuzes bij de aanpak van de
interviews nader toegelicht zijn, zal in het volgende hoofdstuk nader worden ingegaan op de
resultaten van de gehouden interviews. Deze resultaten zullen behandeld worden in aparte
paragrafen, één voor elk van de geïdentificeerde ontwikkelingen en één over Defensie.
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7

De interviews

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van de gehouden interviews behandeld worden. Dat
gebeurt voor achtereenvolgens de vragen over de staatkundig-bestuurlijke ontwikkelingen, de
sociaal-economische ontwikkelingen, de geopolitieke ontwikkelingen en Defensie. Het betreft
in dit hoofdstuk een beschrijvende, overkoepelende uitwerking van de interviewresultaten.
Voor nadere details wordt verwezen naar bijlage 5, waarin de tabellen opgenomen zijn
opgenomen met de essentie van de antwoorden zoals elke geïnterviewde die per vraag
gegeven heeft, en naar bijlage 4, met de uitwerking van de interviewresultaten in percentages.

7.1

Staatkundig-bestuurlijke ontwikkelingen

De eerste vragen van het interview gingen over de staatkundig-bestuurlijke ontwikkelingen op
de Nederlandse Antillen en Aruba. In de periode dat de interviews werden afgenomen,
werden grote stappen gemaakt in het proces naar staatkundige herziening, en er was nog veel
onzekerheid over de uitkomst daarvan. Dit onderwerp leidde dan ook vaak tot zeer
uitgebreide, en soms ook emotionele antwoorden van geïnterviewden. Geprobeerd zal worden
om de essentie van de antwoorden weer te geven, met zo weinig mogelijk afbreuk aan de
oorspronkelijke nuance en context. Gevraagd werd onder meer naar de verwachtingen van de
geïnterviewden over de veranderingen die de staatkundige herziening teweeg zullen brengen,
onder andere voor de onderlinge samenwerking tussen de eilanden en de toe- danwel afname
van de Nederlandse invloed op de eilanden. Ook werd gevraagd naar wat men vond van de
waarschijnlijkheid van een uiteindelijke zelfstandigheid voor de eilanden, de mogelijkheid
van aansluiting of verregaande samenwerking in de regio, of de keuze voor een meer
Europese oriëntatie van de eilanden.

7.1.1

De staatkundige herziening

Gevraagd naar de verwachtingen over de concrete resultaten van de staatkundige herziening
werd een grote diversiteit aan antwoorden gegeven. Opvallend is dat meerdere van de
geïnterviewden aanvankelijk aangaven weinig concrete veranderingen te verwachten, maar
vervolgens toch uitgebreid ingingen op de zaken die anders zouden gaan worden als de
staatkundige herziening een feit zou worden. Op Curaçao keek men daarbij vooral naar uit
naar de schuldsanering, en verheugde men zich erop de bestuurlijke capaciteit straks
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uitsluitend voor de aanpak van de problemen op het eigen eiland in te kunnen zetten. Ook
vond men het een positieve ontwikkeling dat bestuurders straks de verantwoordelijkheid niet
meer op elkaar kunnen afschuiven. Maar waar de één verwachtte dat burgers hun bestuurders
daarop aan zullen spreken, was de ander daar minder optimistisch over: ‘de bevolking is niet
politiek geïnteresseerd, wil alleen zien dat het beter gaat, en dat zal naar verwachting met de
herziening wel gaan gebeuren’ (een Curaçaose geïnterviewde). De geïnterviewden waren het
er overwegend over eens dat de staatkundige herziening kansen bood voor meer
bestuurskracht en transparantie, en een verbetering van de sociaal-economische situatie. Dat
laatste met name voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Op Sint Maarten werd geconstateerd
dat nu al ‘de eerste ratten het schip al verlieten’, daarbij verwijzend naar aftredende politici
en bestuurders die niet gebaat waren bij strakkere kaders voor de rechtsorde en de financiële
huishouding. De status aparte voor Curaçao en Sint Maarten werd ook positief bevonden voor
de identiteit. Toch waren er ook geïnterviewden die minder gelukkig waren met de status
aparte voor die eilanden vanwege hun kwetsbaarheid, beperkte bestuurlijke capaciteit en
politieke cultuur.

Meerdere geïnterviewden verwachtten nog veel strubbelingen (‘powerplay’) alvorens de
staatkundige herziening rond zal zijn454, en nog niet iedereen is gerust op een goede afloop.
Het wantrouwen is groot, en de partijen spreken nog niet dezelfde taal. Een Nederlander zei:
‘dit proces is immers eerder ingegaan, en dat is toen niet goed afgelopen’. Een Curaçaoënaar
schetste het spanningsveld: ‘als de gestelde datum niet haalbaar blijkt te zijn kan de
staatkundige herziening inzakken, maar grote vaart erachter zetten zal ten koste gaan van de
kwaliteit. Het zal wel lapwerk worden’. Een Nederlandse geïnterviewde omschreef de lokale
politieke cultuur als ‘tegenspartelend akkoord gaan, en dan blijven spartelen’. Een
geïnterviewde uit het lokale bedrijfsleven wees op de kortzichtigheid van Nederland als het
om staatkundige herziening gaat, daarbij verwijzend naar Indonesië, Suriname, en het
opstellen van een Statuut gebaseerd op gelijkwaardigheid. Het zou er volgens een lokale
ambtenaar best nog wel eens van kunnen komen dat Curaçao alsnog voor dezelfde status gaat
als Bonaire, Sint Eustatius en Saba (‘K4’). Twee geïnterviewden gaven aan dat de bevolking
op Curaçao eigenlijk nu al spijt had van hun keuze voor de status aparte. Maar een ander zei:
‘de Antillianen houden van discussiëren, dus dat zal ook nu wel gaan gebeuren, maar er is
ruimte om tot staatkundige herziening te komen’.

454

De meesten zeiden dat al voordat de Slotverklaring eind 2006 door de Eilandsraad verworpen werd.

152

Op de andere Antilliaanse eilanden was men blij straks eindelijk van de Curaçaose
bemoeienis af te zijn, en het voor hen bestemde geld voortaan zelf uit te kunnen geven.
Menigeen vroeg zich af wat Curaçao zou gaan doen als het ‘hun’ geld niet meer te besteden
zou hebben. Maar ook werd opgemerkt dat deze eilanden (politieke) invloed moeten
inleveren, als de landsregering wordt afgeschaft en rechtsreeks met Nederland zaken zal
moeten worden gedaan. Op Aruba gaven geïnterviewden aan dat het eiland graag zijn
privileges wilde behouden: ‘waar nodig en gewenst zal Aruba meehelpen om de staatkundige
herziening van de ederlandse Antillen te realiseren, maar het is niet de bedoeling dat Aruba
nu het staatkundig model moet gaan volgen dat voor Curaçao en Sint Maarten van toepassing
wordt verklaard. Als dat toch geprobeerd wordt dan zijn er problemen te verwachten’.

7.1.2

De onderlinge samenwerking

Iets meer dan een derde van de geïnterviewde dacht dat de onderlinge samenwerking tussen
de eilanden van de Nederlandse Antillen en Aruba niet zou veranderen door de staatkundige
herziening. Een zelfde percentage dacht dat die minder zou worden. Twee geïnterviewden
dachten dat de samenwerking intensiever zou worden. Acht geïnterviewden vonden het
moeilijk om antwoord op deze vraag te geven. Wanneer gekeken wordt naar de oriëntatie van
de geïnterviewden, dan blijkt dat met name de Curaçaoënaren (ruim de helft) en de Arubanen
(alle vier) dachten dat die band gelijk zou blijven of zelfs nog intensiever zou worden. Geen
van de Arubanen dacht dus dat die minder zou worden, terwijl de helft van de Nederlanders
dat wel dacht. Ook de politici dachten in meerderheid dat de onderlinge samenwerking
minder zou worden.

Zeven geïnterviewden wezen op het blijven bestaan van familiebanden tussen de eilanden, en
een Curaçaose geïnterviewde dacht dat de bevolking het eigenlijk heel erg vond dat de
Nederlandse Antillen uit elkaar vallen. Ook werd de blijvende noodzaak genoemd om
bepaalde zaken onderling af te stemmen (justitiële zaken, luchtverkeer etc.), en in sommige
zaken gezamenlijk tegen Nederland op te treden (bijvoorbeeld als het ging om de invoering
van het homohuwelijk op de eilanden). Maar anderen waren daar juist erg sceptisch over. Zo
gaf een Bovenwinder aan dat de samenwerking tussen Sint Maarten en Curaçao na het
uiteenvallen van de Nederlandse Antillen gedoemd is te mislukken. Een defensiemedewerker
over de Nederlandse Antillen: ‘het was per slot van rekening ook een moetje’. En een andere
Nederlander zei, als indicatie voor de onderlinge verhoudingen: ‘als je als lokale werknemer
vanuit Sint Maarten naar Curaçao wordt overgeplaatst dan heb je iets stoms gedaan’. Toch
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was een Curaçaoënaar wel hoopvol gestemd voor de samenwerking in de toekomst: ‘het is als
bij de ontbinding van een huwelijk: er spelen veel emoties, maar als de gevoeligheden
uiteindelijk voorbij zijn is er wel weer toenadering te verwachten’. Een andere Curaçaoënaar
zei iets soortgelijks: ‘ik citeer hierbij graag Betico Croes [de voormalig Arubaans politicus en
voorstander van de status aparte voor Aruba – CV]: we moeten uit elkaar gaan om tot elkaar
te komen'. Ook een Arubaanse geïnterviewde was ervan overtuigd dat de eilanden er zonder
Nederland onderling wel uit zouden komen, in een ‘partnership’ verhouding.

Uit de antwoorden bleek duidelijk dat de geïnterviewden vonden dat de Bovenwinden
onderling wel ‘wat’ hebben, net als Curaçao en Bonaire. Dat zou minder kunnen worden als
Bonaire, Sint Eustatius en Saba zich straks meer op Nederland gaan richten, maar de
samenwerking zou ook intensiever kunnen worden als Curaçao respectievelijk Sint Maarten
straks de taak krijgen om zaken voor de nabij gelegen kleinere eilanden uit te voeren. Maar
wel is duidelijk dat de geïnterviewden vinden dat de Bovenwinden en de Benedenwinden
weinig met elkaar gemeen hebben, ‘de Boven- en Benedenwinden liggen zover uit elkaar’ en
‘ze horen niet bij elkaar’, en ook Aruba heeft volgens één geïnterviewde van dat eiland ‘niets
met de andere eilanden, en dat zal niet veranderen’.

7.1.3

De Nederlandse invloed

Een kleine meerderheid van de geïnterviewden was van mening dat de Nederlandse invloed
op de eilanden toe zou gaan nemen de komende jaren, en dat vond men ook wenselijk. Van de
geïnterviewden dachten er vijf dat die niet zou veranderen en eveneens vijf dat die af zou
nemen. De Nederlandse geïnterviewden antwoordden vaker dat ze een toename verwachtten
dan de lokale geïnterviewden, met name de lokale politici verwachtten een afname. Geen van
de defensiemedewerkers, journalisten, mensen uit het bedrijfsleven en wetenschappers
verwachtten een afname.

De geïnterviewden die een toename voorzagen, zeiden onder meer: ‘er is sprake van –
voorzichtige – bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen en minder angst voor
neokoloniaal ingrijpen’ en ‘wie betaal, bepaalt’ (beide uitspraken zijn van Curaçaoënaren).
Maar de huidige, meer zakelijke benadering van Nederland is nog wel even wennen op de
eilanden. Een Arubaanse geïnterviewde constateerde dat een vergroting van de Nederlandse
invloed op het bestuur en de rechtsorde de Koninkrijksverhoudingen geen goed zou doen. En
twee lokale geïnterviewden stelden dat Nederland maatregelen niet ‘door de strot mag
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duwen’, en één van hen vond het zelfs ‘bijna chantage’. Meerdere geïnterviewden spraken de
hoop uit de grotere bemoeienis met respect gebeurt, en in goede samenwerking. Twee lokale
geïnterviewden gaven ook aan dat de invloed niet die van Nederland, maar van het Koninkrijk
moest zijn, om acceptabel te zijn voor de bevolking. Een Nederlandse ambtenaar constateerde
dat het lastig zal zijn om te ondersteunen zonder betuttelend over te komen, ‘maar
zorgvuldigheid en duidelijkheid zijn iets anders dan betutteling en bevoogding’. Over de
nieuwe Nederlandse lijn zei hij: ‘ik betwijfel zeer of Antillianen/Arubanen waardering hebben
voor wat ederland voor ederlandse Antillen en Aruba doet. Dat doorbreek je door eerlijk
en hard te zijn, en het lijkt erop dat ederland dat nu met 'Partners in het Koninkrijk' voor
het eerst is. Dat is een goed initiatief, maar ik vraag me wel af hoelang ederland dit
volhoudt’. Met hem vroegen drie andere, Nederlandse geïnterviewden zich af of Nederland de
huidige lijn vast zou weten te houden. Maar een andere Nederlander zei over dit onderwerp:
‘er is sinds de invoering van het Statuut sprake geweest van een verwaarlozing van de
ederlandse Antillen en Aruba door ederland, die pas met Hirsch Ballin minder is
geworden. Als men op de eilanden over het slavernijverleden begon dan werden er cheques
uitgeschreven, en dat was dat. Dat is veranderd!’.

Een lokale politicus die de invloed graag zag afnemen, zei: ‘meer invloed van ederland is
niet goed voor Curaçao . ederland moet de eilanden de kans geven om – net als kinderen
die het ouderlijk nest verlaten – op eigen benen te gaan staan’. Maar hij verwachtte niet dat
dat zonder slag of stoot zou gaan gebeuren. Nederland zou zich voorlopig nog wel
paternalistisch opstellen, en er was nog veel discussie te verwachten. Ook een Bovenwinder
zei dat de bevolking niet blij zou zijn als het straks eindelijk van de Curaçaose bemoeienis af
was, om dan te bemerken dat de Nederlandse daarvoor in de plaats was gekomen.

7.1.4

Uiteindelijke zelfstandigheid

Bij de beantwoording van de vraag of de eilanden ooit zelfstandig zouden worden, was het
verschil tussen de Nederlandse en de lokale geïnterviewden opvallend: zeventien van de
negentien geïnterviewde Nederlanders meenden dat de eilanden nooit zelfstandig zullen
worden, tegenover de helft van de Arubanen, twee van de veertien Curaçaoënaren en geen
van de Bovenwinders. Alle politici en journalisten dachten dat de eilanden (uiteindelijk)
zelfstandig zouden worden, maar acht van de negen geïnterviewde defensiemedewerkers
waren het niet met hen eens. Opvallend is ook dat geen van de wetenschappers het
aannemelijk vond dat de eilanden ooit zelfstandig zouden worden.
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Er zijn aanwijzingen dat een uiteindelijke zelfstandigheid eerder een retorische, meer
symbolische wens is van de geïnterviewden die hier een (gematigd) positief antwoord op
gaven, dan dat dit als een reële mogelijkheid werd gezien. Onder de geïnterviewden die de
vraag met een volmondig ‘ja’ beantwoordden, waren drie lokale politici: ‘dat is iets waar je
naartoe moet werken als volk’, ‘wellicht zo'n tien jaar nadat de status aparte voor Curaçao is
gerealiseerd’, maar ook ‘op termijn van twintig tot dertig jaar is Sint Maarten zeker
zelfstandig’. Veertien anderen dachten dat het er wellicht wel ooit van zou gaan komen,
‘misschien, als Curaçao ooit financieel zijn broek op kan houden, het onderwijs en de
gezondheidszorg op orde zijn en er goede sociale ontwikkelingen zijn’ zei een Curaçaoënaar.
Ook werd op dit eiland gehoord: ‘er bestaat bij veel mensen een wens tot een uiteindelijke
onafhankelijkheid’ en ‘dat is de wens van elk land’. Twee geïnterviewden (een Bovenwinder
en een Nederlander die op Sint Maarten woont) zeiden dat als er één van de eilanden
zelfstandig zou worden, het waarschijnlijk Sint Maarten zou zijn455. Dit onder meer omdat de
omringende eilanden, waar inmiddels al een groot deel van de bevolking oorspronkelijk
vandaan komt, zelfstandig zijn. Het zou voor de politici daar niet moeilijk zijn om de
bevolking voor de onafhankelijkheid te mobiliseren, zeker als het eiland de status aparte
ontzegd zou worden. Ook van Curaçao werd door één geïnterviewde gezegd dat het zichzelf
in een dergelijk geval zelfstandig zou kunnen verklaren, bij wijze van wanhoopsactie. Een
Nederlander wees op het omgekeerde: 88% van de Nederlandse bevolking wil van de
eilanden af, maar hij zag dat er in de praktijk toch niet zo snel van komen. Nederland heeft
immers een verantwoordelijkheid in deze, en ook is er Amerikaanse druk op Nederland om op
de eilanden te blijven.

Van de geïnterviewden dacht iets meer dan de helft dat de eilanden nooit zelfstandig zouden
worden: ‘ze hebben geen kans op overleving’, zei één Nederlander, en een andere: ‘Aruba zal
altijd aan 'cherry picking' blijven doen, de voordelen van een ederland paspoort zijn
belangrijker dan zelfstandigheid. Het eiland zou wel zijn eigen buitenlandse beleid willen
voeren, maar heeft verder met de huidige situatie precies wat het wil’. Een Curaçaoënaar en
een Arubaan gaven aan dat het de volkswens is om in het Koninkrijk te blijven. Ook een
andere Curaçaoënaar constateerde dat er nog steeds een zekere verbondenheid met Nederland
is: ‘het doet nog steeds zeer, dus er is nog iets’.

455
Uit het onderzoek ‘Ki Sorto di Reino’ (1998: 29) bleek een percentage voorstanders van de onafhankelijkheid van 5,2% op Aruba en 5,5%
op Curaçao. Op Sint Maarten was dat 15,3%
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7.1.5

UPG-status

De vraag naar de mening over de UPG-status456 voor de Nederlandse Antillen en Aruba bleek
het moeilijkst te beantwoorden voor de geïnterviewden: vijftien mensen twijfelden of hadden
geen mening. Dit omdat door de complexiteit van de materie een duidelijk beeld ontbrak: ‘er
zijn zoveel tegenstrijdige berichten over de voorwaarden en opbrengsten dat het moeilijk is
om te overzien’ (een defensiemedewerker). Van de mensen die wel een beeld hadden waren er
vijftien tegenstander van de UPG-status voor de eilanden, en negen voorstander. Beide
geïnterviewde Bovenwinders waren geen voorstander van de status, en ook drie van de vier
Arubanen zagen er weinig in. De meeste voorstanders bevonden zich onder de Nederlanders
(een derde van de geïnterviewde Nederlanders was voorstander). Onder de journalisten en
politici waren geen voorstanders te vinden, onder de wetenschappers, met waarschijnlijk
verreweg de meeste inhoudelijke kennis van het onderwerp, geen tegenstanders.

Tegenstanders waren onder meer kritisch over het verlies aan autonomie en de verdringing
van de eigen beroepsbevolking door ‘continentale Europeanen’. Maar het vaakst werd de
schade genoemd die de invoering van de euro zou berokkenen aan de dollareconomie op de
eilanden (hoge prijzen door een sterke euro ten opzichte van de dollar). Een Arubaan noemde
daarnaast ook de problemen die hij voorzag met de Europese normen en waarden: ‘Aruba is
onderdeel van de Caribische regio en niet van de Europese, de positie van homo's in
ederland bijvoorbeeld is voor Aruba onacceptabel’.

Weinig voorstanders van de UPG-status gingen in detail in op de concrete voordelen die deze
status zou hebben, maar één van hen noemde de positieve gevolgen die de invoering van de
Europese milieueisen voor de vervuiling door de Isla-raffinaderij zou hebben. Vooral voor
Bonaire, Saba en Sint Eustatius werd de UPG-status onvermijdelijk en profijtelijk geacht.
Maar een aantal van de voorstanders voorzag wel problemen bij de implementatie van de
UPG-status, met name voor de andere eilanden. Een Nederlander: ‘daar zouden de eilanden

456
De status van Ultra Perifeer Gebied kan op verzoek door de EU worden toegekend aan gebieden die niet binnen Europa liggen, maar wel
onderdeel zijn van een EU-lidstaat en waarvoor het gehele verdrag van toepassing is (zoals de Franse overzeese departementen, Madeira, de
Azoren en de Canarische eilanden). Voor deze gebieden kunnen specifieke, ondersteunende maatregelen genomen worden om de nadelen die
zij ondervinden door onder andere hun kleinschaligheid te ondervangen. Bij keuze voor deze status is men in principe verplicht om (een
eventueel vereenvoudigde vorm van) EU-regelgeving over te nemen, en is er geen ruimte meer voor eigen handelsbetrekkingen of
aansluiting bij regionale samenwerkingsverbanden. Nederland zal dan voor de EU het formele aanspreekpunt voor de eilanden worden, en
een actievere rol op de eilanden gaan spelen. Dit ook omdat de eilanden ondersteuning nodig zullen hebben bij de aanpassing van de wet- en
regelgeving.
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zeer van kunnen profiteren, maar het is strijdig met de gewenste autonomie dus het zal er wel
niet van komen’.

7.1.6

Wens tot aansluiting bij een ander (ei)land

Deze vraag leidde tot een zeer stellig, vrijwel unaniem, antwoord van de geïnterviewden: nee.
Een uitzonderingen hierop betrof Sint Maarten, waarvan twee geïnterviewden meenden dat
het zich ooit zou kunnen komen tot hereniging met het Franse deel, al dan niet door
aansluiting bij Frankrijk. Anderen zeiden dit voor de korte termijn in ieder geval zeer
onwaarschijnlijk te vinden, omdat het economisch erg slecht gaat op het Franse deel van het
eiland. Door drie geïnterviewden werd over respectievelijk Sint Maarten (twee keer) en Aruba
(één keer) opgemerkt dat er waarschijnlijk wel draagvlak was voor aansluiting bij de
Verenigde Staten, maar dit werd een academische kwestie beschouwd omdat de Verenigde
Staten hier waarschijnlijk weinig voor zouden voelen. Twee Nederlanders dachten dat er op
de lange termijn wel meer toenadering tot Venezuela zou kunnen komen: ‘op termijn zou men
op Curaçao kunnen vinden dat men meer van Venezuela te verwachten heeft dan van
ederland’, en ‘wellicht zullen de Benedenwinden door de invloed van Zuid-Amerikaanse
immigranten gaandeweg meer in de Zuid-Amerikaanse invloedssfeer komen’. Ook een
Arubaanse geïnterviewde noemde de grote groep Chávez-gezinden onder de immigranten,
‘maar die hebben vooralsnog geen doorslaggevende invloed’. Een lokale politicus dacht dat
de wens tot aansluiting bij een ander land wellicht wel bij de bevolking zou kunnen gaan
leven als Nederland het proces naar autonomie zou frustreren.

Veel geïnterviewden zeiden zeer stellig dat de bevolking geen aansluiting bij Venezuela
wenste, de bevolking is daar juist bang voor: ‘daar houdt men niet van negers’, en ‘we weten
wat we aan ederland hebben, en Venezuela vindt alleen zichzelf belangrijk’ zeiden twee
Curaçaoënaren. Ook andere geïnterviewden gaven aan dat de band met Nederland belangrijk
wordt gevonden op de eilanden. Een Nederlander merkte op dat de bevolking erg
koningsgezind was, en dat hij nog nergens een portret van Chávez had zien hangen.

7.1.7

Samenwerking in de regio

Van de geïnterviewden stond iets meer dan de helft voorzichtig tot uitgesproken positief
tegenover de mogelijkheden van meer samenwerking in de Caribische regio. Zo zagen beide
geïnterviewde Bovenwinders voordelen in een uitbreiding van de samenwerking, maar ook
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driekwart van de Curaçaoënaren. Het minst positief waren de Arubaanse en Nederlandse
geïnterviewden. Met name de defensiemedewerkers waren kritisch, terwijl alle politici en
beide journalisten (voorzichtig) positief waren. Kritische geluiden gingen vooral over de
beperkingen van de Caribische regio en de interne gerichtheid van de eilanden. Ook de
relatief geïsoleerde ligging van de Benedenwinden ten opzichte van de andere Caribische
eilanden werd een belemmering voor de samenwerkingsmogelijkheden geacht. Meerdere
geïnterviewden constateerden dat Curaçao de laatste jaren wat actiever de samenwerking in
de regio zoekt, terwijl Aruba lijkt hier minder mee bezig te zijn. Een Nederlandse ambtenaar:
‘Aruba ontleent superioriteitsgevoel aan haar welvaart, en er leven grote ambities om zaken
zelf te doen op Aruba. Men zoekt het niet zo in samenwerking’, en een Arubaan zei: ‘dat zijn
praatclubjes waar Aruba niet veel in ziet. Het zijn allemaal kleine eilanden die elkaars
vliegen af zitten te vangen’. Bij Aruba speelt ook mee dat het eiland door de relatief grote
welvaart ten opzichte van de regio weinig te winnen lijkt te hebben bij Caribische
samenwerking. Maar ook op Curaçao waren geïnterviewden te vinden die weinig van de
Caribische samenwerking verwachtten. Een Curaçaoënaar zag de samenwerking: ‘als
complementair, niet als alternatief voor contacten met Europa en Verenigde Staten. Daarvoor
is de Caribische markt te klein’, en een andere Curaçaoënaar gaf aan dat de regio van oudsher
als minderwaardig werd gezien.

Ook de geïnterviewden die voorzichtig positief stonden tegenover de Caribische
samenwerking maakten opmerkingen over de beperkte schaal waarop zij mogelijkheden voor
Caribische samenwerking zagen, maar zij beoordeelden ook een relatief beperkte
samenwerking als positief. Een defensiemedewerker: ‘zoiets als deelname aan Caricom kan
nooit een vervanging zijn voor de EU, maar er is een emotionele band en sympathie voor de
pan-Caribische gedachte’. Hij merkte daarbij op dat de oriëntatie van de Nederlandse
Antillen en Aruba op de regio weliswaar toenam, maar dat de kranten nog steeds vaker over
gebeurtenissen in Europa berichten dan over nieuwsfeiten in de regio, terwijl veel van de
bewoners daar toch uit afkomstig zijn. Andere geïnterviewden zagen grenzen in de – op zich
als positief beoordeelde – samenwerking vanwege de wens tot behoud van de eigen identiteit,
de onvolwassenheid van het bestuur en de onderlinge concurrentie tussen de Caribische
eilanden. Een Nederlander: ’een echte Caribische eenwording gaat eeuwen duren’.

De echte voorstanders van Caribische eenwording zeiden onder andere: ‘de eilanden zouden
sterker zijn, zowel economisch als qua identiteit, als ze beter in de regio waren ingebed’ (een
journalist). Een Nederlandse ambtenaar dacht dat dit wellicht ooit een vervanger zou kunnen
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worden voor het Koninkrijk op weg naar onafhankelijkheid. Een lokale politicus zei dat hij
‘geloofde in vrijwillige samenwerking in de regio, als onderdeel van de Greater Caribbean’,
en voegde daar aan toe: ‘of als onderdeel van de EU’.

7.2

Economische ontwikkelingen

Om meer inzicht te krijgen in het beeld dat de geïnterviewden hadden van de economische
ontwikkelingen op de Nederlandse Antillen en Aruba, werden aan hen vijf vragen op dit
gebied voorgelegd. Het ging daarbij om vragen over de ontwikkeling van het economisch
(investerings)klimaat op de eilanden, de belangrijkste economische activiteiten (nu en in de
toekomst), de toekomst van de olieraffinage en –overslag, en de rol die fraude, corruptie en
(drugs)criminaliteit op de economieën van de eilanden spelen.

7.2.1

Het investeringsklimaat

Een ruime meerderheid van de geïnterviewden was zonder meer positief gestemd over de
economische vooruitzichten voor de eilanden: ‘het toerisme wordt groot!’, en ‘het kan hier
een soort Monaco worden!’, wat wellicht wat al te optimistisch is gezien het begrensde
economische potentieel van de eilanden zoals beschreven in het eerste deel van dit onderzoek.
Nog een kwart van de geïnterviewden was gematigd positief, en zag op zijn minst
mogelijkheden voor economische groei. Maar vier geïnterviewden dachten dat het zo zou
blijven als nu, ‘Curaçao zal wel blijven kwakkelen’. Het waren alle vier Nederlanders. De
meest optimistisch gestemde geïnterviewden waren die van Curaçao, maar ook op Aruba zag
men de economische toekomst zonnig in. Met name politici en mensen uit het bedrijfsleven
gaven positieve antwoorden op deze vraag.

Ten aanzien van Curaçao werden vaak de grote hotelprojecten genoemd, de ‘bouwexplosie’,
als bewijs van het economische succes: ‘zelfs als maar 20-30% van de huidige hotelprojecten
doorgaat dan zal het heel goed gaan met Curaçao’ zei een Curaçaose geïnterviewde. Ook
werd geconstateerd dat het ondernemersklimaat zich gunstig ontwikkelt: er is minder
bureaucratie, en de politieke bemoeienis met het bedrijfsleven neemt af. De relatieve rust en
veiligheid op de eilanden ten opzichte van de regio werd als een groot goed gezien voor het
economisch klimaat. Een geïnterviewde uit het lokale bedrijfsleven noemde ook de
Kolaborativo, de samenwerking tussen werkgevers en vakbonden, als gunstig voor de
economische ontwikkeling. Een Curaçaoënaar sprak de hoop uit dat door de gunstige
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ontwikkeling de Curaçaose en Arubaanse studenten na hun studie in het buitenland weer naar
de eilanden terug zouden keren, om zo in het middenmanagement in de toeristische sector te
kunnen voorzien. Een Nederlander zag ook arbeidspotentieel in de voormalige bolitaslikkers,
die toch ondernemersgeest hadden getoond met hun éénmanszaakjes. Maar het grootste
obstakel naar economische voorspoed vond hij de politiek ‘die heeft teveel banden met de
criminaliteit en veel politici zijn incompetent’.

Bij de positieve ontwikkeling van Aruba werd door een aantal geïnterviewden wel een
kanttekening geplaatst. Een Nederlandse ambtenaar: ‘het toerisme moet oppassen zich niet uit
de markt te prijzen, en blijft erg afhankelijk van de ontwikkelingen in de Verenigde Staten’.
Een andere Nederlander zag het Amerikaanse toerisme naar het eiland al teruglopen, onder
andere omdat Amerikanen zich zorgen maken over hun veiligheid, minder geld te besteden
hebben en ook omdat ze nu een paspoort nodig hebben om Aruba binnen te komen. Een
wetenschapper vreesde dat de staatkundige herziening voor met name Sint Maarten en Aruba
de vlucht van een groot deel van het dubieuze kapitaal daar zou kunnen betekenen. Eén
geïnterviewde waarschuwde voor het ‘open gaan’ van Cuba in de nabije toekomst: dat zou
naar zijn mening het faillissement van Aruba betekenen. Zowel op Aruba als Sint Maarten
bestond bezorgdheid over de draagkracht van het eiland (infrastructuur, voorzieningen) voor
een verdere ontwikkeling van het toerisme.

Twaalf geïnterviewden (zeven uit Nederland, vijf van Curaçao) noemden de (potentieel)
positieve invloed van de band met Nederland voor de economische ontwikkeling. Ze
noemden onder meer de schuldsanering en de waarborgen voor rechtszekerheid waar
Nederland voor zorgde. Een wetenschapper dacht dat de eilanden best wel zelfredzaam
zouden kunnen zijn zonder Nederland, en dat op een beter niveau dan bijvoorbeeld Haïti,
maar dat dit nog altijd een onacceptabel niveau zou zijn voor de lokale bevolking. ‘Er zal dus
altijd wel geld naartoe moeten blijven gaan uit ederland, en het is van belang om dat niet
zoveel te laten zijn dat het verlammend werkt zoals bij de Franse eilanden in het Caribisch
gebied’.

Vier geïnterviewden (één Nederlander en drie Curaçaoënaren) noemden voorbeelden van
voor verbetering vatbare beïnvloeding door Nederland van de lokale economie: ‘ederland
neemt door zwalkend beleid vaak maatregelen die slecht zijn voor het investeringsklimaat, of
gaat de concurrentie aan met succesvolle sectoren op de ederlandse Antillen en Aruba’.
Negen geïnterviewden (vijf Nederlanders, vier Curaçaoënaren) noemden de Amerikaanse
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investeringen in de eilanden, en een aantal van hen gaf daarbij aan dat ze erkenden dat deze
belangstelling ook door geopolitieke overwegingen was ingegeven. Een Curaçaose
ambtenaar: ‘het speelt zeker een rol dat men de Amerikaanse invloed nabij Venezuela graag
wil vergroten’. Een geïnterviewde uit het lokale bedrijfsleven verbaasde zich over de
bestuursbezetting van een zojuist overgenomen bank op Curaçao: een voormalige
Amerikaanse presidentskandidaat en een voormalige Amerikaanse minister van defensie.

7.2.2

Economische sectoren

Op drie geïnterviewden na waren allen van mening dat de eilanden zich voor de lange termijn
het best op het toerisme konden richten. Ongeacht de oriëntatie of het beroep werd deze
sector het vaakst genoemd. Wel werd hierbij vaak (vijftien keer) de opmerking gemaakt dat
het verstandig was om binnen die sector te diversifiëren, of dat dit al gebeurde. Een
wetenschapper: ‘Sint Maarten en Aruba zijn te ver doorgeschoten in de monocultuur en zijn
bezig de kip met gouden eieren te slachten, terwijl dat niet nodig was geweest om de eigen
bevolking te voeden’. Als mogelijkheden voor diversificatie werden onder meer genoemd:
medisch toerisme, upgrading (zich richten op de vermogende tot zeer vermogende toerist),
historisch toerisme, carnavaltoerisme, ecotoerisme, sporttoerisme, conferentietoerisme en
cultuurtoerisme. Ook werd het raadzaam geacht om zich meer op de Europese en LatijnsAmerikaanse markt te richten.

Een goede tweede sector om zich op te richten was volgens de geïnterviewden de ‘hub’functie (23 keer genoemd), hoewel wel werd geconstateerd dat de handel met LatijnsAmerika tot nu toe nooit echt van de grond was gekomen vanwege marktprotectie,
onbetrouwbaarheid van handelspartners en bijvoorbeeld ook vanwege de angst voor import
van drugs/criminaliteit. Het lijkt onwaarschijnlijk dat daar nu ineens verandering in zou
komen. Ook is het de vraag of de eilanden wel nodig zijn om handel met Zuid-Amerika te
drijven. Andere sectoren die genoemd werden waren de financiële dienstverlening (16 keer),
de olieraffinage en –overslag (14 keer), ICT (zeven keer), en transnationale educatie: het
bieden van faciliteiten aan buitenlandse faculteiten en hun studenten (twee keer). Die
transnationale educatie is vooral aantrekkelijk geworden nu buitenlandse studenten na de
aanslag van 11 september 2001 niet zo makkelijk meer aan een Amerikaanse universiteit
kunnen studeren. Maar het is de enige sector die de Nederlanders juist niet noemden. De
Curaçaoënaren noemden al deze sectoren minstens twee keer. De Bovenwinders noemden
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alleen het toerisme en de hubfunctie, de Arubanen daarnaast ook nog olieraffinage en ICT,
maar niet financiële dienstverlening en transnationale educatie.
Een aantal geïnterviewden vond bepaalde sectoren juist niet geschikt om zich op te richten.
Olieraffinage en ICT werden in dit verband twee keer genoemd, de overige sectoren elk één
keer. Als redenen voor de onwenselijkheid van bijvoorbeeld olieraffinage op de eilanden,
werden de milieubelasting en de schade voor de volksgezondheid genoemd. Een lokale
politicus vond het toerisme geen geschikte sector om zich op te richten: ‘dat biedt misschien
werkgelegenheid voor Dominicanen, maar Antillianen zijn verwend geraakt in de Shell-tijd
en gaan ook nu nog liever naar ederland dan dat ze een hotelkamer schoon gaan maken’.
Hij vond dat er beter geïnvesteerd kon worden in hun tewerkstelling ‘als bijvoorbeeld lasser
of chirurg, vanwege hun goede oog-handcoördinatie’.

Meerdere geïnterviewden zagen beperkingen in de mogelijkheden om de eilanden (blijvend)
tot economische bloei te brengen. Ze noemden daarbij de schaarse middelen van de eilanden
(gekwalificeerd personeel, infrastructuur, grondgebied), waardoor het in ieder geval niet
mogelijk lijkt om alle potentieel interessante sectoren tegelijk te ontwikkelen. Een aantal
geïnterviewden zag ook het achterblijven van het vereiste serviceniveau in de benadering van
de toeristen als probleem, met name op Curaçao. Twee Nederlanders waarschuwden voor de
gevolgen van de naderende uitputting van de olie en de transitie naar alternatieve brandstoffen
voor het toerisme (‘het vliegtoerisme zal duur worden’) en voor de raffinage. Een
Curaçaoënaar zag mogelijkheden in de export van waterzuiveringstechnologie van Curaçao:
‘water is straks schaarser en duurder dan brandstoffen en Curaçao heeft er meer dan genoeg
van’.

7.2.3

Olieraffinage en –overslag

De geïnterviewden zijn zeer verdeeld over de toekomst die zij voor de olieraffinage en –
overslag zien, en de uitkomsten zijn moeilijk in cijfers te vatten. De één vindt het een
aflopende zaak, ‘de Isla-raffinaderij was al in 1985 afgeschreven’, de ander noemt het een
goudmijn vanwege het wereldwijde raffinagetekort. Toch lijken de meesten zich niet te
kunnen voorstellen dat het ooit anders zal worden, want – met de woorden van een lokale
politicus – ‘houden of afbreken, het is allebei veel werk’. Er is ook veel verdeeldheid over het
belang van deze sector voor de lokale economie. Twaalf geïnterviewden (vier Nederlanders,
zeven Curaçaoënaren en één Arubaan) vonden die groot, een lokale politicus zei bijvoorbeeld:
‘de raffinaderij is heel belangrijk voor de werkgelegenheid en de economische uitstraling’.
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En een defensiemedewerker: ‘het is de kurk van de eilandeconomie en heeft de toekomst’.
Maar zes andere geïnterviewden vonden het belang juist beperkt (vier Nederlanders, één
Curaçaoënaar en één Arubaan): ‘het eiland wordt uitgemolken’. Een lokale ambtenaar stelde:
‘de bevolking wil van de PdVSA af: de huidige dertien miljoen dollar per jaar opbrengst zijn
een schijntje, de raffinaderij is verwaarloosd, en er bestaat de vrees dat Chávez nog eens de
oliekraan dichtdraait vanwege de banden met de Verenigde Staten’.

De geopolitieke rol van de Isla-raffinaderij werd in totaal door veertien geïnterviewden (zes
Nederlanders en acht Curaçaoënaren) genoemd. Dit varieerde van het belang dat Chávez er
aan hecht dat de raffinaderij niet in handen van een Amerikaanse exploitant komt, tot de
invloed die Venezuela via de ISLA-raffinaderij uitoefent op de Curaçaose samenleving. ‘De
ISLA heeft tentakels in de maatschappij en beïnvloedt de meningsvorming onder de
bevolking’, zei een Nederlander. Maar een Curaçaoënaar zei dat de sociaal-economische
initiatieven van het bedrijf welkom waren. De belangstelling voor de raffinaderij van andere
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contractonderhandelingen die momenteel op zowel Curaçao als Aruba plaatsvinden.
Geïnterviewden hopen dat heronderhandelingen niet alleen zullen leiden tot meer opbrengsten
voor het eiland, maar ook tot investeringen die de huidige gezondheids- en milieuschade die
de raffinaderijen aanrichten zullen beperken.

Vijftien geïnterviewden (negen Nederlanders, vijf Curaçaoënaren en één Arubaan) maakten
zich grote zorgen over deze schade. Een Nederlander zei: ‘ederland zou de milieu- en
gezondheidsschade door de Isla niet mogen toestaan’. Maar volgens één van de Curaçaose
geïnterviewden: ‘tilt de bevolking er overwegend niet zo zwaar aan, men zegt dat de uitstoot
goed is voor de huid!’

7.2.4

Corruptie en fraude

Met uitzondering van vier Nederlandse geïnterviewden relativeerden allen de omvang van de
rol die corruptie en fraude spelen in de economie van de Nederlandse Antillen en Aruba. Een
defensiemedewerker: ‘het komt veel voor volgens de ederlandse definitie van deze termen
maar niet volgens de lokale normen, zo werkt het nu eenmaal hier'. Een Nederlander uit het
bedrijfsleven zei: ‘mensen kennen elkaar al van school en bewijzen elkaar diensten, ze
hebben vaak niet eens door dat ze met omkoping bezig zijn’. Zes geïnterviewden verwezen
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naar corruptie- en fraudeschandalen in Nederland (met name naar de bouwfraudezaak457) om
aan te geven dat dergelijke praktijken overal voorkomen. Een lokale politicus wees erop dat
er vaak ook Nederlandse bedrijven betrokken blijken te zijn bij corruptieschandalen op
Curaçao en Sint Maarten. Verder werd gehoord: ‘dat wordt opgeblazen in de media’,
‘Curaçao ligt onder een vergrootglas voor dit soort zaken’, en ‘de omvang van de bedragen
waar het over gaat is gering’. Ook werd aangegeven dat het ontbreken van een systeem van
partijsubsidiëring een zeker clièntelisme onvermijdelijk maakt. Een defensiemedewerker
wees erop dat dergelijke praktijken ook een positieve kant kunnen hebben: ze kunnen helpen
om de talrijke bureaucratische hordes te nemen.

Veel geïnterviewden constateerden een positieve ontwikkeling, het gaat naar hun mening
duidelijk de goede kant op met de aanpak van corruptie en fraude: ‘de rechterlijke macht
functioneert!’. De echt grote misstanden dateren alweer uit de jaren tachtig, en de tolerantie
van de bevolking voor zaken die niet door de beugel kunnen neemt sterk af458. Meer
Nederlandse invloed zal ervoor zorgen dat de transparantie groter zal worden. Maar
geïnterviewden ergeren zich nog wel aan het diep ingesleten systeem van politieke
benoemingen, de ‘vriendjespolitiek’. Een Nederlander merkte op: ‘het is wel eens lastig
werken met mensen die politiek benoemd zijn’. Maar ‘een portier directeur maken gebeurt
niet zo snel meer’, zei een Curaçaoënaar.

Echt kritische geluiden werden vooral over Sint Maarten gehoord: ‘Fentener van Vlissingen
heeft ooit eens gezegd dat een beetje corruptie goed is voor de economie, het is een soort van
smeerolie, maar hier is men dat stadium ver voorbij’. Meerdere geïnterviewden verbaasden
zich erover dat het zo openlijk en zichtbaar is daar, en dat de bevolking er ook nog begrip
voor heeft dat politici hun zakken vullen. Het bestuur werd ‘verziekt’ genoemd. Hierbij werd
ook verwezen naar het kritische WODC-rapport over de criminaliteit en rechtshandhaving op
dit eiland459, waarbij wel werd aangegeven dit rapport veelal uitgaat van informatie ‘van horen
zeggen’. Grondig onderzoek is nodig om na te gaan hoe ernstig de situatie echt is.

457

Zie ook Jansen van Galen, 2004: 211.
Zie ook Johnson en Soeters (2008) voor de ‘reversible destiny’ die mede door de bevolking teweeg werd gebracht in het geval van het
breken van de verstrekkende macht van de maffia in Italië en die van dons in Jamaica.
459
Verhoeven e.a., ‘De georganiseerde criminaliteit en rechtshandhaving op Sint Maarten’, Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum, 2007, zie http://www.wodc.nl/images/1463_volledige_tekst_tcm44-85053.pdf.
458
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7.2.5

Drugscriminaliteit

Van de 41 geïnterviewden spraken er 22 (negen Nederlanders, elf Curaçaoënaren en twee
Arubanen) over de duidelijke afname van de drugscriminaliteit in de samenleving460, of toch
op zijn minst van de zichtbaarheid daarvan. Indicaties daarvoor zagen ze in de toegenomen
armoede, en de klachten in de detailhandel over de teruglopende omzet en de faillissementen.
Ook werden genoemd het verdwijnen van de Afrikanen die zich bij de bank meldden met
cheques met grote bedragen, de afname van de moorden in het criminele circuit en de
toename van andere criminele activiteiten. Een andere Curaçaose geïnterviewde zag een
mogelijke indicatie van de afname van de rol van de drugscriminaliteit in de huidige beperkte
economische groei. Wellicht gaat het beter dan de cijfers doen vermoeden, maar is een
belangrijk deel van de drugsinkomsten weggevallen. Overigens hebben die inkomsten
waarschijnlijk wel de afgelopen recessie verzacht, en het eiland veel misère bespaart.

Met name de aanpak middels de 100%-controles en de bodyscans, maar ook de inzet van de
KWNA&A en de kustradar, werden succesvol genoemd in het realiseren van de afname. De
drugsroutes hebben zich verplaatst naar andere (ei)landen in de regio. Wel denken de
geïnterviewden dat er nog het nodige in containers via de havens van de Nederlandse Antillen
en Aruba wordt doorgevoerd, maar een lokale politicus zei: ‘dat kan rechtstreeks, daarvoor is
Curaçao niet nodig’. Waakzaamheid blijft sowieso geboden, want ‘de eilanden hebben pech
qua ligging in deze’. Een Nederlander dacht dat Sint Maarten zo kon afglijden naar een
narcostaat als Nederland weg zou gaan. Drie geïnterviewden (twee Nederlanders en een
Arubaan) dachten dat de rol van de drugscriminaliteit ook nu nog toenam. Eén van die
Nederlanders: ‘ze komen nog steeds met tonnen binnen, onder andere als de kustradar 'even
uit gaat'.

Op Sint Maarten en Aruba werd vaak gezegd dat er wel een probleem was met de
drugscriminaliteit, maar niet zo groot en openlijk als op Curaçao. Maar op met name Aruba
werd wel relatief vaak melding gemaakt van problemen met drugsverslaving (drie van de zes
keer dat dit door geïnterviewden genoemd werd).

460
In internationaal perspectief blijken de Nederlandse Antillen en Aruba niet de enige regio te zijn waar de overlast door zware criminaliteit
met succes bestreden blijkt te kunnen worden. Zie bijvoorbeeld Johnson en Soeters (2008) voor de aanpak van de georganiseerde misdaad in
Italië en Jamaica.
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7.3

Sociale ontwikkelingen

Op het gebied van de sociale ontwikkelingen werd de geïnterviewden eerst de open vraag
voorgelegd welke sociale ontwikkelingen op de Nederlandse Antillen en Aruba ze het
belangrijkste vonden. Vervolgens werd naar de mening gevraagd over de aanwezigheid van
maatschappelijke onrust op de eilanden, de anti-Nederlandse gevoelens onder de bevolking
(ook als bron van maatschappelijke onrust) en de gevolgen van de grote aantallen illegalen
voor de samenleving.

7.3.1

De belangrijkste sociale ontwikkelingen

De beantwoording van de vraag naar de belangrijkste sociale ontwikkelingen was voor een
aantal geïnterviewden aanleiding om positieve ontwikkelingen te noemen. Zo zei een
Curaçaoënaar: ‘voor het eerst worden nu de oorzaken van de criminaliteit in kaart gebracht,
en er zijn veel initiatieven om sociale achterstand aan te pakken’, en noemde een andere de
Kollaborativo (de samenwerking tussen vakbonden en de regering) als zeer positieve
ontwikkeling. Een Nederlander noemde, naast de sociale woningbouw, de verbetering van de
positie van de vrouw461 op Aruba als een belangrijke stap voorwaarts. De meeste
geïnterviewden noemden echter ontwikkelingen waarover zij zich grote, soms zelfs zeer grote
zorgen, maakten. Het meest werden daarbij genoemd de problemen in het onderwijs (16 keer)
en de armoede (15 keer) op de eilanden. De Curaçaose geïnterviewden vonden de armoede
het grootste probleem, de Nederlanders die met het onderwijs. De Arubanen noemden de
armoede en de problemen met het onderwijs in gelijke mate, en de geïnterviewden van de
Bovenwinden noemden wel de armoede, maar niet de problemen met het onderwijs. Het
probleem van de werkloosheid werd alleen genoemd door de geïnterviewden van Curaçao en
uit Nederland. Immigratie – uit onder andere de Dominicaanse Republiek, Haïti, Jamaica en
Colombia – en illegaliteit waren vooral een grote zorg op de Bovenwinden en Aruba, en weer
beduidend minder op Curaçao. Opvallend is dat het onderwerp criminaliteit en drugs in het
geheel niet genoemd werd door de Curaçaose geïnterviewden, maar wel door ruim een derde
van de Nederlanders, die toch vaak op Curaçao woonden of daar gewoond hadden.

461
Dit blijkens onder meer een afname van het aantal mishandelingen en een vermindering van de acceptatie voor mannen van het
tegelijkertijd hebben van (seksuele) relaties met meerdere vrouwen.
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De geïnterviewde politici maakten zich de meeste zorgen over de armoede (en noemden de
door anderen genoemde problemen met de mentaliteit in het geheel niet). Ook de ambtenaren
spraken het vaakst over de armoede, de mensen uit het bedrijfsleven noemden de armoede
samen met het slechte niveau van het onderwijs als grootste zorg. De journalisten noemden
verschillende sociale problemen, maar opvallend genoeg juist niet (expliciet) het onderwijs en
de armoede. De wetenschappers ten slotte noemden beiden de zwakke gezinsstructuren en de
problemen met de criminaliteit en drugs.
De armoede op de eilanden moet volgens de geïnterviewden niet onderschat worden: ‘de
armoede is groot, maar wordt gecamoufleerd omdat men trots is’ zei een Curaçaose
geïnterviewde. Volgens een Nederlander die op Aruba woont en werkt is zelfs op dit meest
welvarende eiland van de zes sprake van enige armoede. Mensen willen koste wat het kost
laten zien dat goed met ze gaat: ‘de auto is vaak duurder dan het huis’, maar met de hoge
kosten van het levensonderhoud (met name water en elektriciteit) krijgen steeds meer moeite
om de eindjes aan elkaar te knopen. Van alleen een uitkering valt op de eilanden inmiddels
niet meer rond te komen, en om te overleven zoeken sommige mensen hun heil in de
criminaliteit. Een geïnterviewde van Sint Maarten: ‘kinderen hechten aan status, maar omdat
er geen geld is zoeken ze hun toevlucht in jeugdmisdaad en –prostitutie’. Vooral het
ontbreken van perspectief vonden de geïnterviewden verontrustend, er is sprake van een
armoedecultuur: ‘men wil zelf niet en moet er echt uitgesleurd worden’. Drie Curaçaoënaren
spraken zelfs over een verloren generatie. ‘Deze verloren generatie is afgeschreven kan alleen
rustig gehouden worden met gevangenisstraf of geld’, zei een lokale politicus hierover. Een
Curaçaose geïnterviewde noemde niet alleen de materiele, maar ook de mentale armoede.

Voor wat betreft het onderwijs maken de geïnterviewden zich vooral zorgen over het lage
niveau en het grote aantal uitvallers. Per eiland speelt dan nog aanvullende problematiek. Zo
hadden zes geïnterviewden (drie uit Nederland, drie uit Curaçao) het over de recente
beslissing om het Papiaments als lestaal op de scholen op Curaçao in te voeren462. Ze stonden
daar zeer negatief tegenover, onder meer omdat daarmee de aansluiting op de middelbare
scholen vrijwel onmogelijk wordt. Maar een lokale politicus zei dat het onderwijs in de
Nederlandse taal voor veel leerlingen te moeilijk was, en dat dit het grote aantal uitvallers
veroorzaakte. Over het onderwijs op Sint Maarten zei een Nederlander: ‘er is een chronisch
geldgebrek op de scholen, leerlingen zijn niet geïnteresseerd en slapen tijdens de lessen, er
462
In 2005 werd op Curaçao en Bonaire het Papiaments als onderwijstaal in het voorbereidend onderwijs ingevoerd, en mocht het
Nederlands op maar vier scholen als instructietaal gebruikt worden. Maar inmiddels hebben scholen keuzevrijheid gekregen in de taal waarin
zij het onderwijs verzorgen, het Nederlands, Engels of Papiaments (bron: Radio Nederland Wereldomroep, ‘ederlands keert terug op
school’ 25 april 2008).
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vinden steekpartijen plaats’. Aanvullende problemen op Sint Maarten zijn de bendevorming
op scholen en het ontbreken van een leerplichtwet463. Voor de kinderen van illegalen is geen
plek meer op de reguliere scholen, zodat zij uit moeten wijken naar particulier gerunde
scholen waarvan de kwaliteit niet geborgd is. Op Aruba uitte een Nederlandse ambtenaar zijn
zorgen over de gevolgen van het gebrekkige kwaliteit van het onderwijs: ‘slechts één persoon
in de huidige regering heeft een HBO/universitaire opleiding, de meesten zitten daar ver
onder. Overigens heeft maar 1,2% van de bevolking een HBO/universitaire opleiding, en dat
is inclusief de expats’. Volgens de geïnterviewden is het duidelijk dat er meer geld
geïnvesteerd moet worden in het onderwijs om iets te kunnen doen aan de vele
tekortkomingen: ‘van lekkende schooldaken tot ontbrekende leerplichtambtenaren’. Maar dat
moet dan wel op een goede manier gebeuren. Dus geen geldverslindende projecten om enkele
jongeren een vak te laten leren, maar investeringen in (huiswerk)begeleiding, naschoolse
opvang en ICT-voorzieningen. Eén lokale politicus meldde in het interview dat hij zich
tevergeefs sterk had gemaakt voor gratis onderwijs.

Vaak gehoord werden ook de zorgen over de mentaliteit van de bevolking (twaalf keer), het
verval van de normen en waarden. Een groot deel van de bevolking wil snel rijk worden
zonder er iets voor te hoeven doen, denkt te snel dat het allemaal wel goed komt. Het is
volgens een Nederlander een mix van ‘meerderwaardigheidsgevoelens464, een gebrek aan
spaarzin en een gebrek aan toekomstvisie’. Ook heeft men in de ogen van een aantal
geïnterviewden te weinig over voor een ander. Een geïnterviewde op Curaçao: ‘er is een
gebrek aan homogeniteit, sociale controle en solidariteit in hele wijken, er is geen sociale
stimulering daar, er zijn geen voorbeelden van hoe het wel zou moeten’. Een journalist zag
parallellen met de problemen met de Antillianen in Nederland. Ook daar slaagt men er
immers niet in om de mensen uit deze groep die naar Nederland vertrokken zijn, op het goede
spoor te krijgen. Een Nederlandse geïnterviewde gaf aan dat ook de mentaliteit bij de
bovenlaag niet goed was: ‘een klein deel van de bevolking regelt het goed voor zichzelf en
hun families, maar doen niets voor de armen. De paar die het toch proberen lopen tegen de
muren op’. Hij signaleerde ook veel onderlinge discriminatie en onderlinge haat: ‘er is sprake
van een ´bomba-mentaliteit´: chefs laten hun mensen keihard werken voor weinig geld.
Huidskleur speelt bij deze behandeling een belangrijke rol’. Een journalist maakte zich vooral
zorgen over de mentaliteit van de lokale politici: ‘zelfs het laatste restje ideologische vernis
lijkt er nu af te zijn bij de politici’.
463
Op de Nederlandse Antillen en Aruba is wel degelijk sprake van leerplicht, die is onlangs zelfs uitgebreid van 15 naar 18 jaar. Maar
wellicht dat de controle op de naleving daarvan op Sint Maarten als dermate gebrekkig ervaren wordt, dat de geïnterviewden dit niet wisten.
464
Dit ten opzichte van de (ei)landen in de regio.
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Een Nederlandse geïnterviewde sprak ook over ‘het machismo van de bevolking, dat leidt tot
gezinnen zonder vaders en een slechte opvoeding van de jeugd’. Met hem vonden ook tien
andere geïnterviewden de slechte gezinsstructuren een zorgwekkende sociale ontwikkeling.
Het ging daarbij onder meer over de vele tienermoeders en de kinderen die door oma worden
opgevoed omdat de ouders (moeders) naar Nederland zijn vertrokken. Of – en dat lijkt met
name op Aruba en Sint Maarten te spelen – te weinig toezicht op de kinderen omdat de ouders
drie of vier banen hebben om het hoofd boven water te kunnen houden. Een Curaçaose
politicus maakte zich niet alleen zorgen over het ontbreken van een familieband, maar vooral
over het ontbreken van familiewarmte.

Andere sociale problemen die meerdere keren genoemd werden, waren werkloosheid (negen
keer), (drugs)criminaliteit (negen keer), en problemen gerelateerd aan de relatief recente
grootschalige immigratie en de problemen met illegaliteit465 (zeven keer). Op Sint Maarten
werd over dat laatste onderwerp gezegd: ‘illegaliteit is ook een tijdbom, de lokale bevolking
wordt verdrongen’, en ‘er is sprake van vreedzame co-existentie nu, maar iedereen blijft in
zijn eigen duiventil en er is geen sprake van integratie’. Problemen die een enkele keer
genoemd werden waren onder meer: een te grote tolerantie onder de bevolking (van Saba en
Sint Eustatius) waardoor problemen zoals huiselijk geweld met de mantel der liefde bedekt
werden, en de problemen die oudere Antillianen in Nederland ondervinden. Ze voelen zich
niet

(meer)

welkom

in

Nederland,

maar

kunnen

vanwege

de

slechte

lokale

oudedagsvoorzieningen ook niet meer terug naar hun geboorte-eiland. Ook noemde een
geïnterviewde het ontbreken van jeugdrecht en een jeugdgevangenis op de eilanden, waardoor
jongere gedetineerde tussen de volwassenen alleen maar verder het verkeerde pad op gingen.

Veel geïnterviewden waren ontevreden over de aanpak van de door hen gesignaleerde
problemen. Sommigen vonden dat er niets werd gedaan. Anderen waren op zich wel positief
over de verschillende initiatieven die momenteel werden ondernomen, maar laakten de
onderlinge samenhang daarvan, of hadden er een hard hoofd in dat die voortgezet zouden
gaan worden. Een lokale politicus zei: ‘er is geen beleid, geen structurele aanpak, geen
synchronisatie onderling’.

465

Deze problemen komen later in deze paragraaf uitgebreider aan de orde.
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Een wetenschapper vond dat er bij de aanpak van de sociale problemen een belangrijke taak
voor Nederland lag: ‘verbeter de wereld, begin in het eigen Koninkrijk’. Hij pleitte ervoor om
vaker inzichten uit de ontwikkelingssamenwerking op de eilanden toe te passen. Een
Curaçaose geïnterviewde vond dat desnoods middels DNA-testen het vaderschap vastgesteld
moest worden, zodat de vaders vervolgens op straffe van gevangenisstraf verplicht konden
worden om de financiële en morele verantwoordelijkheid voor hun kinderen te nemen.

7.3.2

Maatschappelijke onrust

De meerderheid van de geïnterviewden is van mening dat er geen of nauwelijks
maatschappelijke onrust op de eilanden is. Vooral op Aruba ziet men deze onrust niet. Maar
toch is ruim een derde van alle geïnterviewden van mening dat die er juist wel is. De helft van
de Nederlanders gaf dit zelfs aan, waaronder ook de wetenschappers. Van de geïnterviewden
op de Bovenwinden was niemand echt stellig over de aanwezigheid van maatschappelijke
onrust, maar één dacht dat die er misschien wel was. De geïnterviewden die geen of weinig
maatschappelijke onrust zagen, zeiden: ‘ik heb nog nooit een maatschappij gezien met zo
weinig raciale spanningen’ en ‘men ziet goed in dat men het veel beter heeft dan andere
(ei)landen in de regio, en is daar dankbaar voor’. Ook noemden meerdere geïnterviewden de
‘uitlaatkleppen’ die er zijn voor de gevoelens van onvrede, onder meer in de vorm van radioen tv-programma’s waarin bellers worden opgeroepen om hun mening over bepaalde kwesties
te geven. Mensen kunnen ook naar Nederland gaan als ze niet tevreden zijn, hoewel dat
tegenwoordig minder makkelijk begint te worden. De ervaring van een Nederlander was dat
de emoties weliswaar vaak hoog opliepen op de eilanden, maar dat men het uiteindelijk toch
altijd weer plooide.

De mensen die wel onrust in de maatschappij zagen, spraken vaak over de onvrede over de
lokale politieke en bestuurlijke elite. Een geïnterviewde op Curaçao: ‘het is steeds dezelfde
groep mensen, er verandert niets welke politieke partij er aan de macht is’. Ook noemde één
geïnterviewde de onvrede over de ‘verkoop’ van de lokale politici van de eilanden in ruil voor
de schuldsanering. Andere bronnen van onrust waren volgens de geïnterviewden de corruptie,
de werkloosheid, de maatschappelijke ontwrichting door de drugscriminaliteit, en de
oneerlijke verdeling van de welvaart. Op met name de Bovenwinden leeft de ergernis over het
grote aantal immigranten van de omringende (ei)landen (onder meer van Hispaniola). De
oorspronkelijke Sint Maartenaar (inmiddels minder dan 17% van de totale bevolking) voelt
zich sterk gemarginaliseerd en begint zich te roeren. Eén geïnterviewde noemde de ergernis
171

over het verlies van autonomie aan Nederland, en twee anderen noemde de mogelijkheid van
onrust als de staatkundige herziening (en de schuldsanering) op een mislukking uitloopt. Een
Nederlandse defensiemedewerkers zei: ‘op Curaçao is de FOL in staat om de daaruit
voortkomende onvrede tegen de elite (politiek/bedrijfsleven) te mobiliseren. Op Aruba spelen
vergelijkbare ontwikkelingen’. Eén geïnterviewde van Curaçao constateerde dat er meer
onvrede zou kunnen komen nu de mensen door de economisch voorspoediger tijden op het
eiland meer gelegenheid hadden om om zich heen te kijken. Eén geïnterviewde van
Nederlandse afkomst noemde ook nog het ‘gay-bashing’.

Vijf geïnterviewden (vier van Curaçao, één uit Nederland) nuanceerden bij hun
beantwoording van deze vraag het belang van de opstand van 30 mei 1969, en van de
gevolgen daarvan: ‘een uit de hand gelopen staking, meer niet’, ‘Curaçao heeft veel geleerd
van 1969’ en ‘het is geen oplossing gebleken voor de problemen’. Toch waren er ook vier
geïnterviewden, allen Nederlanders, die meenden dat een herhaling niet geheel uitgesloten
kon worden.

7.3.3

Anti-Nederlandse gevoelens

De helft van de geïnterviewden was van mening dat er nauwelijks of geen sprake was van
anti-Nederlandse gevoelens in de samenleving466. Er waren twee geïnterviewden die zeiden dat
die er zeker waren, en ruim een derde van de geïnterviewden zei dat die gevoelens er wel
enigszins waren. Van de Nederlanders zei iets meer dan de helft dat er op zijn minst enige
anti-Nederlandse gevoelens op de eilanden aanwezig waren, maar de lokale geïnterviewden
relativeerden die. Geen van de geïnterviewden op Aruba en op de Bovenwinden, maar wel
bijna de helft van de geïnterviewden van Curaçao constateerden dergelijke gevoelens. Eén
geïnterviewde Nederlander gaf aan persoonlijk anti-Nederlandse gevoelens ervaren te hebben
en bijvoorbeeld wel eens weggekeken te zijn bij een winkelier. Ook had hij gemerkt dat de
Nederlanders nooit echt geaccepteerd werden bij een lokale kerkgemeenschap waar hij een
actief lid van was geweest: ‘ze moeten je niet’. Maar een andere Nederlander zei over de
Arubanen: ‘ze doen wel een beroep op een slavernijverleden dat er niet geweest is, want ze
vinden het leuk om ederlanders zich ongemakkelijk te laten voelen. Maar als je zegt dat ze
niet zo'n onzin uit moeten kramen dan beginnen ze te lachen en houden ze op‘. Een Arubaanse
geïnterviewde constateerde dat de acceptatie van de relatief recent naar het eiland gekomen
Nederlanders wel minder groot was, maar dat was ook zo onder de al op Aruba wonende
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Nederlanders. Eén geïnterviewde zei dat er irritatie was over het te grote aantal Nederlandse
stagiaires op Curaçao. Een journalist zei dat er zeker haatgevoelens in de samenleving waren,
maar dat die niet puur anti-Nederlands waren maar met name speelden tussen wat hij
omschreef als de zwarte onderklasse en de witte upperclass.

Iets minder dan een derde deel van de geïnterviewden noemde de anti-Nederlandse uitspraken
in de media en in de politieke arena: ‘er is veel stemmingmakerij in de Papiamentstalige
kranten’. Maar een Curaçaoënaar noemde het een bliksemafleider voor populistische politici,
en een ander sprak van politiek misbruik van Nederland: ‘men zoekt een zondebok’. Een
Arubaanse geïnterviewde: ‘je hoort wel eens wat op de radio, maar daar moet je je niets van
aantrekken’. Zes geïnterviewden gaven aan dat de bevolking juist positief tegenover de band
met Nederland staat, iets dat zich onder meer uit in oranjegezindheid en de grootschalige
vestiging van Antillianen in Nederland.

Toch noemden veertien geïnterviewden de ergernis onder de bevolking over het betweterige,
bemoeizuchtige, betuttelende, en het ‘altijd maar weer nieuwe eisen stellen’ van Nederlandse
bestuurders, politici en bedrijven. ‘Die arrogante houding van wij capabele ederlanders
versus de roversnesten in het Caribisch gebied', zoals een geïnterviewde op de Bovenwinden
het verwoordde. Een lokale politicus laakte het gebrek aan begrip van Nederland voor de
Nederlandse Antillen en Aruba: ‘je bent daar al een Antillenexpert als je twee keer op het
eiland bent geweest’. Maar een Nederlandse ambtenaar zei op zijn beurt: ‘Antilianen zijn
inmiddels meester in het onderhandelen, ze wachten vaak geduldig af omdat ze weten dat de
ederlanders na een paar jaar toch weer weggaan’. Een Nederlandse defensiemedewerker
noemde de moeizame betrekkingen tussen Nederlanders en Antillianen ‘een cirkel van
voortdurende bevestiging van elkaars vooroordelen’. Een Curaçaoënaar ergerde zich aan het
grote aantal Nederlanders in hoge functies op de eilanden, maar bijna nog erger vond hij de
Antilianen die in Nederland gestudeerd hadden, want die waren vaak ongeduldig, arrogant en
klaagden alleen maar dat het in Nederland beter was. Een andere noemde het onwelkome
gevoel dat Antillianen in Nederland ervoeren, en de haatgevoelens daarover die ze mee
terugnamen naar hun eilanden.

466
70% van de geïnterviewden die van mening waren dat er niet of nauwelijks maatschappelijke onrust was antwoordden ook dat er niet of
nauwelijks anti-Nederlandse gevoelens bestonden.
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7.3.4

Immigratie/illegaliteit

De meningen van de geïnterviewden over de immigratie en de illegaliteit op de eilanden
waren zeer divers, maar vier thema’s kwamen bij de antwoorden steeds terug. Achttien
geïnterviewden noemden de maatschappelijke overlast, die de relatief recent van de
omringende (ei)landen naar de Nederlandse Antillen en Aruba gekomen immigranten gaven.
‘Ze hebben geen binding met het eiland, ze vervuilen het, isoleren zich en sturen het geld naar
het buitenland’ zei een Nederlandse ambtenaar. Anderen noemden hun aandeel in de
criminaliteit en de belasting die ze vormden voor de openbare voorzieningen zoals de
gezondheidszorg en het onderwijs. Ook de niveauverlaging in de maatschappij door de
zwakkere sociale achtergrond van deze groep werd genoemd, en hun vatbaarheid voor
populistische uitingen. Twee geïnterviewden noemden de hoge kosten: illegalen betalen geen
belasting, en de bestrijding ervan kost veel geld. Maar tien geïnterviewden, waarvan de helft
afkomstig van het bedrijfsleven, waren juist positief over de economische bijdrage die deze
mensen leveren. Een Nederlander: ‘het is een verschijnsel van alle tijden. Mensen komen om
te werken, leveren een economische bijdrage en gaan weer terug’. Een Curaçaose
geïnterviewde zei: ‘ze voorzien in een behoefte, de vrouwen zijn aardig en gedienstig’. Tien
geïnterviewden uitten hun zorgen over de verdringing van de eigen beroepsbevolking door de
immigranten. Toch lijkt dit onvermijdelijk, want de lokale bevolking zal niet snel voor het
salaris van een illegaal gaan werken, en kijkt ook vaak neer op het werk dat door deze mensen
gedaan wordt. Een Nederlandse ambtenaar: ‘ze willen zelf niet in de winkels werken, maar
klagen vervolgens als ze er Spaans moeten spreken’. Het blijkt inmiddels voor bonafide
bedrijven steeds moeilijker te worden om aan de slag te komen. De slechte behandeling van
illegalen werd door vijf geïnterviewden genoemd: de exploitatie en intimidatie van deze
groep keurden zij sterk af.

Zeven geïnterviewden (twee van Curaçao, één van Aruba en één uit Nederland) vertelden
ontevreden te zijn over de huidige aanpak van de illegaliteit en immigratie. Zo vond een
geïnterviewde uit het lokale bedrijfsleven dat de bestrijding van de illegaliteit veel meer
aandacht zou moeten krijgen: ‘meer zelfs dan die voor de bestrijding van de drugs, want
drugs worden doorgevoerd, maar illegalen blijven’. Maar een Arubaanse geïnterviewde
constateerde: ‘de regering geeft dubbelzinnige signalen af: ze creëert enerzijds een vraag
naar arbeid, terwijl ze anderzijds met veel bureaucratie de legalisatie van de werknemers
bemoeilijkt’. Het is nodig om hard te werken aan een goede structurering van de
arbeidsmarkt, betere administratieve procedures en een gedegen controleapparaat om
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overtredingen aan te pakken. Dat zal beter werken dan de huidige razzia’s om illegalen op te
pakken, want uitzetting is onbegonnen werk was. Dat zal met het huidige tempo zeker tien tot
twintig jaar gaan duren, volgens één van de geïnterviewden. Een andere dacht dat de overheid
het zich niet kon permitteren om de illegaliteit echt aan te pakken, omdat dan de economie in
zou storten.

Zes van de geïnterviewden waren van mening dat de problemen uiteindelijk wel beheersbaar
zouden blijven, en een lokale politicus zag al een begin van integratie. Een Nederlandse
ambtenaar zag ook overeenkomsten in cultuur en religie die maakten dat de immigranten
relatief eenvoudig zouden kunnen integreren. Een Bovenwinder zei: ‘uiteindelijk zal er een
nieuwe 'Sint Maartenaar' ontstaan, bestaande uit mensen uit alle windstreken die op het
eiland geboren zijn. De bevolking wordt gewoon een wereldbevolking’. Ook een
wetenschapper wees op de gevolgen van de grootschalige immigratie voor de identiteit en
cultuur. Hij tekende daarbij wel aan dat de immigranten niet veel belang aan een Antilliaanse
nationaliteit hechtten, maar vooral snel de Nederlandse nationaliteit wilden bemachtigen. Ook
een journalist zei: ‘de immigranten zijn gemotiveerd door het uitzicht op de ederlandse
nationaliteit, het zijn veelal passanten naar ederland’. Een andere journalist constateerde
dat de komst van de immigranten bijdroeg aan de integratie van de eilanden in de regio.

7.4

Geopolitieke ontwikkelingen

Op geopolitiek terrein werd de geïnterviewden gevraagd naar hun mening over de dreiging
die uitgaat van Venezuela, over de Amerikaanse (militaire) invloed op de eilanden, en de rol
die de Nederlandse Antillen en Aruba en Nederland in kunnen en moeten nemen tussen beide.

7.4.1

Dreiging van Venezuela

Een overgrote meerderheid van de geïnterviewden ervoer de militaire dreiging die uitging van
Venezuela laag. Slechts één geïnterviewde vond die aanzienlijk. De helft van de Arubaanse
en – opvallend genoeg ook – Bovenwindse geïnterviewden, was van mening dat er toch op
zijn minst enige dreiging van Venezuela uitging. Op Curaçao was dat één op de vijf. Van de
Nederlandse geïnterviewden schatte niemand de dreiging hoger in dan ‘laag’, en dat terwijl
een geïnterviewde van Curaçao zei: ‘de dreiging wordt wel serieus opgenomen op de
Benedenwinden, maar niet zo ernstig ingeschat als in ederland’.
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De reden om de dreiging als laag in te schatten was met name de repercussies die een
dergelijke aanval zou hebben van de zijde van Nederland en vooral de Verenigde Staten.
Maar ook de uitspraken van Chávez en zijn ideologie werden genoemd: ‘het land is zelf het
resultaat van de onafhankelijkheidsstrijd van Bolivar, een invasie zou een historische daad
van verraad betekenen’. Ook noemde een geïnterviewde de Venezolaanse belangen
(investeringen) op de eilanden, die door militaire acties geschaad zouden worden. Twee
geïnterviewden hadden het over het ontbreken van geopolitieke belangen: ‘wat moet je nou
met de Antillen?’. Maar twee anderen wezen bij de beantwoording van deze vraag op een
toename van de spanningen als er olie gevonden zou worden nabij de Benedenwinden of bij
de Saba-bank467. Venezuela heeft territoriale aanspraken op dat gebied vanuit de Aveseilanden. Een Nederlandse geïnterviewde noemde de kansen die de Venezolaanse dreiging
bood voor de Bovenwindse economieën door het verplaatsen van bedrijven. Een opvallende
uitspraak over de Venezolaanse dreiging kwam ten slotte nog van een geïnterviewde
Nederlander: ‘ik heb het idee dat de gewone man 'in de kunuku' [vrij vertaald ‘het platteland’
van de eilanden] - CV] angstig wordt gehouden op dit punt’. Een gezamenlijk gevoelde
externe dreiging kan immers de eensgezindheid vergroten, en de aandacht van interne
(sociaal-economische en politieke) problemen afleiden.
Een derde van de geïnterviewden noemde – zonder dat daar specifiek naar gevraagd werd –
de cruciale rol van de band met Nederland als het om de Venezolaanse dreiging gaat. Als de
Benedenwinden onafhankelijk van Nederland worden, is naar hun mening de kans groot dat
Venezuela de Benedenwinden inneemt468. Dit leefde met name sterk bij de Arubaanse
geïnterviewden (drie van de vier noemden het). Het werd in het geheel niet vermeld door de
geïnterviewde politici, journalisten en wetenschappers. Het aantal geïnterviewde journalisten
en wetenschappers is dermate klein dat dit statistisch niet relevant hoeft te zijn. Maar dat geen
van de vijf politici hier iets over zei is wel opvallend.

Ruim een derde van de geïnterviewde gaf bij de beantwoording van deze vraag aan dat
Venezuela op andere manieren dan militaire zijn invloed probeerde te vergroten. Met name de
defensiemedewerkers noemden dit opvallend vaak. Genoemd werden onder andere de
olieleveranties tegen gunstige voorwaarden en de rol van de Isla-raffinaderij in het uitbreiden
van de economische en politieke invloed. Maar: ‘Venezuela pakt de mogelijkheden waar die
467
Zie ook Koot en Ringeling (1984: 13): ‘Uit proefboringen onder de zeebodem tussen Aruba en Venezuela blijkt (...) dat daar
waarschijnlijk aanzienlijke hoeveelheden olie aanwezig zijn. In hoeverre de exploitatie ook rendabel is, is nog niet duidelijk’.
468
Uit het onderzoek dat eind jaren negentig onder de Antilliaanse en Arubaanse bevolking gehouden werd en beschreven in ‘Ki Sorto di
Reino’ bleek met name op Aruba en Bonaire de angst voor overheersing door een ander land wanneer men zich los zou maken van
Nederland groot, rond de tachtig procent. Op Sint Maarten was de angst een stuk kleiner: 48%. Op de andere eilanden lag het percentage
tussen de 61-64% (Oostindie en Verton, 1998:32).
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zich voordoen’ en ‘zolang het binnen de regels blijft moet men Venezuela toestaan om de
zakelijke invloed uit te breiden’. Een Curaçaose geïnterviewde meende dat er een actieve
politiek is om Venezolanen naar de Benedenwinden te laten komen, een andere noemde de
financiële steun aan politieke partijen en sociale projecten op de eilanden. Een Nederlandse
geïnterviewde ging in op het mogelijk aanslaan van die acties: ‘de bovenlaag van de
ederlandse Antillen & Aruba is niet zo blij met de Chávez-acties op de eilanden (het
uitdelen van cadeautjes etcetera), maar de onderlaag wellicht wel. Ook zwarte Venezolanen
zijn immers beter geworden onder Chávez’.

Op één geïnterviewde na dacht niemand dat een annexatie van de Benedenwinden op een
positieve ontvangst bij de Venezolaanse bevolking kon rekenen. Veel geïnterviewden gaven
aan dat de bevolking het daarvoor veel te druk had met haar eigen problemen (overleven).
Eén geïnterviewde twijfelde: ‘ik denk dat de huidige buitenlandse politiek van Venezuela bij
de Venezolaanse bevolking wel in goede aarde valt, dat de groot-Venezolaanse gedachte (dus
inclusief de Benedenwinden) breed gedragen wordt’. Drie andere geïnterviewden noemden
ook een soort van ‘Waddeneilandgevoel’: de bevolking zou een vrijwillige aansluiting
waarschijnlijk wel logisch vinden, maar een andere geïnterviewde verbaasde zich erover dat
dat juist helemaal niet leefde, terwijl dat geografisch gezien wel logisch was. De ene
geïnterviewde die van mening was dat de annexatie positief onthaald zou worden zei ook: ‘Of
de hedendaagse belangstelling van Venezuela voor met name Curaçao een dreiging of een
mogelijkheid behelst is een kwestie van perceptie’.

7.4.2

De Amerikaanse invloed

Van de geïnterviewden stond iets meer dan de helft zonder meer positief tegenover de
Amerikaanse aanwezigheid op de eilanden, zoals die zich onder meer uit in de vestiging van
de Forward Observation Locations (FOLs) op Curaçao en Aruba, uit de aanwezigheid van
Amerikaanse bedrijven op de eilanden en uit vlootbezoeken van de Amerikaanse Marine. Met
name van de Curaçaose en Arubaanse geïnterviewden stond meer dan de helft positief
tegenover die aanwezigheid. Van de Nederlandse geïnterviewden had iets minder dan de helft
een positieve houding tegenover de Amerikaanse invloed, en stond een zelfde percentage er
neutraal tegenover, of had er geen mening hierover (in een enkel geval vanwege de rol die de
geïnterviewde bekleedde). De geïnterviewden met een positieve houding tegenover de
Amerikaanse invloed noemden vaak de waarborg die deze vormde voor het niet onbestraft
kunnen blijven van eventuele acties van Venezuela. Op Curaçao zei een geïnterviewde zelfs
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trots te zijn op de aanwezigheid van de Verenigde Staten op de eilanden: ’het zet de eilanden
op de wereldkaart en geeft uitstraling’. Een ander formuleerde het anders: ‘die aanwezigheid
betekent dat de eilanden nog niet vergeten zijn’. Gewezen werd op het economische belang
van de FOLs door directe investeringen en de verbetering van het investeringsklimaat. De
FOL heeft volgens twee geïnterviewden van respectievelijk Curaçao en Aruba een goede
naam bij de bevolking omdat ze ‘goede dingen voor het eiland doen, zoals het verven van
scholen’, en ‘de FOL staat vaak in de krant’. Maar drie geïnterviewden gaven aan dat de
meeste mensen op Curaçao en Aruba niet eens wisten dat er FOLs op de eilanden waren, of
dat ze er weinig van merkten. Meerdere geïnterviewden maakte een voorbehoud bij de
overwegend positieve houding die ze tegenover de FOLs hebben: deze mogen uitsluitend
gebruikt worden volgens de nu gemaakte afspraken.

Vier geïnterviewden stonden gereserveerd of kritisch tegenover de Amerikaanse
aanwezigheid. Eén Nederlandse geïnterviewde zei: ‘afhankelijk van perceptie kunnen ze
worden opgevat als een provocatie voor de landen in de regio. De FOLs isoleren de eilanden
verder in de regio’. Een andere gaf aan dat de aanwezigheid van de FOLs de relatie met
Venezuela onder druk zetten. Eén Curaçaose geïnterviewde voelden zich enigszins
ongemakkelijk over de FOLs, een andere stond kritisch tegenover de belangstelling van
Amerikaanse investeerders vanwege de mogelijk geopolitieke motieven. Twee van de vier
critici ten aanzien van de Amerikaanse invloed waren politici. De geïnterviewden uit het
bedrijfsleven waren juist opvallend positief; niemand uit die groep was kritisch of neutraal.

7.4.3

De rol tussen de Verenigde Staten en Venezuela in

Er was vrijwel consensus bij de geïnterviewden over de rol van Nederland en de Nederlandse
Antillen en Aruba tussen Venezuela en de Verenigde Staten in: deze moet zo neutraal
mogelijk en bemiddelend zijn. ‘Met beide bevriend blijven’, en: ‘zich richten op het
handhaven van de status, soms voorzichtig manoeuvreren, continueren en geleidelijk de
samenwerking uitbreiden’. Meerdere geïnterviewden gaven dan ook aan dat ze de uitspraken
van Minister van Defensie Henk Kamp over Chávez469 ‘niet handig’, ‘onzorgvuldig’ en
‘onvoorzichtig’ vonden.

469

Zie paragraaf 4.4.
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Van een Curaçaose geïnterviewde mocht Chávez asiel op de Benedenwinden krijgen als hij in
de problemen kwam. Een andere Curaçaoënaar waarschuwde dat: ‘de Verenigde Staten en
ederland niet tussen de cultuurhistorische banden tussen de eilanden en Venezuela moeten
komen’.

Slim manoeuvreren en investeren in een vriendschappelijke relatie met beide landen kan ook
(handels)belangen dienen. De Benedenwinden zijn momenteel ‘het mooie meisje waar
iedereen naar kijkt’, zoals een geïnterviewde zei. Maar het optimaal benutten van de huidige
geopolitieke situatie ten behoeve van de handelsbelangen zal in de praktijk toch lastig
uitvoerbaar zijn, omdat Nederland qua oriëntatie toch meer pro-Amerikaans is. Eén
geïnterviewde merkte op dat de Nederlandse belangen niet per definitie dezelfde zijn als die
van de Benedenwinden in deze. Een aantal geïnterviewden was van mening dat het met het
conflict tussen de Verenigde Staten en Venezuela waarschijnlijk wel mee zal vallen, omdat
Venezuela de handelsrelatie met de Verenigde Staten uiteindelijk niet al te zeer onder druk
zal willen zetten.

7.5

Defensie op de ederlandse Antillen en Aruba

De geïnterviewden werd aan het einde van het interview ook naar hun mening over Defensie
op de Nederlandse Antillen en Aruba gevraagd. Dit om een beeld te krijgen van haar
betekenis, de bekendheid van haar huidige taken, de wensen voor de toekomst en het
draagvlak onder de lokale bevolking. Naar dit soort vragen is nog vrijwel geen onderzoek
gedaan470, zodat het zeer interessant was om de mening over dit onderwerp te peilen van zeer
diverse groep van mensen met kennis van de Antilliaanse en Arubaanse samenleving en/of
Defensie.

7.5.1

Betekenis en rol

De betekenis van Defensie voor de Nederlandse Antillen en Aruba werd door ruim driekwart
van de geïnterviewden positief beoordeeld, zes waren kritisch over die betekenis (zagen die
vaak maar deels, of vonden die niet zo groot), en drie vonden dat Defensie geen betekenis
had. De oriëntatie van de geïnterviewden bleek sterk bepalend te zijn voor de betekenis die ze
aan Defensie ter plekke toekenden. De Curaçaose geïnterviewden waren vrijwel unaniem

470
Het enige relevante onderzoek dat gevonden kon worden was het grootschalige onderzoek ‘Ki Sorto di Reino’, dat bijna tien jaar geleden
onder de bevolking van de Nederlandse Antillen en Aruba werd gehouden (Oostindie en Verton, 1998). Hierin werd onder andere ook
gevraagd naar het belang dat de Antilliaanse en Arubaanse bevolking aan de Nederlandse bescherming hechten.
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(zeer) positief over de betekenis van Defensie ter plekke471: ‘die betekenis staat buiten kijf.
Defensie geeft een gevoel van veiligheid en is een uiting van de ederlandse aanwezigheid’
en ‘Defensie is het enige aanwijsbare, zichtbare bewijs dat de ederlandse Antillen en Aruba
deel uitmaken van het Koninkrijk’.

Van de geïnterviewden van de Bovenwinden en van Aruba stond maar de helft positief
tegenover de betekenis van Defensie. De in totaal drie negatieve reacties op deze vraag
kwamen ook van een Arubaan, een Sint Maartenaar en een Nederlander die op Sint Maarten
woonden. Van de Arubaanse geïnterviewden was er maar één echt uitgesproken positief over
de betekenis. De anderen gaven antwoorden als: ‘prettig voor als het een keer nodig is’, en:
‘Defensie heeft maar een lage drempelfunctie, want Venezuela is veel machtiger’. Op de
Bovenwinden zei de ene geïnterviewde: ‘er is geen behoefte aan een defensie’. De ander, die
de betekenis van Defensie positief beoordeelde vanwege onder andere de constructieve
bijdrage tijdens en na rampen, zei later: ‘Sint Maarten is niet aangewezen op ederlandse
hulp bij een orkaanpassage, ook de Verenigde Staten hebben hun hulp aangeboden tijdens de
passage van orkaan Luis, en zullen dat weer doen mocht dat nodig zijn’. Ook de Nederlandse
geïnterviewden die op Sint Maarten woonden waren onverschillig: ‘soms komt de Pelikaan472
langs of ziet men de mariniers oefenen, daar heeft niemand problemen mee’ en ‘Defensie
heeft op Sint Maarten geen betekenis, Sint Maarten heeft Defensie ook nooit nodig gehad’.

Opvallend is dat één van de tien defensiemedewerkers negatief was over de betekenis van
Defensie ter plekke, ‘ik ben niet zo positief over die betekenis’, zonder daar een verdere
toelichting bij te willen geven. Een ander was positief over de symbolische betekenis en de
drempelfunctie, maar kritisch over de sociaal-economische betekenis van Defensie. Hij
geloofde daar niet zo in.

471

Dit sluit aan bij het vermelde in paragraaf 5.3 over het draagvlak van Defensie onder de bevolking.
Het ondersteuningsschip Hr. Ms. Pelikaan is een voormalig koopvaardijschip met een bemanning van dertien personeelsleden van de
Koninklijke Marine. Dit schip is permanent in de regio aanwezig, en is geschikt voor het transport van ca. veertig mariniers met uitrusting en
voertuigen.
472
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De betekenis van Defensie is er volgens de geïnterviewden met name voor de stabiliteit en
veiligheid op de eilanden473. Vaak wordt daarbij gerefereerd aan Venezuela, maar soms ook
naar het internationale terrorisme of naar de interne stabiliteit. Eén van de geïnterviewde
wetenschappers zei: ‘het is geen toeval dat er hier nooit een Desi Bouterse is opgestaan.
Mariniers zouden meteen ingrijpen bij de dreiging van een staatsgreep’. Overigens gaf deze
wetenschapper ook aan de betekenis van Defensie ter plekke vooral groot te vinden voor
Defensie zelf: ‘Dat is de enige instantie die er schade van zou ondervinden als de eilanden
onafhankelijk zouden worden, de Marine ontleent er deels zijn bestaansrecht aan’. Ook een
medewerker van Defensie gaf bij de bespreking van dit onderwerp aan dat een plaatsing op
Curaçao, Aruba of Sint Maarten474 voor het Defensiepersoneel vaak als een beloning ervaren
werd, en een geïnterviewde Nederlandse ambtenaar voegde daar nog aan toe dat het eiland
ook een mooie trainingslocatie voor Defensie is. Een journalist was van mening dat de
aanwezigheid van Defensie de eilanden juist kwetsbaar maakte en eerder een destabiliserende
invloed had, omdat die aanwezigheid de afstand tot de andere (ei)landen in de regio
vergrootte.

Naast die rol van bewaker van de stabiliteit en veiligheid, noemden elf geïnterviewden (ook)
het belang van Defensie voor het investeringsklimaat, iets dat feitelijk weer terug te voeren is
op de rol van Defensie als bewaker van de stabiliteit en veiligheid. De directe economische
invloed van Defensie door de uitgaven die op het eiland worden gedaan (materieel/personeel),
werd eveneens tien keer genoemd. Opmerkelijk genoeg gebeurde dit maar door drie van de
zeven geïnterviewden uit het bedrijfsleven. Een aantal geïnterviewden, waaronder ook één uit
het bedrijfsleven, was juist vrij sceptisch over het directe economische belang van Defensie
op de eilanden.

Aan de meer symbolische rol van Defensie werd door tien geïnterviewden gehecht, als ‘een
zichtbare lijn naar ederland’. Ook werd door twee mensen melding gemaakt van het belang
van het hebben van een eigen leger voor het gevoel van eigenwaarde van de bevolking (‘de
eilanden vinden dat ze als volwaardige landen ook recht hebben op een defensie’). Twee
geïnterviewden zagen een betekenis van Defensie in een sociaal-maatschappelijke rol, één
van hen, een Nederlander, zelfs uitsluitend. Hij had graag gezien dat de mariniers over het
eiland hadden gepatrouilleerd in het kader van de drugsbestrijding.
473
Dit is mogelijk in de hand is gewerkt door de vraagstelling: ‘Welke betekenis heeft de aanwezigheid van de ederlandse Defensie naar uw
mening voor de stabiliteit en orde en voor de sociale en economische ontwikkelingen, op de ederlandse Antillen en Aruba, direct dan wel
indirect?’
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Minder voor de hand liggende rollen voor Defensie werden er ook genoemd. Zo noemde één
van de geïnterviewde militairen het belang van de kritische blik van de Nederlanders, met hun
Nederlandse normen en waarden, voor de maatschappij. Hoewel dat zeer gevoelig ligt bij de
lokale bevolking, wordt er volgens hem wel degelijk rekening mee gehouden en werkt het
normverhogend. Een geïnterviewde journalist gaf echter aan dat de aanwezigheid van de vele
militairen op Curaçao en Aruba de Nederlanders juist nog meer als groep van de bevolking
isoleerde.

De Arubaanse en Bovenwindse geïnterviewden hadden duidelijk minder beeld van de rollen
die Defensie heeft, of zou kunnen hebben, dan de andere geïnterviewden (ze noemden minder
verschillende rollen). Al eerder werd geconstateerd dat de Arubaanse en Bovenwindse
geïnterviewden gemiddeld ook onverschilliger stonden tegenover de aanwezigheid van
Defensie ter plekke. Het beeld wordt nu versterkt dat het onderwerp Defensie buiten Curaçao
niet zo leeft.

De defensiemedewerkers bleken – niet geheel verrassend – het meeste inzicht in de diversiteit
van de rollen van Defensie te hebben.

7.5.2

Huidige taken en wensen voor de toekomst

Gevraagd naar de concrete taken van Defensie, bleek dat de geïnterviewden vooral taken
noemden die onder de derde hoofdtaak (ondersteuning van de civiele autoriteiten) geschaard
worden: 36 keer, tegen 21 keer taken voortvloeiend uit de eerste hoofdtaak
(landsverdediging), 11 keer taken voortvloeiend uit de tweede hoofdtaak (internationale
rechtsorde en stabiliteit) en 5 keer indirecte taken. Van de taken in het kader van de derde
hoofdtaak (ondersteuning van de civiele autoriteiten) werden de inbreng bij de Kustwacht van
de Nederlandse Antillen en Aruba het meest genoemd: door 23 van de 41 geïnterviewden. De
activiteiten voor de ANTMIL/ARUMIL (Antilliaanse en Arubaanse militie) werden door 18
geïnterviewden genoemd, en die door de Koninklijke Marechaussee door negen
geïnterviewden. Er was overwegend veel enthousiasme over deze taken, maar er waren ook
kritische geluiden. Zo zei één geïnterviewde dat de bevolking de Nederlandse inbreng uit de
KWNA&A (Kustwacht van de Nederlandse Antillen en Aruba) graag zou zien verdwijnen

474

Ook op Sint Maarten woont een klein aantal defensiemedewerkers, het gaat om personeel dat bij de KWNA&A ter plekke geplaatst is.
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omdat die te dominant is. Ook werd het ongenoegen gemeld van lokale defensiemedewerkers
over het verschil in rechtspositie met hun Nederlandse collega’s.

Andere taken in het kader van de derde hoofdtaak dan die voor de KWNA&A,
ANTMIL/ARUMIL en KMAR (Koninklijke Marechaussee) die de geïnterviewden noemden,
waren: het leveren van ceremonieel, de ondersteuning van de vrijwilligerskorpsen, Search and
Rescue, hulp bij rampen, bewaking van de gevangenis en de bestrijding van de
milieucriminaliteit werden genoemd. Als indirecte taak werd onder meer de inbreng van
kennis op het eiland (ICT) genoemd.

De taken van Defensie in het kader van de eerste hoofdtaak werden 21 keer genoemd, maar
een aanzienlijk aantal geïnterviewden was kritisch over de geloofwaardigheid van Defensie
als ‘drempel’ voor een serieuze militaire bedreiging. Wel waren meerdere geïnterviewden van
mening dat inkrimping van de huidige presentie een verkeerd signaal zou zijn. Een politicus
die in het geheel geen taak voor Defensie in de landsverdediging zag gaf als motivatie: ‘dat
heeft de historie wel aangetoond’. Hij stelde ook dat invasies niet meer van deze tijd zijn, en
vroeg zich af wat Defensie in de regio überhaupt betekende.

De taken van Defensie in het kader van de tweede hoofdtaak zijn van de drie het minst bekend
bij de geïnterviewden. Weliswaar werd de bestrijding van de drugscriminaliteit vaak gehoord
als taak voor Defensie, maar het ging daarbij vooral over taken die onder de derde hoofdtaak
vallen, zoals de inzet voor de KWNA&A en de activiteiten van de KMAR. Een Curaçaose
geïnterviewde vond de drugsbestrijding minder belangrijk, omdat hij niet geloofde dat de
acties van Defensie en de KWNA&A veel zoden aan de dijk zetten.

Er bestaan overwegend weinig ideeën over nieuwe taken van Defensie voor de toekomst,
maar als ze genoemd worden dan liggen ze voornamelijk in de bestrijding van het terrorisme
(beveiliging cruiseschepen), de toestroom van illegalen en de milieucriminaliteit. Een
wetenschapper gaf aan dat de KMAR op de eilanden straks de grenzen zal gaan bewaken.
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Intermezzo: een typische week van Defensie in de West
Om de lezer een indruk te geven van de dagelijkse werkzaamheden van de Defensiemedewerkers475 in het
Caribisch gebied, wordt in dit intermezzo een indruk gegeven van een typische week van Defensie in de West.
Deze typische week werd gebaseerd op schriftelijke bronnen (waaronder de zogenaamde ‘dagelijkse orders’ van
de marineobjecten en Defensietijdschriften), interviewresultaten èn de persoonlijke ervaringen van de
onderzoeker met het werken bij ‘Defensie in de West’476. Het is geen exacte weergave van een week zoals die
zich daadwerkelijk bij CZMCARIB heeft voorgedaan, maar geeft wel een vrij realistisch beeld van hoe een week
bij die organisatie eruit kan zien.

Maandag:
Op de marinebasis Parera, de marinierskazerne Savaneta en marinekazerne Suffisant wordt de dag begonnen met
het hijsen van de vlag. Kort daarna beginnen de koks in de kombuis al met de voorbereidingen van de
middagmaaltijd voor die dag. Op het menu van zowel de marinierskazerne Savaneta en marinebasis Parera staat
vandaag erwtensoep. Hoewel de meeste Nederlanders dat associëren met Hollands winterweer, blijkt het
Defensiepersoneel in de West dit gerecht toch zeer op prijs te stellen. Op marinekazerne Suffisant wordt
ondertussen – in tegenstelling tot de andere twee marineobjecten – Caribisch gekookt, omdat de meeste van de
geplaatsten daar van Antilliaanse afkomst zijn.
Bij de 31e Infanteriecompagnie wordt een drugscontrole uitgevoerd. De leefruimtes worden steekproefsgewijs
doorzocht, en alle mariniers moeten een urinemonster inleveren bij de ziekenboeg. Gelukkig worden ook deze
keer geen drugs, of aanwijzingen voor het gebruik ervan, gevonden.
Een Venezolaanse admiraal brengt een officieel bezoek aan CZMCARIB. Hij wordt met het nodige ceremonieel
verwelkomd op vliegveld HATO, en aansluitend door CZMCARIB meegenomen naar marinebasis Parera
besprekingen over de mogelijkheden van nauwere samenwerking van de Nederlandse en Venezolaanse marineeenheden.

Dinsdag:
Twee pelotons van de 31e en de 32e Infanteriecompagnie en het bootpeloton maken zich op voor de
jungletraining in Suriname. Samen met een peloton van de Luchtmobiele Brigade zullen de mariniers zich in
ruim vier weken bekwamen in het leren overleven en opereren in de jungle. Hr.Ms. Pelikaan zal worden ingezet
om alle benodigde voertuigen en goederen naar Suriname te brengen, en na afloop van de training weer op te
halen. Maar op dit moment is er nog wat onzekerheid over het al dan niet doorgaan van de jungletraining. Op de
Atlantische Oceaan bevindt zich namelijk een snel in kracht toenemende orkaan, die een mogelijke bedreiging
gaat vormen voor het noordelijk deel van het Caribisch gebied. In dat geval zullen de mariniers mogelijk niet
475
Dit mede omdat deze werkelijkheid voor de meeste mensen onbekend en moeilijk voorstelbaar zal zijn. Zoals Soeters e.a. (2003: 237) al
hebben aangegeven opereren militaire organisaties immers relatief geïsoleerd van de maatschappij. De werkzaamheden en de
organisatiecultuur wijken in veel opzichten sterk af van wat in de burgermaatschappij gebruikelijk is, ook omdat militaire organisaties
‘greedy institutions’ zijn, die hoge eisen aan hun personeel stellen.
476
Die persoonlijke ervaringen, die in grote delen van dit onderzoek naar de achtergrond werden geplaatst om de objectiviteit van het
onderzoek te borgen, werden hier juist benut om een realistischer beeld van de werkzaamheden van Defensie ter plekke te kunnen schetsen.
Burke (2007: 180) spreekt in dit verband van ‘practical wisdom’; een eerdere persoonlijke betrokkenheid bij een te bestuderen
onderzoeksobject kan een belangrijke meerwaarde hebben bij het uit te voeren onderzoek. De vorm waarin die persoonlijke ervaringen in een
onderzoek verwerkt worden kan heel divers zijn. De hier gekozen vorm van de verwerking in een ‘typische week’ of ‘typische dag’ is
aansprekend en beeldend, en wordt mede om die redenen vaker toegepast in (antropologisch) onderzoek. Zo deed Kent (1985: 121)
onderzoek naar de impact van de komst van televisie op de activiteiten van gezinnen van verschillende etniciteit in de Verenigde Staten, en
ze presenteerde haar bevindingen door een typische dag te beschrijven van elk van deze gezinnen vóór de komst van televisie, en van daarna.
Zij definieerde haar typische dag als 24 opeenvolgende uren waarin zich geen bijzondere gebeurtenissen voordeden. Ze merkt daarbij wel op
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naar Suriname gaan, maar tijdig naar de Bovenwindse eilanden worden gevlogen, om de lokale autoriteiten te
assisteren vóór, tijdens en na de orkaanpassage.
Bij de afdeling MATLOG (MATerieel-LOGstiek) is een deel van het personeel druk in de weer om een in beslag
genomen go-fast op te knappen, en geschikt te maken voor de Kustwacht van de Nederlandse Antillen en Aruba
om mee te oefenen.
Op Aruba maken drie ARBO-medewerkers van Defensie uit Nederland een jaarlijkse inspectieronde over de
kazerne. De Nederlandse regels op dat gebied gelden immers ook voor de Defensieonderdelen op Curaçao en
Aruba.

Woensdag:
Op marinekazerne Suffisant vinden de keuringen plaats van de nieuwe opkomst van miliciens. De opgeroepen
Antilliaanse dienstplichtige jongeren moeten zich in de ziekenboeg melden, waar het Nederlandse medische
personeel onder meer de ogen, oren, long- en hartfunctie van de jongens test. Bij de afdeling ‘Caribisch
personeel’ van de staf CZMCARIB gaan de lokale burgermedewerkers vervolgens aan de slag met de
administratieve verwerking van de gegevens van de jongeren die goedgekeurd zijn.
Op landhuis Ascencion volgen een twintigtal recent op Curaçao aangekomen militairen met hun gezinnen een
introductiedag over het leven op het eiland. Er wordt onder meer ingegaan op de taal, de cultuur, de gewoonten
en de lokale keuken.

Donderdag:
Het parlementaire jaar van de Antilliaanse Staten wordt geopend in het Statengebouw aan het Wilhelminaplein
in Willemstad, Curaçao. CZMCARIB levert elk jaar een belangrijke bijdrage aan het ceremonieel bij dit
evenement, met onder meer een erewacht van het Korps Mariniers en de Antilliaanse militie477.
Bij de ziekenboeg van marinebasis Parera is het ondertussen ‘business as usual’. Defensiemedewerkers met
gezondheidsklachten komen op consult bij de marine-artsen, anderen worden gesaneerd door de marinetandarts.

Vrijdag:
’s Middags komt het stationsschip binnen en legt aan aan de Rima-steiger van marinebasis Parera. Nadat alle
noodzakelijke werkzaamheden aan boord zijn uitgevoerd, zoals het storten van vuilnis en het aan boord nemen
van de voeding, mag de bemanning gaan passagieren. De bemanning heeft iets te vieren: het schip heeft een
grote drugsvangst gedaan. Op basis van informatie van een Amerikaans patrouillevliegtuig is drie dagen eerder
het jacht ‘Carl junior’ aangehouden. Het LEDET (Law Enforcement Detachment) van de US Coastguard, dat aan
boord van het stationsschip was ingescheept, heeft het schip doorzocht, en in een verborgen compartiment 850
kilo cocaïne gevonden. De drugs, het vaartuig en de bemanning zijn inmiddels overgedragen aan een vaartuig
van de US Coastguard.
Op marinebasis Parera vindt die dag ook een vergadering plaats over de vervanging van de mariniers van de 31e
Infanteriecompagnie op Curaçao door militairen van de Landmacht478. Nagegaan moet worden wat de
consequenties van deze verandering zijn voor onder meer de huisvesting, de voeding en de kledingverstrekking.

dat zo’n typische dag in de praktijk vrijwel niet bestaat, en ze heeft uiteindelijk delen van verschillende dagen gecombineerd om tot haar
‘typische dagen’ te komen.
477
Bron: Radio Nederland Wereldomroep, ‘Optimisme over nieuw parlementair jaar Antillen’, 12 september 2007.
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Zaterdag: de ‘boordplaatsers’ op marinebasis Parera zijn de enige die voor nog wat leven op de basis zorgen. Ze
brengen de tijd door met uitslapen, sporten in de sporthal, en’s avonds drinken ze een biertje in het nabij de basis
gelegen café of in de stad.

Zondag: de Geestelijke Verzorging verzorgt de tweemaandelijkse kerkdienst op marinebasis Parera. Deze
kerkdienst is niet alleen bedoeld voor het Defensiepersoneel en zijn gezinsleden, ook de lokale bevolking is van
harte welkom.

7.5.3

Het voldoen van de huidige presentie

Van de geïnterviewden zijn er vierentwintig van mening dat de huidige kwantitatieve en
kwalitatieve aanwezigheid voldoet. Van de geïnterviewden zijn er acht van mening dat die
presentie niet voldoet en hebben er zeven geen mening of ze twijfelen (‘misschien moeten de
taken van Defensie geïntensiveerd worden na de staatkundige herziening’). Eén
geïnterviewde gaf aan zo’n preconceptie te hebben van de huidige status van Defensie, dat hij
niet wist hoe het anders zou moeten. Meerdere geïnterviewden gaven aan eigenlijk weinig
beeld te hebben bij de exacte aanwezigheid nu. Toch vonden ze een merkbare vermindering
vaak niet wenselijk vanwege het signaal dat daarvan uit zou gaan naar investeerders en Hugo
Chávez. Een Arubaanse geïnterviewde gaf aan dat terugtrekking van Defensie van Aruba, en
bediening vanuit Curaçao, gevoelig lag. Die zou volgens hem alleen ‘verkocht’ kunnen
worden als daar een uitbreiding van de Nederlandse inbreng in de KWNA&A tegenover zou
staan.

Zes geïnterviewden (twee van Curaçao, één van Aruba en één van de Bovenwinden) zagen
graag een uitbreiding van de taken ter ondersteuning van de lokale politie, van de KMAR
en/of de Marine. Dit onder meer als tegenwicht tegen de ‘ons-kent-ons mentaliteit’ bij de
lokale politie, en door de gewenste inbreng van ‘vers bloed’. Maar vijf geïnterviewden (twee
van Curaçao, één Bovenwinder en twee Nederlanders) noemden ook de irritatie die het
KMAR-personeel in voorgaande jaren bij de bevolking had gewekt. Het ging daarbij over het
verschil in rechtspositie en over het succes van het KMAR-personeel en het feit ‘dat ze zich
daarnaar gedroegen’. Eén geïnterviewde van Curaçao vertelde dat de bevolking zich erg had
opgewonden over de richtlijnen die het KMAR-personeel meekreeg bij plaatsing: ‘niet inlaten
met de lokale bevolking, onverharde wegen mijden’. Ook de alcoholcontroles die de KMAR
had uitgevoerd bij de bestuurders van de carnavalwagens tijdens de jaarlijkse ‘Gran Marcha’

478
De minister van Defensie is voornemen om de compagnie mariniers op Curaçao op te heffen en, in plaats daarvan, op roulatiebasis
militairen van het Commando Landstrijdkrachten hiervoor in te zetten. Zie ook noot 351.
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(grote carnavalsoptocht) hadden op Curaçao veel kwaad bloed gezet. Anderzijds gaf een
geïnterviewde van Sint Maarten aan dat de inzet van KMAR-personeel daar wel minder
gevoelig lag dan die van Nederlandse politiemensen.

Vier geïnterviewden, allen Nederlandse defensiemedewerkers, stonden juist afwijzend
tegenover een uitbreiding van het takenpakket met meer politionele taken. Argumenten
waren: ‘ik vind het principieel onjuist om Defensie in te zetten voor politionele taken voordat
alle andere mogelijkheden (bijvoorbeeld het VKC) zijn uitgeput’, en ‘dat zijn snel
oneigenlijke taken voor de krijgsmacht’. Een andere geïnterviewde defensiemedewerker vond
dat de taken ter plekke uiteindelijk teruggebracht zouden moeten worden tot uitsluitend de
twee ‘eigenlijke’ taken: die voor de landsverdediging (drempelfunctie) en de inzet voor de
KWNA&A. Alle andere taken zouden door de eilanden zelf verricht moeten worden.

Vijf geïnterviewden – met een diverse oriëntatie en rol – hadden wensen op het gebied van
materieel en personeel (zoals: het stationsschip zou permanent aanwezig moeten zijn, de
marinepatrouillevliegtuigen zouden terug moeten komen). Maar een andere geïnterviewde –
een defensiemedewerker – zei: ‘Kwantiteit is minder relevant voor de aanwezigheid, heb je
daar zoveel mariniers voor nodig?’. Een andere militair voorzag een toekomst waarin alleen
nog een CZMCARIB met een (interkrijgsmachtelijke) trainingsstaf op Curaçao gestationeerd
was, en roulerende militairen voor een soort van ‘uitzending’ naar de eilanden werden
gestuurd. Een lokale politicus zou graag zien dat er meer mogelijkheden en begeleiding
zouden komen voor lokale mensen om door te stromen naar de hogere functies bij Defensie
op de eilanden en bij de KWNA&A.

Niet

alleen

door

mensen

binnen

de

eilandgemeenschappen,

maar

ook

door

defensiemedewerkers zelf, werd bij de antwoorden aangegeven dat de mentaliteit van het
Defensiepersoneel moet veranderen: ‘men heeft vaak een mening en etaleert deze al voordat
men goed en wel het vliegtuig is uitgestapt’. Meer interesse in, en betrokkenheid bij, de
Antilliaanse en Arubaanse gemeenschap is duidelijk gewenst. Een wetenschapper geeft aan
dat een deel van het marinepersoneel ‘wellicht niet de juiste ambassadeur ter plekke is’. Een
journalist gaf aan dat ‘het zou bijdragen aan het draagvlak als ze [de Nederlandse Defensie –
CV] zichzelf serieuzer zouden nemen (niet zoveel drinken in het openbaar, geen
drugsincidenten). Door de aanwezigheid van de ederlandse defensie in deze vorm – jonge,
vaak laag opgeleide mensen uit ederlandse volksmilieus – komen de Curaçaose en de
ederlandse onderklasse met elkaar in aanraking. Dat botst of leeft compleet langs elkaar
187

heen, ook in het uitgaansleven’. Twee geïnterviewden gaven aan zich zorgen te maken over
de gevolgen voor de beeldvorming als de mariniers op Curaçao binnenkort vervangen worden
door landmachtmilitairen479. Eén van de geïnterviewden opperde om de Papiamentstalige
kranten te vragen meer positieve aandacht aan Defensie te besteden.

Vijf geïnterviewden (twee Nederlanders en twee van Curaçao) zagen graag dat Defensie
(meer) sociale taken zou gaan vervullen: ‘bijvoorbeeld het verven van scholen’, ‘dat is iets
dat bezoekende Amerikaanse eenheden altijd wel doen’ en ‘ze zijn er toch’. Eén van hen zag
het nut van militairen uiteindelijk zelfs als ontwikkelingswerker, een ander zag wel wat in het
opzetten van een soort PRT (Provinciaal Reconstructie Team) voor de Nederlandse Antillen
en Aruba: ‘eerst maar eens de eigen achtertuin bekijken voordat men in Afrika en
Afghanistan aan de slag gaat!’.

Bij de geïnterviewden afkomstig van, of wonend op, de Bovenwinden werd geen animo
waargenomen voor een permanente aanwezigheid van Defensie: ‘het eiland wil het schaarse
land liever voor leukere zaken gebruiken!’. Een Bovenwinder gaf ook aan dat het beter was
om Defensie vanaf de Benedenwinden hulp tijdens orkaanpassages te laten leveren, omdat
militairen en hun gezinnen zo minder risico liepen ook zelf slachtoffer te worden.

7.5.4

Draagvlak

Van de geïnterviewden denken er vierendertig dat er draagvlak is voor Defensie op de
eilanden, denkt er één dat dat er niet is (‘dat leeft niet op Sint Maarten’). Vier geïnterviewden
denken dat het draagvlak er wel is, maar maakten er wel een kritische kanttekening bij, zoals:
‘Arubanen vragen zich af wat de ederlandse militairen hier komen doen, vakantie vieren?
Maar het is altijd zo geweest, dus het zal wel goed zijn’. Als bewijs van het draagvlak wordt
door geïnterviewden naar de populariteit van de lokale open dagen van de Marine verwezen,
en door één van de geïnterviewden (een defensiemedewerker) naar de populariteit van de
recent gehouden militaire oefening Joint Caribbean Lion: ‘ze stonden erbij te
applaudisseren!’. Een geïnterviewde afkomstig uit het lokale bedrijfsleven zei dat Defensie
bijna gezien werd als een Antilliaanse Defensie, een ander zei: ‘Defensie past in het rijtje
paspoort, Koningin etc.’. Een Curaçaose geïnterviewde maakte zich meer zorgen over het
draagvlak bij de ederlandse bevolking voor Defensie op de eilanden.

479

Zie ook noot 351 over de vervanging van de mariners van de 31e Infanteriecompagnie door militairen van het Commando
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Opvallend is dat ruim een derde van de geïnterviewden bij de beantwoording van de vraag uit
eigen initiatief een opmerking maakte over de negatieve invloed die het (wan)gedrag van
militairen op het draagvlak heeft gehad, of zou kunnen hebben. Dit gebeurde zelfs door meer
dan de helft van de Curaçaose geïnterviewden. Duidelijk is dat misdragingen door het
personeel, zoals deelname aan vechtpartijen, drankmisbruik en drugsincidenten, het draagvlak
voor Defensie in het verleden sterk hebben verminderd, en dat ook makkelijk weer zouden
kunnen doen. Wel werd door veel geïnterviewden hier direct aan toegevoegd dat dit de laatste
tijd sterk is verbeterd. Zij spraken waardering uit voor de inzet van de verschillende
Commandanten der Zeemacht in het Caribisch Gebied hiervoor. Ook het feit dat ze vaak
Papiaments spraken werd door een lokale geïnterviewde geroemd: ‘zij waren een deel van de
Antilliaanse bevolking’.

7.6

Hoofdlijnen van de interviews

Veel van de gegeven antwoorden door de geïnterviewden blijken goed aan te sluiten bij de
bevindingen van de literatuurstudie. Zo spraken meerdere geïnterviewden over de in deel 1
geschetste moeizame relaties tussen de Koninkrijkspartners. Enerzijds ging het daarbij om de
relatie tussen Curaçao en de andere eilanden van de Nederlandse Antillen. Anderzijds ging
het om de relatie tussen Curaçao – en in mindere mate de andere eilanden – en Nederland.
Geïnterviewden van Curaçaose afkomst verheugden zich erop om straks de bestuurlast van de
andere eilanden kwijt te zijn en de bestuurlijke capaciteit op het eigen eiland te kunnen
richten. Maar een geïnterviewde van de Bovenwinden vroeg zich af hoe Curaçao het straks
zou gaan redden als het niet langer de voor de andere eilanden bestemde gelden voor het
eigen eiland in kon zetten. En waar Jessurun d’Oliveira de relatie tussen Nederland en de
overzeese Koninkrijksdelen typeerde met ‘hou me vast laat me los’480, sprak één van de
geïnterviewden over een vergelijkbaar ‘tegenspartelend akkoord gaan, en dan blijven
spartelen’.

Geïnterviewden constateerden een groot wantrouwen tussen de Nederlandse en de overzeese
partners bij het bespreken van de diverse Koninkrijkszaken, en merkten op dat ze niet
dezelfde taal spreken. Dit sluit nauw aan bij wat onder andere Verweel (2003: 179) heeft
gezegd over het letterlijk niet spreken van dezelfde taal door de Koninkrijkspartners, zelfs als
ze beide Nederlands spreken481. Ook de ‘nieuwe Nederlandse toon’ in de Koninkrijksrelaties
Landstrijdkrachten op roulatiebasis.
480
Bron: de Volkskrant, ‘Wij kunnen ons ook losmaken van de Antillen’, 27 augustus 2003.
481
Hij stelde: ‘het Curaçaos-ederlands is een volstrekt eigen taal geworden, waarin beeldspraak, gezegdes en clichés gemixt zijn tot zinnen
met een volstrekt symbolische betekenis in de interactie met ederlanders. Het voordeel van deze taal is dat men elkaar toespreekt in
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werd door meerdere geïnterviewden opgemerkt. Die werd niet door iedereen begrepen of
positief bevonden, en de geïnterviewden die meenden dat die toon wel tot verheldering van de
relatie kon leiden, hadden er niet veel vertrouwen in dat Nederland die toon vol zal gaan
houden. Meerdere geïnterviewden wezen ook op de geringe belangstelling voor, en
populariteit van, de Nederlandse Antillen en Aruba bij de Nederlandse bevolking.

Alhoewel nog niet iedereen er zeker van was dat de staatkundige herziening zou gaan slagen,
stond men hier overwegend wel positief tegenover, men vond dat die kansen bood voor een
verbetering van de situatie op de eilanden482. De staatkundige herziening zal naar de mening
van een (kleine) meerderheid van de geïnterviewden wel gaan leiden tot een grotere
Nederlandse invloed483. Hier is wel draagvlak voor, maar met name de lokale geïnterviewden
benadrukten dat dit wel met respect moet gebeuren. Het grote belang dat men in de
Antilliaanse en Arubaanse cultuur aan het begrip ‘respect’ wordt gehecht kwam ook in de
literatuur nadrukkelijk naar voren484.

Een algemene indruk bij het analyseren van de interviewresultaten is dat de oriëntatie van de
geïnterviewden een belangrijke factor van invloed is geweest bij de beantwoording van een
aantal vragen. Met name het verschil in optimisme tussen Europese Nederlanders en
Caribische Nederlanders over onderwerpen als samenwerking tussen de eilanden en de
uiteindelijke zelfstandigheid vallen op. De lokale geïnterviewden waren over beide
aanzienlijk optimistischer over dan de Nederlandse geïnterviewden.
•

Zo meenden Caribische Nederlanders drie keer vaker dan hun Europese Rijksgenoten dat
de samenwerking tussen de eilanden gelijk zou blijven of zelfs zou toenemen. Het
optimisme van de lokale geïnterviewden over dit onderwerp is verrassend, omdat in de
literatuur toch veelvuldig gewezen wordt op het ontbreken van een ‘Antilliaanse identiteit’
onder de bevolking van de eilanden485. Op basis van de interviews ontstaat de indruk dat de
Benedenwinden onderling, en ook de Bovenwinden onderling, toch wel ‘iets’ met elkaar
hebben.

welbekende klanken, die eenieder het vermoeden geeft dat hij het begrijpt en tegelijkertijd de ruimte laat voor eenieder om er zijn eigen
betekenis en uitleg aan te geven’.
482
Dit in tegenstelling tot aansluiting bij een ander (ei)land of een beweging richting Europa (UPG-status), en alhoewel men vaak wel
positief stond tegenover Caribische samenwerking werd dit niet gezien als een serieuze vervanging voor de Koninkrijksband. Dit in
aansluiting met de bevindingen uit de literatuurstudie. Zo constateerde bijvoorbeeld ook Jansen van Galen (2004: 198) al dat het onderwerp
UPG-status niet op de eilanden leeft: ‘Dat in ederland het onderwerp niet leefde was begrijpelijk; dat het op de Antillen niet leefde was
bedenkelijk, want het was van levensbelang voor de eilanden’.
483
Ook in de literatuurstudie werd al geconstateerd dat er draagvlak is voor Nederlandse ondersteuning van de eilanden, en dat het nalaten
van actie zelfs wordt afgekeurd (zie bijvoorbeeld het citaat van Ronchi Isa in paragraaf 2.1).
484
Zie onder andere paragraaf 1.2 over het belang van het tonen van voldoende respect in de Antilliaanse cultuur en identiteit.
485
Zie paragraaf 1.2.
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•

En ook het grote aantal lokale geïnterviewden dat verwachtte dat de eilanden ooit
zelfstandig zouden worden was opvallend, gezien de uitslagen van de diverse referenda
die de laatste jaren in de Nederlandse Antillen en Aruba zijn gehouden486. Met name op
Curaçao was dit opvallend hoog. Maar ook de helft van de geïnterviewden van Aruba en
Sint Maarten waren positief gestemd over een uiteindelijke zelfstandigheid487. Ter
vergelijking: van de negentien Nederlanders dacht op twee na iedereen dat de eilanden
nooit zelfstandig zouden worden. Er zijn echter aanwijzingen dat het hier vooral een
symbolische wens tot zelfstandigheid van de lokale geïnterviewden betrof, als iets waar
elk land uiteindelijk naar zou moeten streven.

Ook over de economische ontwikkeling van de eilanden waren de Nederlandse
geïnterviewden aanzienlijk minder positief dan de geïnterviewden van de eilanden, die de
economische toekomst overwegend bijzonder rooskleurig inzagen. Dit met name op Curaçao,
en met name dankzij het toerisme488. De – deels geopolitiek gedreven – Amerikaanse
investeringen in de toeristische sector werden hierbij door meerdere geïnterviewden genoemd,
en ook het economisch ‘reveil’ dat ze op met name Curaçao teweeg hadden gebracht489. Dit
‘reveil’ klonk duidelijk door in de interviews. Ten aanzien van het toerisme op Aruba en Sint
Maarten plaatste een aantal geïnterviewden wel de kanttekening dat de grenzen van de
belasting van de beschikbare infrastructuur en beroepsbevolking in zicht kwamen490, en ook
werd de grote afhankelijkheid van Amerikaanse toeristen genoemd. Diversificatie werd
noodzakelijk bevonden. Andere mogelijke economische activiteiten werden ook genoemd,
zoals onder meer het verzorgen van een ‘hub-functie’ naar Latijns-Amerika, financiële
dienstverlening en de olieraffinage/-overslag. Maar over de voordelen voor de eilanden van
die laatste activiteit waren de meningen sterk verdeeld. Dit onder meer vanwege de grote
gezondheids- en milieuschade die ze met zich mee brengt.
486
In 1971 koos in een enquête van dagblad Amigoe de overgrote meerderheid van de Benedenwindse bevolking voor behoud van de band
met Nederland, zij het dat die wel losser mocht worden. Uit een onderzoek van 1974 bleek 14% van de Curaçaoënaren en 25% van de
Arubanen voor onafhankelijkheid te zijn (Jansen van Galen, 2004: 102). In maart 1977 werd op Aruba een referendum gehouden waarbij een
ruime meerderheid weliswaar koos voor ‘onafhankelijkheid buiten het Antilliaanse verband’, maar de enige andere optie was
‘onafhankelijkheid binnen het Antilliaanse verband’ (Jansen van Galen, 2004: 91). De optie voor behoud van de band met Nederland buiten
het Antilliaanse verband was niet in het referendum opgenomen, zodat niet kan worden vastgesteld of op dat moment een meerderheid van
de Arubaanse bevolking daadwerkelijk de onafhankelijkheid boven het behoud van de band met Nederland gekozen zou hebben als die
keuze was voorgelegd. Eind jaren tachtig was een meerderheid van de Antilliaanse bevolking voor het behoud van de band met Nederland,
en in 1993 bleek nog maar een half procent van de Curaçaose bevolking voor onafhankelijkheid, en op Sint Eustatius nul procent (Jansen van
Galen, 2004: 196). Eind 1997 lag het percentage voorstanders van de onafhankelijkheid tussen de 0% (op Saba) en 15,3% (op Sint Maarten).
Op Curaçao was het 6,6%, op Aruba 5,2, op Bonaire 1,8% en op Sint Eustatius 1,5%.
487
Uit het onderzoek ‘Ki Sorto di Reino’ (1998:29) kwam een aanzienlijk lager percentage voorstanders van de onafhankelijkheid naar
voren: 5,2% op Aruba en 5,5% op Curaçao. Op Sint Maarten was dat 15,3%. Maar Jansen van Galen (2004: 197) constateerde wel naar
aanleiding van zijn bezoeken aan de eilanden: ‘dat gezien de geringe publieke weerklank voor het streven naar onafhankelijkheid het
opmerkelijk was hoeveel geïnterviewden erover speculeerden’.
488
Ook de financiële dienstverlening werd genoemd, het medisch toerisme en de vestiging van (medische) faculteiten van buitenlandse
universiteiten (de zogenaamde transnationale educatie). De hubfunctie van de Benedenwinden naar Zuid-Amerika werd geregeld genoemd,
maar geconstateerd werd ook dat daar tot nu toe nog weinig van terecht is gekomen. Ook van de olieraffinage en –overslag verwachtten de
meeste geïnterviewden een positieve economische invloed, als binnenkort over de contracten wordt heronderhandeld.
489
Zoals ook beschreven in paragraaf 3.3.
490
Zie Pattulo (2006) voor de nadelen van het ontwikkelen van de toeristische sector in het Caribisch gebied.
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De staatkundige herziening en de resulterende grotere Nederlandse invloed werden positief
bevonden voor het economische klimaat (schuldsanering), maar ook werden kritische
opmerkingen gehoord over de bemoeienis van Nederland in het verleden met de economische
ontwikkeling van de eilanden. Dat lag duidelijk nog gevoelig. De voorbeelden die daarbij
genoemd waren komen overeen met wat daarover in de literatuur werd gevonden491. Opvallend
is verder dat de rol van corruptie en fraude door vrijwel alle geïnterviewden genuanceerd
werd. Die was naar hun mening nooit zo groot als hij in de kranten werd afgeschilderd, die
was ook elders aanwezig (‘de Bouwfraude’ in Nederland werd vaak genoemd), sommige
zaken ‘gingen nu eenmaal zo op de Antillen’492, en ook werd er melding gemaakt van een
duidelijke afname daarvan. Wel maakte veel geïnterviewden zich zorgen over Sint Maarten,
waar de aanwezige corruptie en fraude niet gerelativeerd mogen worden. Ook de invloed die
de drugscriminaliteit tot recent op de eilanden had gehad, werd niet gerelativeerd maar de
geïnterviewden noemden wel het succes van de aanpak daarvan. De problemen met de
drugscriminaliteit waren merkbaar minder geworden op de eilanden493.

Gevraagd naar de belangrijkste sociale ontwikkelingen spraken de geïnterviewden vooral hun
zorgen uit over de slechte kwaliteit van het onderwijs en de armoede op de eilanden. De
problemen zijn onderling gerelateerd, want het grote aantal ‘drop-outs’ uit het onderwijs is
door het ontbreken van perspectief tot armoede veroordeeld. Verder maakten met name de
Curaçaose geïnterviewden494 zich zorgen over de grote – en ook weer sterk aan het slechte
onderwijs en de armoede gerelateerde – werkloosheid op het eiland, terwijl immigratie op
vooral de Bovenwindse eilanden en Aruba als groot probleem ervaren werd495. Op Curaçao
constateerden geïnterviewden dat het hele generaties op het eiland ontbreekt aan enig
perspectief op vooruitgang, ze zijn als het ware ‘afgeschreven’496. Meerdere geïnterviewden
noemden in dit verband ook het verval van normen en waarden onder de bevolking, in hele
491

Zie het intermezzo ‘de rol van Nederland bij de economische ontwikkeling van de Nederlandse Antillen en Aruba’ in hoofdstuk 3.
492
Dit sluit aan bij de spanning die al in hoofdstuk 1 werd geconstateerd tussen de Europees-Nederlandse bestuursstijl en het lokale
‘bricolage’.
492
Dit sluit nauw aan bij de in de inleiding beschreven lokale bestuursstijl van ‘bricolage’, en het door Soeters en Tessema (2004: 624)
beschreven premoderne systeem van overheidsbestuur gebaseerd op clièntelisme, ‘wie je kent is belangrijk’. Zie ook noot 45.
493
Maar zie in dit verband het ná de interviews verschenen International Narcotics Control Strategy Report van maart 2008: ‘The islands of
the etherlands Antilles (...) continue to serve as northbound transshipment points for cocaine and increasing amounts of heroin coming
from South America; chiefly Colombia, Venezuela, and to a much lesser extent, Suriname. Go-fast boats are typically used to transport drugs
to U.S. territory in the Caribbean, although the use of fishing boats, freighters, and cruise ships is becoming more common. Direct transport
to Europe, and at times to the U.S., is sometimes carried-out by “mules” (drug couriers) using commercial flights. The DEA and local law
enforcement saw continued go-fast boat traffic this year with some load sizes reduced because of a potential exposure to law enforcement.
This shift was attributed to successful investigations along with investments by the Antilles in border security like the new ground-based
radar system capable of identifying inbound vessels. These shipments were generally en route to Puerto Rico or the U.S. Virgin Islands, but
Sint Maarten continued to hold some measurable popularity among couriers as a gateway to Europe. In addition to go-fast boat activity and
smuggling via commercial airlines, large quantities of narcotics continued to be moved through in cargo containers’.
494
Opvallend was dat het onderwerp criminaliteit en drugs in het geheel niet genoemd werd door de Curaçaose geïnterviewden, maar wel
door 37% van de Nederlanders, die toch vaak op Curaçao woonden of daar gewoond hadden.
495
Daarmee wil overigens niet gezegd worden dat daar op de Benedenwinden geen zorgen over bestonden, maar daar meende men dat de
problemen met de illegaliteit en immigratie uiteindelijk wel beheersbaar zouden zijn.
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wijken is de gemeenschapszin weggevallen. Men wil koste wat het kost laten ziet dat het goed
gaat, ook als dat niet het geval is. Om aan de benodigde middelen te komen zoeken sommigen
hun heil in de criminaliteit. De zwakke (matrifocale) gezinsstructuren, en resulterende slechte
opvoeding van de jeugd, zijn hier zowel oorzaak als gevolg van. Gevraagd naar de mening
over migratie en illegaliteit kwamen de maatschappelijke overlast en de verdringing van de
eigen beroepsbevolking naar voren, maar ook het grote economische belang dat deze mensen
voor de lokale economieën hadden. Een belangrijke constatering is nog dat veel van de
geïnterviewden van mening waren dat de aanpak van alle door hen geschetste sociale
problemen sterk tekortschoot.

De kans dat interne onrust op korte termijn tot grootschalige escalatie zal leiden werd door de
meeste geïnterviewden niet groot geacht, er zijn tegenwoordig immers genoeg mogelijkheden
om gevoelens van onvrede te kanaliseren. Maar ruim een derde van de geïnterviewden,
waaronder de wetenschappers, wilde die mogelijkheid toch niet geheel uitsluiten497. Als zich
interne onrust voor zou doen, dan zou die zich volgens hen op de Bovenwinden met name
tegen de illegalen richten, en op Curaçao vooral tegen de politieke elite – uit onvrede over de
ongelijke welvaartsverdeling – of tegen Nederland, als de staatkundige herziening zou
mislukken en de schuld daarvan door lokale politici bij Nederland zou worden gelegd. AntiNederlandse gevoelens worden op Curaçao veel in de media gehoord, maar de Nederlandse
geïnterviewden gaven aan die zelden tot nooit persoonlijk ervaren te hebben. Er bestaat
volgens de geïnterviewden zeker irritatie over de Nederlandse bemoeizucht en arrogantie,
maar meer tegen Nederland als ‘instantie’ dan tegen de Nederlander. De manier waarop
Nederland in dit verband getypeerd werd kwam sterk overeen met de stereotypen zoals die in
de literatuur gevonden werden (van Marrewijk, 2004). Op Aruba speelt volgens de
geïnterviewden geen interne onrust van enige betekenis, maar ook daar bestaat zeker enige
ergernis over de Nederlandse houding tegenover het eiland.

De geïnterviewden vinden de waarschijnlijkheid van een militaire annexatie van de
Bendenwinden door Venezuela zeer klein, maar een derde van die geïnterviewden gaf
ongevraagd aan dat de waarschijnlijkheid daarvan aanzienlijk groter zou worden als de
eilanden onafhankelijk zouden worden. Eveneens een derde deel van de geïnterviewden
noemde de groeiende invloed van Venezuela op sociaal, politiek en economisch gebied op de
Benedenwinden. Ook de groeiende Amerikaanse invloed op economisch en militair gebied
496

Zie ook de ‘subcultuur van armoede’ waar het OcaN over spreekt, zoals beschreven in paragraaf 3.4.
497
Een aantal geïnterviewden relativeerde in dit verband het belang van de opstand van 30 mei 1969, maar een bijna even groot aantal vond
dat een herhaling niet uitgesloten kon worden.
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werd door een aantal geïnterviewden genoemd. De Amerikaanse invloed wordt duidelijk
positiever beoordeeld dan de Venezolaanse, maar ook die mag niet te veel impact hebben op
de eilanden of gebruikt worden voor oneigenlijke doelen (zoals het via de eilanden
binnenvallen van Venezuela). De Nederlandse Antillen en Aruba en Nederland moeten een
neutrale rol innemen tussen de twee landen, vinden de geïnterviewden. Door een
bemiddelende rol kunnen wellicht (economische) voordelen behaald worden.

Naast de eerder genoemde verschillen in optimisme tussen Europese en Caribische
Nederlanders over de Caribische samenwerking, de uiteindelijke zelfstandigheid van de
eilanden, en de economische ontwikkeling, bleken er ook aanzienlijke verschillen bij de
beantwoording van een aantal andere vragen. Zo dachten de Europese Nederlanders
aanzienlijk vaker dan hun Caribische Koninkrijksgenoten dat de Nederlandse invloed toe zou
gaan nemen, dat de UPG-status voordelen bood, dat er wel (enige) anti-Nederlandse
gevoelens op de eilanden leefden, en dat de dreiging van Venezuela voor de Benedenwinden
gering of afwezig was. Ook waren de Nederlanders minder positief dan de lokale
geïnterviewden over de Amerikaanse invloed op de eilanden, en noemden ze de
drugs(criminaliteit) aanmerkelijk vaker dan de andere geïnterviewden bij de vraag naar de
sociale problemen op de eilanden.

Maar bij zowel de Caribische als de Europese geïnterviewden blijkt er draagvlak te zijn voor
de aanwezigheid van Defensie ter plekke, dit met name bij de Nederlandse en Curaçaose
geïnterviewden. De Arubaanse geïnterviewden stonden gemiddeld wel vrij kritisch tegenover
de aanwezigheid van Defensie ter plekke en hadden minder beeld bij haar taken, maar ze
vonden toch dat de huidige presentie niet mocht worden ingekrompen. De geïnterviewden op
Sint Maarten constateerden wel draagvlak voor de presentie in de regio, maar men zag het nut
er niet van in voor Sint Maarten. Er is dan ook geen enkele interesse voor een permanente
presentie van Defensie ter plekke. Een kanttekening bij het grote draagvlak op Curaçao is dat
dit erg gevoelig is voor negatieve incidenten waarbij het Defensiepersoneel betrokken is498,
blijkens het grote aantal geïnterviewden dat daar een opmerking over maakte. De
geïnterviewden vonden dat de Nederlandse Defensiemedewerkers met een betere mentaliteit
ten aanzien van het eiland en zijn bevolking naar Curaçao toe moesten komen, en meer
moesten proberen om te integreren in de samenleving. Het personeel zondert zich nu wel erg
af van de samenleving.

498
Zie ook paragraaf 5.4, over onder meer de Pagaro-zaak, waarbij op Curaçao geplaatst Defensiepersoneel betrokken bleek te zijn bij
drugssmokkel. Maar ook vechtpartijen werden door de geïnterviewden genoemd als zeer schadelijk voor de beeldvorming.
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Defensie wordt met name van belang geacht voor de stabiliteit en veiligheid, maar gevraagd
naar de concrete taken werden die uit hoofde van de derde hoofdtaak (ondersteuning van de
lokale autoriteiten) het vaakst genoemd. Vooral de taken van Defensie in de ondersteuning
van de KWNA&A en ANTMIL staan goed bekend op de eilanden. Vaak gehoord werd het
verzoek om (frequenter) inzet van de aanwezige Defensiemedewerkers voor meer
maatschappelijke, politionele taken499. Maar de geïnterviewde Defensiemedewerkers zijn daar
geen voorstander van. Dit omdat de militairen daar de opleiding niet voor hebben, en ook
omdat de lokale middelen (zoals de eigen politie) om deze taken te verrichten vaak nog niet
uitgeput zijn500.

Uit voorgaande blijkt dat de 41 gehouden interviews veel interessante resultaten hebben
opgeleverd, en blijkt ook de meerwaarde van het houden van interviews ten opzichte van het
uitsluitend uitvoeren van een literatuurstudie. Want hoewel de antwoorden bij sommige
onderwerpen geheel in lijn waren met de bevindingen van de literatuurstudie, bleken ze daar
bij andere onderwerpen van af te wijken, of daar een belangrijke aanvulling op te vormen.
Soms waren de uitkomsten wellicht wat minder verrassend, maar andere keren waren ze dat
beslist wel of werden er door individuele geïnterviewden opvallende uitspraken gedaan die
goed gebruikt kunnen worden om tot ‘prikkelende’ scenario’s te komen. In het nu volgende
hoofdstuk zal nader ingegaan worden op het stapsgewijze proces om met behulp van de
resultaten van de interviews te komen tot een aantal scenario’s voor de toekomst van de
Nederlandse Antillen en Aruba, en daarmee ook voor de toekomst van de relatie van deze
eilanden met Nederland. Aan het einde van dat hoofdstuk zullen de resulterende scenario’s
gepresenteerd worden, waarbij mede zal worden ingegaan op de consequenties daarvan voor
Defensie ter plekke.

499
Dit komt overeen met de in paragraaf 5.2 geconstateerde algemene toename van de verwevenheid van Defensie met civiele organisaties
die van oudsher met de interne veiligheid belast zijn, zoals de politie.
500
Dit komt overeen met het uitgangspunt dat wordt gehanteerd bij het beoordelen van verzoeken om militaire bijstand door de gouverneurs
van de Nederlandse Antillen en Aruba: Nederlandse militairen worden alleen ingezet als alle lokale mogelijkheden zijn uitgeput.
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8

De scenario’s

8.1

Inleiding

Nu dankzij de literatuurstudie en de gehouden interviews een goed beeld is verkregen van de
relevante ontwikkelingen op het onderzoeksgebied, is de volgende stap de uitvoering van de
scenario-analyse. Deze scenario-analyse zal uiteindelijk resulteren in vijf scenario’s, aan de
hand waarvan de onderzoeksvraag beantwoord zal gaan worden. Bij de uitvoering van deze
scenario-analyse zal de aanpak gevolgd worden zoals die beschreven is door Peter Schwartz.
De keuze voor deze methode is eerder toegelicht in hoofdstuk 6. Deze scenarioaanpak omvat
de volgende stappen (zie paragraaf 6.4):

•

het bepalen van de kernvraag,

•

het identificeren van cruciale krachten in de directe omgeving, de factoren die van
doorslaggevend belang zijn,

•

het identificeren van drijvende krachten, de trends in de macro-omgeving die de eerder
vastgestelde factoren beïnvloeden, en het rangschikken daarvan naar belang en
onzekerheid, zodat de trends bepaald kunnen worden die het belangrijkst en het onzekerst
zijn,

•

de selectie van de scenariologica, het omvormen en hergroeperen van een reeks factoren
zodat er een logica naar voren treedt waarmee een verhaal verteld kan worden,

•

het uitbreiden van scenario’s door het nalopen van alle eerder geïdentificeerde cruciale
factoren en trends, en het bepalen van de gevolgen daarvan: hoe ziet het antwoord op de
kernvraag er in ieder scenario uit?

8.2

Het bepalen van de kernvraag

In deze eerste stap van de scenario-analyse wordt de kernvraag bepaald. Dit is de
onderzoeksvraag van dit onderzoek, en luidt als volgt.

De staatkundig-bestuurlijke, sociaal-economische en geopolitieke ontwikkelingen in
aanmerking genomen: hoe zullen de Koninkrijksrelaties er in de toekomst uit (kunnen) gaan
zien? En meer in het bijzonder: wat kunnen de consequenties daarvan zijn voor de
kwantitatieve en kwalitatieve presentie van de ederlandse Defensie ter plekke?
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8.3

Het identificeren van cruciale krachten in de directe omgeving

Op basis van de literatuurstudie werd eerder in deze studie geconstateerd dat de culturele,
economische en politieke ongelijkheid van de Koninkrijkspartners structurele factoren zijn in
de onderlinge verhoudingen. In de daarop volgende hoofdstukken over de staatkundigbestuurlijke en sociaal-economische (en in mindere mate ook van de geopolitieke
ontwikkelingen) werden diverse gebeurtenissen beschreven waaruit inderdaad de sterke
invloed bleek die deze factoren hebben (gehad) op de relaties tussen de Nederlandse Antillen,
Aruba en Nederland, en dat met name de laatste decennia de irritatie over deze ongelijkheid
toeneemt. Machtsdynamiek speelt een belangrijke rol daarbij; opvallend is dat de partners hun
onvrede steeds openlijker uiten. Hierbij valt onder meer te denken aan het publiekelijk
verscheuren door minister Suzy Camelia-Römer in 1993 van Lubbers’ synthesedocument,
omdat het daarin door Nederland voorgestelde grotere financiële en bestuurlijke toezicht op
de eilanden als een inbreuk op de autonomie werd ervaren. Een ander voorbeeld is de nog
altijd op de eilanden levende kwaadheid over de onder curatele stelling door het Koninkrijk
van Sint Maarten in 1992 vanwege de bestuurlijke en financiële chaos op het eiland501, en het
meewerken van Nederland aan de beëindiging van EU-regelgeving die de profijtelijke
doorvoer van rijst via de eilanden mogelijk maakte502.

Nederland heeft als veel groter en meer welvarend, en ook sterk Europees georiënteerd land,
soms hele andere belangen dan de Nederlandse Antillen en Aruba. Maar een zeker
verantwoordelijksgevoel voor het welzijn van de eilanden lijkt wel onderdeel te zijn van de
Nederlandse cultuur en identiteit; een verantwoordelijkheidsgevoel dat overigens niet geheel
los gezien lijkt te kunnen worden van schuldgevoelens over het koloniale verleden. Van
Antilliaanse en Arubaanse zijde is de inbreng in de Koninkrijksrelaties de door Marcha (2003:
62) beschreven, en eerder in deze studie al genoemde,‘dubbelhartigheid’ in de houding
tegenover de Nederlandse rijksgenoten. Daarmee doelt hij op de Antilliaanse combinatie van
minderwaardigheidsgevoelens ten opzichte van de Westerse cultuur en gevoelens van trots op
het eigene. De eilanden zijn zich er enerzijds van bewust dat de band met Nederland (onder
andere economische503) voordelen biedt, maar anderzijds is er ook een groeiend zelfbewustzijn
en trots op het eigene, en daarmee ook een kritischer opstelling tegenover de Nederlandse
‘betutteling’, met name op Curaçao en Sint Maarten. Gezien het grote en steeds weer
501

Zie paragraaf 2.1.
Het gaat hier over het LGO-besluit van 1991, zie voor meer informatie noot 127.
Zie Oostindie en Verton (1999: 8): ‘De motieven van de Antillianen en Arubanen om binnen het Koninkrijk te willen blijvend zijn
overwegend van pragmatische aard: paspoort, vrije migratie, economische ondersteuning, bescherming van territoir, democratie en
rechtsstaat. Dit zijn zaken die men van ederland verwacht. Toch is er ook wel sprake van een ruimer ‘Koninkrijksgevoel’, een zekere
verbondenheid met ederland en een interesse voor de ederlandse taal en cultuur, de bestaande taal- en cultuurkloof ten spijt’.
502
503
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terugkerende belang van de structurele culturele, economische en politieke ongelijkheid van
de Koninkrijkspartners, en de dynamiek die die ongelijkheid genereert, lijkt de conclusie
gerechtvaardigd om deze ook als de cruciale krachten te benoemen in deze scenario-analyse.
Deze structurele factoren zijn met de laatste decennia onderhevig aan een sterke dynamiek die
veroorzaakt wordt door externe factoren, en zal dat naar verwachting ook de komende jaren
blijven. Zo kan een verbetering van de economie op de eilanden door de groei van de
wereldhandel de economische ongelijkheid verminderen, en kan een toename van het gebruik
van de eilanden als doorvoerhavens voor de internationale drugshandel leiden tot een
vergroting van de politieke invloed door Nederland, dit onder andere vanwege de
gevoeligheid van Nederland voor de internationale beeldvorming (zoals onder andere tijdens
de Tweede Wereldoorlog en tijdens en na de opstand van 30 mei 1969 op Curaçao).

Overigens moet worden opgemerkt dat het zelfbewustzijn van de eilanden, en daarmee
wellicht ook een steeds grotere behoefte aan een autonome status, in feite één van de weinige
cruciale krachten is die tot een uiteindelijke verbreking van de relatie zou kunnen leiden.
Alléén de bevolking van de Nederlandse Antillen en Aruba zelf kan immers kiezen voor de
formele beëindiging van de staatkundige relatie, en daarmee van de formele betrokkenheid
van Nederland bij de eilanden. Ook als bij de Nederlandse bevolking het draagvlak voor de
inzet van Nederland voor de overzeese Koninkrijksdelen volledig wegvalt, dan zal Nederland
– de insteek van oud-hoogleraar Jessurun d’Oliveira ten spijt504 – de eilanden niet kunnen laten
vallen. Een minder structurele, want relatief recente, factor die ook nog een belangrijke rol
speelt, is de mate waarin de problemen op de eilanden doorwerken naar Nederland. Nederland
wordt hierdoor gedwongen om maatregelen te nemen uit direct eigenbelang, in plaats van uit
het

verantwoordelijkheidsgevoel

dat

men

heeft

ten

opzichte

van

de

overzeese

Koninkrijksdelen.

504
‘Ook het ederlandse volk heeft een recht op zelfbeschikking, dat het zonder toestemming van anderen kan uitoefenen. Dit
volkenrechtelijk erkende recht komt niet alleen toe aan eertijds gekoloniseerde volken, maar geldt ook in nieuwe situaties. Bij de implosie
van het Sovjetimperium hebben verscheidene landen gebruik gemaakt van dit recht, zoals de DDR en Slowakije. Het recht geldt tegenover
iedereen, dus ook tegenover de landen overzee. ederland kan dus eenzijdig opstappen, en het statuut kan 'gelet op de ontwikkelingen' door
de overblijvende partners aangepast worden’ (bron: de Volkskrant, ‘Wij kunnen ons ook losmaken van de Antillen’, 27 augustus 2003). Een
interessante consequentie van een terugtrekking van Nederland uit het Koninkrijk, is dat het Koningshuis dan aan de eilanden moet worden
overgedragen.
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8.4

Het identificeren van drijvende krachten, en het selecteren daarvan
naar belangrijkheid en onzekerheid

De drijvende krachten zijn in dit onderzoek gedefinieerd als die ontwikkelingen in de
omgeving die van invloed (kunnen) zijn op de cruciale krachten. Om deze te identificeren
werd gebruik gemaakt van de uitkomsten van de interviews die met de experts gehouden zijn.
Ontwikkelingen die door een meerderheid van de geïnterviewden belangrijk werden
gevonden werden in dit onderzoek als ‘drijvend’ aangemerkt, de andere ontwikkelingen
vielen af. De uiteindelijke selectie van meest belangrijke en onzekere drijvende krachten werd
getoetst aan de uitkomsten van de literatuurstudie.

Allereerst de potentiële trends waarvoor onvoldoende aanwijzingen werden gevonden in de
interviews:

•

Een intensievere Caribische of onderlinge samenwerking ter (gedeeltelijke) vervanging
van de Nederlandse betrokkenheid. De geïnterviewden verwachten in meerderheid niet dat
er een zeer intensieve samenwerking in de regio of onderling te verwachten was.
Overigens stond een kleine meerderheid wel (voorzichtig) positief tegenover de
Caribische samenwerking, en dacht maar iets meer dan een derde deel dat er een
vermindering te verwachten was van de onderlinge samenwerking tussen de eilanden van
de Nederlandse Antillen en Aruba.

•

De aansluiting bij een ander land ter vervanging van de Nederlandse betrokkenheid. Die
wens leeft niet onder de bevolking, volgens de overgrote meerderheid van de
geïnterviewden.

•

De rationele keuze van de bevolking voor de zelfstandigheid ter vervanging van de
Nederlandse betrokkenheid. Maar een relatief groot aantal lokale geïnterviewden gaf aan
dat dit er misschien wel ooit van ging komen. De (symbolische) wens van een
uiteindelijke zelfstandigheid lijkt wel op de eilanden te leven.
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•

De keuze voor een meer Europese oriëntatie die de UPG-status biedt, en ook de eventuele
voordelen daarvan voor de sociaal-economische situatie op de eilanden. De meerderheid
van de geïnterviewden zag geen voordelen in een dergelijke status, of teveel bezwaren in
de invoering daarvan op de eilanden.

•

Een dominante rol van de olieraffinage en –overslag in de economische ontwikkeling van
de eilanden. Hiervoor waren de meningen over het belang en de toekomst van die sector te
verdeeld.

•

Een dominante, ontwrichtende rol van corruptie en fraude voor de economische
ontwikkeling van de eilanden. Op vier na werd de rol van corruptie en fraude in de
economie gerelativeerd. Ook de succesvolle aanpak, en het verminderde draagvlak voor
dergelijke praktijken onder de bevolking werd vaak genoemd.

•

Een dominante, ontwrichtende rol van de drugscriminaliteit voor de economische
ontwikkeling van de eilanden. Een meerderheid van de geïnterviewden zag de rol van de
drugscriminaliteit in de samenleving afnemen.

•

Een directe militaire dreiging van Venezuela voor de Benedenwinden werd door vrijwel
geen van de geïnterviewden gezien, maar een derde zag die wel als de band met
Nederland verbroken zou worden.

De trends waarvoor wel voldoende aanwijzingen werden gevonden in de gehouden interviews
waren de volgende:

•

De kansen die de staatkundige herziening biedt voor een verbetering van de sociaaleconomische situatie, het bestuur en de rechtsorde op het eiland. Maar ook de risico’s die
er zijn voor vertraging van dat proces of zelfs van verstrekkende acties, vanwege de met
name op Curaçao aanwezige ergernis over de Nederlandse bemoeienis en arrogantie. Een
meerderheid van de geïnterviewden was immers ook van mening dat de staatkundige
herziening een verdere uitbreiding van de Nederlandse invloed op de eilanden betekent.
Op Aruba is weerstand te verwachten tegen een (dreigende) vermindering van de
vrijheden en voorzieningen die bij de huidige status aparte behoren. De kans op interne
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onrust gericht tegen Nederland, zeker bij het mislukken van de staatkundige herziening, is
volgens meerdere geïnterviewden niet geheel uit te sluiten.

•

De gewijzigde opstelling van Nederland tegenover de Nederlandse Antillen en Aruba,
zoals een hardere stellingname en een afname van de gevoeligheid voor neokoloniale
verwijten, is een drijvende kracht op zich. Als die zich immers doorzet, dan zou dat
kunnen betekenen dat een belangrijke factor voor de Nederlandse betrokkenheid bij de
eilanden de afgelopen eeuw, grotendeels zou zijn weggevallen. Maar de geïnterviewden
vinden de onzekerheid nog groot over of dit een blijvende trend is.

•

De economische ontwikkeling van de eilanden dankzij vooral het toerisme, dat door
vrijwel alle geïnterviewden genoemd werd bij de vraag naar de belangrijkste economische
sectoren voor de eilanden om zich op te richten. Maar ook werden daarbij veelvuldig de
risico’s genoemd die er voor het toerisme zijn, zoals onder meer het ‘opengaan’ van Cuba,
de concurrentie met de andere Caribische eilanden, en de beperkte draagkracht van de
eilanden voor een verdere ontwikkeling daarvan. Het werd belangrijk gevonden om de
economische activiteiten te diversifiëren, ook binnen het toerisme.

•

De zorgwekkende ontwikkeling van het onderwijsniveau en –peil op de eilanden, onder
meer door een gebrek aan investeringen. Dit draagt verder bij aan de grote problemen die
er al zijn op Curaçao met de (jeugd)werkloosheid.

•

De zorg over de armoede(cultuur) op de eilanden, die vooral op Curaçao vaak genoemd
wordt in combinatie met de zwakke gezinsstructuren (ontbrekende vaders) en de
verloedering van de sociale cohesie.

•

Problemen met immigratie naar, en illegaliteit op, de eilanden. Meerdere geïnterviewden
gaven aan te verwachten dat die probemen uiteindelijk wel beheersbaar zouden zijn, en
andere sociale problemen zoals die met het onderwijs en de toename van de armoede,
werden veel vaker genoemd. Maar het onderwerp leeft wel, en ontwikkelingen zoals
bijvoorbeeld de marginalisatie van de ‘echte’ Sint Maartenaar (inmiddels minder dan 17%
van de bevolking) zijn toch opmerkelijk.
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•

De toename van de Amerikaanse en Venezolaanse invloed vooral op de Benedenwinden,
en dan met name op economisch gebied. De toegenomen interesse van deze landen voor
de eilanden werd door veel van de geïnterviewden (voorzichtig) positief beoordeeld. De
positie tussen beide landen in werd – gezien hun onderlinge spanningen – wel wat
ongemakkelijk bevonden.

De drijvende krachten die uiteindelijk voor deze scenario-analyse als meest belangrijke en
onzekere geselecteerd zijn, werden gevonden door de eerder gekozen trends te combineren tot
de meest essentiële:

•

de staatkundige herziening, omdat die in zeer belangrijke mate bepalend is voor de
Nederlandse betrokkenheid bij, en daarmee ook voor het Nederlandse stempel op, de
eilanden. Deze herziening kan grote, positieve consequenties hebben voor de sociaaleconomische ontwikkeling op de eilanden (onder meer voor de onderwijsverbetering en
de armoedebestrijding), en voor de kwaliteit van het openbaar bestuur en de rechtsorde.
Maar de Nederlandse betrokkenheid wordt door een deel van de bevolking ook als een
ongewenste bemoeienis ervaren, en als een rechtstreekse inbreuk op de autonomie.

•

De economische ontwikkeling, omdat bij het doorzetten van positieve economische
ontwikkelingen de eilanden meer mogelijkheden krijgen om op eigen benen te staan, en
de problemen met onderwijs en armoede aan te pakken. De Nederlandse betrokkenheid
zou dan geleidelijk afgebouwd kunnen worden. Maar gezien de vele risico’s kan het ook
de hele andere kant opgaan. Bij het inzakken van het toerisme, door bijvoorbeeld het
wegvallen van de Amerikaanse markt, hebben de eilanden maar beperkte mogelijkheden
om op andere economische activiteiten terug te vallen. Dit kan tot een sterke toename van
de armoede op de eilanden leiden, en een uittocht naar Nederland, zodat de betrokkenheid
van Nederland bij zijn overzeese gebiedsdelen juist sterk geïntensiveerd zal moeten
worden.
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•

De wereldwijde ontwikkelingen voor zover die gevolgen kunnen hebben voor de
Koninkrijksrelaties. Deze keuze is gemaakt omdat wereldwijde ontwikkelingen sterk van
invloed zijn op de Amerikaanse en Venezolaanse interesse in de eilanden, en de gevolgen
daarvan groot kunnen zijn voor zowel de lokale welvaart als voor de cultuur. Maar ook
immigratie en illegaliteit zijn ontwikkelingen die sterk afhankelijk zijn van wereldwijde
ontwikkelingen.

Bij toetsing van deze selectie aan de literatuurstudie blijkt dat er veel gepubliceerd is over de
huidige staatkundig-bestuurlijke ontwikkelingen, zowel over de kansen die deze bieden, als
de problemen die er op kunnen treden in het proces naar staatkundige herziening toe. Dit
komt ongetwijfeld omdat de huidige herziening een stap is in een langdurig proces, waar
meerdere wetenschappers onderzoek naar hebben gedaan. Dat is niet het geval bij de andere
twee trends – deze zijn veel recenter begonnen en het verdere verloop is nog zeer onzeker –
zodat deze nog niet of nauwelijks in wetenschappelijke bronnen aan de orde zijn gekomen.
Opvallend is wel dat in de geraadpleegde, vooral Nederlandse media de economische
opleving op de eilanden, en de kansen die de Amerikaanse en Venezolaanse interesse de
eilanden bieden, niet tot nauwelijks beschreven worden. Met betrekking tot de huidige
geopolitieke situatie werd vooral gepubliceerd over de (potentiële) militaire dreiging van
Venezuela, terwijl die door vrijwel geen van de geïnterviewden zo ervaren werd.

8.5

De selectie van de scenariologica

De volgende fase bestond uit het ‘spelen’ met alle geïdentificeerde krachten, oftewel het net
zolang omvormen en hergroeperen van die krachten tot er een logica naar voren trad waarmee
het verhaal verteld kon gaan worden. De term ‘volgende fase’ suggereert dat dit proces pas
plaats heeft gevonden nadat de literatuurstudie en de interviews afgerond waren. In
werkelijkheid was het echter een iteratief proces dat al vroeg in het onderzoek begonnen is, en
tot in de laatste fase door is gegaan. Het was ook een creatief proces, dat niet alleen gevoed
werd door de analyse van de antwoorden die de experts in de interviews gaven, maar ook
door discussie met een aantal van hen. Eén van de geïnterviewden schetste zelfs spontaan, als
onderdeel van een antwoord op één van de vragen, een aantal mogelijke scenario’s voor de
toekomst van de relatie tussen de Nederlandse Antillen, Aruba en Nederland. Een flink deel
van de nog voor het interview resterende tijd werd vervolgens besteed aan het gezamenlijk
doorspreken daarvan. Maar niet alleen met experts, maar ook met collega’s werden diverse
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mogelijke verhaallijnen doorgesproken. Als niet-ingewijden in het onderwerp kwamen ze
vaak met verrassende opmerkingen, die tot nieuwe inzichten leidden.

Gaande het onderzoek ontvouwde zich zo een heel scala aan verhaallijnen. Maar ook viel een
groot aantal verhaallijnen – om diverse redenen – weer af. Het laten vallen van deze
verhaallijnen was niet altijd makkelijk, want het zou vaak toch bijzonder interessant zijn
geweest om ze tot toekomstscenario’s uit te werken. Een aantal voorbeelden van dergelijke
verhaallijnen die niet geselecteerd zijn, zijn de volgende.
•

Nederland wordt gedwongen om te kiezen voor de Verenigde Staten in een situatie van
hoogoplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Venezuela, met de nodige
consequenties voor de Nederlandse Antillen en Aruba en hun positie in de regio.

•

Nederland wordt zo zeer ‘Europa in gezogen’ dat het niet meer autonoom is in het bepalen
van zijn buitenlands en veiligheidsbeleid, en in de inzet van zijn defensiemiddelen. Omdat
in Europees perspectief gezien de situatie op de Nederlandse Antillen en Aruba weinig
prioriteit heeft, zal het moeilijk zijn om nog Defensiecapaciteit voor de overzeese
gebiedsdelen beschikbaar te kunnen stellen.

•

Alle vijf de eilanden van de Nederlandse Antillen kiezen voor een provinciestatus, en
worden gezamenlijk de dertiende provincie van Nederland.

•

Sint Maarten, het land waar dit toch het meeste leeft, kiest de onafhankelijkheid en verlaat
het Koninkrijk.

•

Aruba wordt door de staatkundige herziening geconfronteerd met een achteruitgang van
de voorzieningen en vrijheden van haar status aparte, en vormt een hindermacht voor de
realisatie daarvan die consequenties heeft voor zowel de relatie tussen Aruba en
Nederland, als voor de relatie tussen Aruba en de eilanden van de Nederlandse Antillen.

•

Nederland trekt zich eenzijdig terug uit het Koninkrijk505, waardoor de eilanden zich
mogelijk gedwongen zien om op zoek te gaan naar een nieuwe beschermer zoals de
Verenigde Staten of zelfs Cuba506.

Maar er bleef ook een groot aantal verhaallijnen over dat wel kansrijk was. Bij de selectie van
de uiteindelijke verhaallijnen speelden met name twee criteria een grote rol. Ten eerste was
dit de mate waarin ze verrassend en prikkelend waren zonder ongeloofwaardig te worden, en
ten tweede de onderling sterk verschillende consequenties die ze hadden voor de
Koninkrijksrelaties, en in het verlengde daarvan voor de taken en verantwoordelijkheden van
505
Dit is een wel zeer theoretische optie, er bestaan veel juridische en vooral ook morele bezwaren tegen een dergelijke eenzijdige
terugtrekking.
506
. Zie Koot en Ringeling (1984: 78 – 79).
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Defensie op de eilanden. In weerwil van de literatuur, die een maximum van vier scenario’s
adviseert, is uiteindelijk toch gekozen om de vijf meest interessante verhaallijnen uit te
werken. Dit omdat ze alle vijf toch weer heel anders waren, en de toekomst van de
Koninkrijksrelaties ook dermate complex is dat afwijking van de richtlijn gerechtvaardigd
leek.

Niet alleen de selectie van de scenariologica, maar ook het uitwerken daarvan tot scenario’s,
is een iteratief proces geweest, waarbij steeds werd teruggegrepen op de resultaten van de
literatuurstudie en de interviews. Dit enerzijds om zeker te stellen dat alle belangrijke
bevindingen een plaats in één of meer scenario’s hadden gekregen, maar ook om de scenario’s
te verrijken met ideeën die werden opgedaan door opmerkelijke uitspraken en passages die
het onderzoek had opgeleverd.

8.6

De scenario’s

In de laatste stap van de scenario-analyse werden de scenario’s verder uitgebreid, en werden
de gevolgen daarvan voor de onderzoeksvraag bepaald. Het uiteindelijke resultaat is als volgt.

8.6.1

Scenario 1: ‘Korsou independiente!’507

De staatkundige herziening heeft weliswaar uiteindelijk tot meer zelfstandigheid voor
Curaçao geleid, maar nu – een kleine twintig jaar later – hebben de lokale politici en de
bevolking een nare smaak aan de gang van zaken overgehouden. Nederland legde immers een
groot pakket aan eisen op tafel in ruil voor die zelfstandigheid en de schuldsanering, en eiste
een grotere invloed op de justitiële en financiële gang van zaken op de eilanden. Hierdoor
blijkt het eiland nu, mèt meer zelfstandigheid, minder vrijheid van handelen te hebben dan
vóór de staatkundige herziening. Steeds meer ‘makamba’s’ lopen op het eiland rond, en ze
kijken continu mee met de lokale ambtenaren in de verschillende overheidsinstellingen en
geven – gevraagd maar vooral ook ongevraagd – advies508. Het eiland is van oudsher gewend
aan de aanwezigheid van Nederlanders op het eiland, maar deze ‘nieuwe’ Nederlanders zijn
anders dan de Nederlanders die vroeger naar de eilanden kwamen. Ze lijken nauwelijks bereid
zich in de lokale situatie in te willen leven, en laten duidelijk merken zichzelf beter te voelen.
507
Dit scenario is mede geïnspireerd op de uitspraak van de Antilliaanse schrijver Frank Martinus naar aanleiding van een vraag over de kans
op een herhaling van 30 mei 1969: ‘Wie gaan we nu verbranden dan? Onze eigen mensen? (...). Die kunnen we zo neerschieten bij de snack.
Maar wat helpt het? Het volk is nu treurig omdat er geen Mozes is, geen redder’ (Bron: De groene Amsterdammer, ‘Caribisch Volendam’,
26 mei 1999). Scenario ‘Korsou independiente’ verkent een toekomst waarin wel zo’n redder op lijkt te staan.
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Zij komen de boel wel even op orde stellen, en de Curaçaoënaren voelen zich ernstig
geschoffeerd door dit gebrek aan respect509. De landsregering legt uit dat de bevolking
uiteindelijk beter zal worden van deze bemoeienis, maar de gewone man op de straat merkt er
weinig van. De politieke elite zal er wel weer beter van worden510 om met de Nederlanders
mee te praten, maar ondertussen heeft hij het steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te
knopen.

Het eiland staat er immers economisch niet best voor. De voorzichtige groei van het toerisme
op het eiland aan het begin van de 21e eeuw heeft zich immers niet doorgezet. De
Amerikaanse toeristen gaan liever naar Cuba, dat zich na de dood van Raúl Castro in een
razendsnel tempo tot de toeristische topbestemming van het Caribisch gebied heeft
ontwikkeld. Daarnaast heeft ook de geleidelijke afbouw van een aantal van de gunstige
voorwaarden van de LGO-status bijgedragen aan de achteruitgang van de economische
ontwikkeling van de eilanden. Deze externe ontwikkelingen waren zo remmend op de
eilandeconomie dat ook Nederland met financieel toezicht een achteruitgang van de welvaart
op het eiland niet heeft kunnen voorkomen. De werkeloosheid en armoede zijn flink gestegen,
evenals de criminaliteit op het eiland. Mensen zoeken steeds vaker hun heil in criminele
activiteiten zoals roofovervallen en inbraken om nog aan geld te kunnen komen. Hoger
opgeleide Curaçaoënaren vertrekken in toenemende mate naar Nederland om de problemen
op het eiland te ontvluchten. Maar voor het minder kansrijke deel van de bevolking is het niet
zo eenvoudig meer om naar Nederland te gaan. Door nieuwe Europese regelgeving – bedoeld
om de aanzwellende immigratie van Afrikanen naar Europa te beheersen – wordt het voor
ingezetenen uit niet-EU-landen vrijwel onmogelijk om naar een EU-land te komen zonder aan
minimale opleidingseisen aan te voldoen. Zo is het dus vooral het meest kansarme en
kwetsbare deel van de Curaçaose bevolking dat op het eiland is achtergebleven, samen met de
lokale elite, voor wie een vertrek naar Nederland een te groot verlies aan maatschappelijke
positie zou betekenen. De verbittering bij de onderlaag van deze achterblijvers is groot, want
Nederland heeft met al zijn bemoeienis geen verbetering van hun situatie kunnen realiseren en
heeft ook nog eens de deur naar Nederland in hun gezicht dichtgeslagen.

508
Het onderzoek ‘Ki sorto di Reino’ (Oostindie en Verton, 1998: 34) naar de meningen van Antillianen en Arubanen over diverse kwesties
bleek maar 10,6% van de Sint Maartenaren, en 23,8% van de Arubanen, positief te staan tegenover de Nederlandse bemoeienis. Op Curaçao
was 35,9% hier positief over.
509
Uit ‘Ki sorto di Reino’ (Oostindie en Verton, 1998: 34) blijkt dat ruim 44% van de geïnterviewde Curaçaoënaren vindt dat Nederland
onvoldoende respect toont. Aruba (49,5%) Sint Maarten (62,3%) zijn nog kritischer.
510
Bij het verwerpen van de Slotverklaring op Curaçao verweten de oppositiepartijen de regeringspartijen dat ze het eiland ‘verkochten’
(bron: NRC, ‘Blijft het Beatrix of wordt het Hugo Chávez? Den Haag biedt Curaçao financiële hulp op voorwaarde van deugdelijk bestuur’,
19 april 2007).
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Gelukkig kunnen deze mensen al hun zorgen één keer per jaar even opzij zetten tijdens de
populaire carnavalviering op het eiland511. De Curaçaoënaren kunnen dan een paar dagen lang
dansen en feesten alsof er niets aan de hand is, en dat vormt een belangrijke uitlaatklep voor
de vele gevoelens van frustratie en onmacht512. In de aanloop naar het carnaval wordt tijdens
het tumba-festival513 het jaarlijkse carnavalslied gekozen. Traditiegetrouw nemen de
deelnemende tumba-artiesten in de teksten van hun liedjes verwijzingen opgenomen naar de
gebeurtenissen op het eiland in het voorgaande jaar. Eén van deze tumba-artiesten is de laatste
tijd erg populair aan het worden bij de bevolking. Hij weet de gevoelens van onvrede van de
bevolking over de situatie op het eiland erg goed te verwoorden, en heeft nu al voor het derde
achtereenvolgende jaar het winnende tumba-lied geschreven. Vaste elementen in zijn liedjes
zijn zijn harde kritiek op de lokale politici514, die zich ‘aan de rok van moeder Nederland’515
hebben vastklampt zodat ze een mooi huis voor zichzelf en hun familie hebben kunnen
bouwen516. En ook de Nederlandse bemoeizucht en betweterigheid worden steevast in zijn
teksten aan de orde gesteld. De Curaçaoënaren moeten hard lachen om de grappige manier
waarop hij dat doet. Inmiddels heeft de tumba-artiest ook een eigen programma op de radio517
511
Benjamin (2002: 66 – 68) besteedt in zijn onderzoek veel aandacht aan het belang van carnaval voor de Curaçaoënaren. Hij vergelijkt het
qua impact met de ‘Superbowl’ in zijn vaderland, de Verenigde Staten. Hij doet verslag van zijn persoonlijke ervaringen van het door hem
bezochte carnaval, en is onder de indruk van de verbroedering die dit teweegbrengt tussen de verschillende bevolkingsgroepen: ‘carnaval is
an island-wide rite of integration’. Het valt hem op dat de Minister-president van de Nederlandse Antillen zonder bewaking meeloopt in de
carnavalsparade. Maar ook maakt hij melding van de kleine rel die dat jaar (1992) ontstond toen bij het Tumba-festival een populair liedje
niet mocht winnen omdat het door een Nederlander werd gezongen. Desalniettemin werd het liedje veel gespeeld tijdens de
carnavalsoptocht.
512
De carnavalsviering werd kort na de opstand van 1969 op Curaçao ingevoerd, met als doel de integratie tussen de bevolking te bevorderen
(Benjamin, 2002: 80). De Limburgse Kabrieten, die het carnaval op Nederlandse wijze benaderen (inclusief boerenblaaskapel), was er vanaf
het begin bij betrokken, zie ook: http://www.youtube.com/watch?v=y51He04RcEM.
513
Het carnaval, en de voorafgaande tumba-festival, behoren tot de absolute hoogtepunten in de Curaçaose samenleving. Een groot deel van
de bevolking is het gehele jaar bezig met de kostuums, de muziek en de organisatie van deze evenementen.
514
Zie voor de rol van muziek en dans in het uiten van gevoelens van onvrede door de bevolking naast Rosalia (1997) over de tambú op
Curaçao ook Johnson en Soeters (2008) over reggae en dancehall entertainers op Jamaica.
515
In 2000 hadden Nederlandse ambtenaren het plan opgevat om – in het kader van het emigratieontmoedingsbeleid – een tumba-lied te laten
schrijven over de weinig rooskleurige toekomst die laagopgeleide jongeren daar te wachten stond. Het Nederlandse tv-programma Nova liet
bij wijze van grap Hans Dorrestijn en de Antillaanse muzikant Edsel Juliet vast een tumba maken. Het refrein daarvan was: 'blijf op de
Antillen, wordt geen emigrant/ Slik liever zelfmoordpillen, maar ga nooit naar ederland', en de coupletten gingen over alle kou en ellende
in ederland. Mede vanwege deze grap ontstond grote verontwaardiging onder Antillianen tegenover het plan, de meesten waren zwaar
verontwaardigd. Politicus John Leerdam. ‘Deze tumbakwestie is dé metafoor voor alles wat misgaat in de communicatie tussen ederland
en de Antillen’. (NRC, ‘Kom niet aan geuzenliederen’, 18 februari 2000). In dit artikel citeert Leerdam overigens ook nog de tekst van een
recent tumba-lied over ‘koe’ Nederland: ‘Je ouders hebben niet op de knoek [plantage] gewerkt en je ouders hebben ook niet de koeien
gemolken, maar elke keer als je een koe ziet sta je klaar om haar te melken’.
516
In 1994 kreeg de zojuist opgerichte politieke partij ‘Partido Antia Restrukturá (PAR) 8 van de 14 Curaçaose zetels in de Staten van de
Nederlandse Antillen, nadat deze partij met de leus ‘ruim op de boel’ beloofd had om de corruptie, patronage, de gebrekkige dienstverlening
door de overheid en de economische achteruitgang aan te pakken.
517
Zie ook de Telegraaf, ‘Blankenjacht Curaçao’, 5 juli 2008: ‘De man die steevast als belangrijkste 'leider' van de ontevreden
eilandbewoners wordt genoemd is de politicus Hermien Wiel. Elke avond spreekt hij op de radio zijn parochie toe. Wiels is een politicus die
aanhang werft met vlammende pleidooien over 'zwart bewustzijn', en legt hen uit hoe zij ooit slaven waren, maar nog steeds niet echt vrij
zijn. Sterker nog: de Curaçaoënaars worden opnieuw geknecht! Wiels is van origine maatschappelijk werker, maar legt nu de bevolking uit
hoe belangrijk Martin Luther King was. Hij stuurt zijn boodschap de ether in een klein kamertje dat is ingericht boven een winkeltje, Hot
Wheels Spare Parts. Elke avond is hij minstens een uur te horen op 93.3 FM, en sinds 'het incident' [een vechtpartij in een café waar veel
Nederlandse stagiaires komen - CV] wordt zijn uitzending door nog meer mensen beluisterd. Op de autoradio klinkt hij in het donker als een
dominee, die zijn woorden als zweepslagen laat neerkomen, terwijl op de achtergrond continu de telefoons rinkelen van eilandbewoners. In
zijn studio schuift hij direct de microfoon open, zodat een interview met de verslaggever van De Telegraaf door iedereen kan worden
meegeluisterd. De rellen komen niet uit het niets, zegt hij. "Het is een gevolg van 300 jaar slavernij én kolonialisme!" De Antillianen laten
zich niet opnieuw kolonialiseren, want dát is wat er gebeurt. "ooit!" zegt hij. "Wij zijn een volk dat recht heeft op autonomie", zegt hij ook
later, bij een biertje. "Het volk heeft zich daarover uitgesproken, maar onze regering gooit de wil van het volk in de prullenbak." De
Antilliaan heeft veel om boos over te zijn, legt hij zakelijk uit. "Ik maak hen bewust. Het is een bezetting die hier plaatsvindt. De stranden
worden gesloten, en zijn alleen nog toegankelijk voor de rijke ederlanders en toeristen. We moeten nu zelfs betalen voor toegang tot het
strand, áls we er al op mogen. De hele zuidkust staat vol met dure woningen, allemaal van ederlanders. Het is allemaal al eerder gebeurd,
de onlusten in mei 1969, maar er is niets van geleerd." Er gaan enorme bedragen naar concerns, maar niet naar de bevolking, vervolgt hij
zijn betoog. "et weer 32 miljoen naar het hotel Van der Valk, maar voor onze eigen scholen is er geen geld. En de ministers verhogen
ondertussen zelf hun loon met dertig procent!" Het zijn woorden die er bij een deel van de eilandbewoners als zoete koek ingaan. og zoiets:
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gekregen om zijn visie op de ontwikkelingen op het eiland te geven518. Tijdens die
uitzendingen is het merkbaar stiller op straat: het grootste deel van de Curaçaose bevolking zit
dan aan de radio gekluisterd. Luisteraars kunnen ook bellen om in de uitzending hun mening
te geven, en hieruit blijkt dat hij veel bijval krijgt voor zijn ideeën. Mede door het succes van
zijn radioprogramma wordt hij de laatste tijd steeds uitgesprokener in zijn standpunten.
Tijdens een recente uitzending heeft hij zelfs gezegd dat ‘de makamba’s [Nederlanders – CV]
maar eens van het eiland moeten oprotten’. Curaçao heeft ze immers niet nodig, evenmin als
hun marionetten, die de huidige politieke elite vormen. Het wordt tijd dat de Curaçaoënaren
het zèlf gaat proberen, dat het eiland op eigen benen gaan staan. Dan zullen ze wel even laten
zien dat ze het veel beter kunnen dan Nederland, met al zijn adviseurs en accountants.

De lokale bevolking wil hem graag geloven, ze zien die betere toekomst al bijna voor zich.
Hoewel ze zich in referenda nooit in meerderheid voor de onafhankelijkheid heeft
uitgesproken, leeft die wens toch ergens wel519. Met de grotere bemoeienis van Nederland is
het immers ook niet beter geworden op het eiland, maar juist veel slechter. En wat is het
Nederlandse paspoort eigenlijk nog waard, nu dat toch geen toegang meer tot Nederland, en
de Nederlandse voorzieningen, geeft? De onafhankelijkheid is nog nooit geprobeerd, wellicht
dat het zou kunnen werken. Wellicht dat het dan eindelijk beter zou kunnen worden. Volgend
jaar zullen er nieuwe verkiezingen plaatsvinden, en de tumba-artiest en radio-presentator heeft
al aangekondigd zich verkiesbaar te stellen met zijn eigen politieke partij ‘Korsou
Independiente’. Op basis van eerste opiniepeilingen wordt een grote verkiezingszege voor
deze nieuwe politieke partij verwacht. Steeds meer mensen worden gesignaleerd met een Tshirt van ‘Korsou Independiente’, en er heerst een nieuw elan in de straten van Willemstad520.
Nederlanders worden steeds vaker uitgejouwd: ‘Makamba bai kas!’ (Nederlander ga naar

"Het hele eiland is vergeven van ederlandse stagiairs die voor niks in de horeca werken, maar voor ons eigen mensen is er geen plek. Die
moeten op stage naar ederland."
518
Zie Allen (2003: 73) over de populariteit van de talkshows op de radio waarin mensen worden geïnterviewd die een mening hebben over
een bepaald thema, waarna luisteraars kunnen inbellen en hun eigen mening naar voren kunnen brengen.
519
‘De vaststelling is onontkoombaar dat nergens [op de ederlandse Antillen en Aruba – CV] zo negatief wordt geoordeeld over de
bekwaamheid van de eigen politici en bestuurders en het vertrouwen dat ze waard zijn als op Curaçao. Opmerkelijk is desalniettemin de
minderheid die meent dat onafhankelijkheid vooruitgang zou brengen hier niet te verwaarlozen is’ (Oostindie en Verton, 1998: 42).
520
Deze zanger zou gekenmerkt kunnen worden als een typische ‘salesmen’ volgens de indeling van Gladwell in het boek ‘the tipping point’
(2000). Dit boek betoogt dat grote veranderingen gerealiseerd kunnen worden door relatief kleine oorzaken als de juiste omstandigheden zich
voordoen. Onder die juiste omstandigheden valt onder andere ‘the law of the few’. Een paar mensen kunnen het verschil maken, als zich
onder hen bevinden: 1. de zogenaamde ‘connectors’, die de juiste mensen bij elkaar brengen, 2. de zogenaamde ‘mavens’ (de
‘informatiemakelaars’), met de juiste ideeën (die blijven ‘hangen’), en 3. de zogenaamde ‘salesmen’, die met hun grote overtuigingskracht en
charisma de boodschap (zoals bijvoorbeeld ‘Korsou independiente’) weten te ‘verkopen’ aan het grote publiek. Van belang hierbij is dat er
voldoende ‘kritieke massa’ voor het idee ontstaat. Als een bepaalde drempel is overschreden is de ontwikkeling praktisch niet meer te
stoppen. Dit concept werd al in 1978 beschreven door de econoom en Nobelprijswinnaar Thomas Schelling in zijn boek ‘Micromotives and
Macrobehavior’, waarbij hij onder meer het voorbeeld noemde van het ontstaan van wijken met een groot aantal bewoners met dezelfde
afkomst of beroep zodra een paar vertegenwoordigers daarvan in een bepaalde wijk gaan wonen. Overigens kent ook de chaostheorie het
concept van een kleine verandering met grote gevolgen (de beweging van een vlindervleugel die een storm veroorzaakt), maar daarbij gaat
het niet om de bewuste en onbewuste interactie tussen mensen. Morgan (1997: 271-272) wijst op de enorme mate van complexiteit die al
snel in een sociale omgeving ontstaat omdat mensen bewust kunnen bepalen wanneer en hoe ze interacteren. Maar juist door uit te gaan van
de mogelijkheid om middels kleine ingrepen grote veranderingen te kunnen realiseren kan de ‘chaosmanager’ effectief met deze
complexiteit omgegaan.
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huis). Een Nederlands gezin heeft zich laatst al in zijn huis op moeten sluiten omdat ze op de
veranda met rotte tomaten werd bekogeld.

Dit alles brengt Nederland in een ongemakkelijke positie. Gezien de zwakke sociaaleconomische en bestuurlijke situatie op het eiland vinden de Nederlandse politici de
onafhankelijkheid voor Curaçao zeer ongewenst. Alles wat tijdens de staatkundige herziening
van de afgelopen jaren met veel kosten en moeite is opgebouwd, wordt daarmee in één klap
ongedaan gemaakt, en de vrees bestaat dat het eiland snel af zal glijden als Nederland zich
terug moet trekken. Maar de Verenigde Naties hebben bepaald dat een volk dat onafhankelijk
wil worden daarin niet gehinderd mag worden door de voormalige kolonisator, zodat
Nederland uiteindelijk wel in zal moeten stemmen als Curaçao doorzet. De Verenigde Staten
voeren de druk op Nederland op om de onafhankelijkheid tegen te houden, maar hoe kan
Nederland een uitspraak van de Verenigde Naties tegenhouden? Volkswens is volkswens. En
een ander probleem dat speelt is wat Venezuela zal doen als Curaçao onafhankelijk wordt. Is
er een kans dat het zijn eerdere uitspraken gestand doen en het eiland in zal nemen? Een
annexatie van Curaçao door Venezuela zal ongetwijfeld sterk veroordeeld worden door de
internationale gemeenschap, en Nederland zal ook op steun van bondgenoten kunnen rekenen
om het eiland te bevrijden. Maar Venezuela zou ook toenadering tot de nieuwe politieke elite
kunnen zoeken, zodat militaire middelen niet nodig zijn, en Curaçao zich vrijwillig bij
Venezuela aansluit. Als de bevolking zich tegen deze toenadering zou verzeten, kan
Nederland dan blijven toekijken zonder iets te doen?
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8.6.2

Scenario 2: Een duurzame toekomst

Het proces van staatkundige herziening is met horten en stoten verlopen – vooral Sint
Maarten en Curaçao hadden moeite met de toezichtseisen die Nederland stelde – maar
uiteindelijk is deze dan toch met kleine aanpassingen op de oorspronkelijke opzet
doorgevoerd. Ook de beloofde schuldsanering heeft inmiddels plaatsgevonden, Nederland
heeft inderdaad de toegezegde 1,7 miljard euro beschikbaar gesteld voor het bevrijden van de
eilanden van deze loden last. Maar net toen de eilanden zich begonnen op te maken voor deze
nieuwe staatkundige fase in hun bestaan, deed zich een onverwachtse ontwikkeling voor. Bij
proefboringen ten zuiden van Curaçao werd namelijk een groot olieveld gevonden, met
aardolie van zeer goede kwaliteit521. Bij nadere proefnemingen bleek het veld zich naar het
westen uit te strekken tot halverwege Aruba, en naar het zuiden tot in de Venezolaanse
territoriale wateren. Het veld ligt weliswaar diep, maar dankzij de hoge olieprijs bleek het
economisch toch zeer rendabel om het te gaan exploiteren.

De vondst leidde tot blijdschap op Curaçao en Aruba, maar ook tot lichte paniek. De
Venezolaanse staatsoliemaatschappij PdVSA, die ook al sinds langere tijd de Isla-raffinaderij
op Curaçao exploiteerde, klopte immers meteen aan bij de eilandbesturen om in
gezamenlijkheid het aardolieveld te gaan exploiteren. Maar de vraag was of er wel voldoende
expertise en ervaring op de eilanden beschikbaar was om een gelijkwaardige gesprekspartner
voor de Venezolanen te vormen, en te voorkomen dat de eilanden uitgespeeld zouden worden.
Een uitkomst was het aanbod van een aantal goed opgeleide Antillianen en Arubanen in
Nederland, onder andere topmensen bij multinationals als Shell en Unilever, om een sleutelrol
in dit onderhandelingsproces te vervullen. Dit gelegenheidsteam zag kans om na enkele
maanden stevig onderhandelen tot goede afspraken met PdVSA te komen, zodat het grootste
deel van de opbrengsten terug naar de eilanden zouden vloeien. Er werd een groot feest
georganiseerd om dit te vieren, en de leden van het team werden onthaald als helden.

Het duurde even voordat de exploitatie van start kon gaan, maar toen dat eenmaal een feit was
stroomde de staatskas inderdaad vol met de aardolie-inkomsten. De gevestigde politieke
partijen op Curaçao en Aruba buitelden dan ook over elkaar heen met plannen om het geld te
besteden aan nuttige, en minder nuttige, zaken. Maar de bevolking bleek andere plannen te
521
Over de aanwezigheid van gas en olie rond de eilanden, en dan met name nabij de Saba-bank, wordt al lang gespeculeerd. Zie onder meer
één van de aannames in het het adviesrapport ‘KORSOU, Autonoom en verantwoordelijk’ van de Commissie Financiële Perspectieven Land
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hebben. Op Aruba vormden drie van de Arubanen die aan het onderhandelingsteam hadden
deelgenomen een nieuwe politieke partij, en deze partij behaalde een eclatante overwinning
bij de eerstvolgende verkiezingen. En bij verkiezingen op Curaçao, een jaar later, ging vrijwel
alle steun naar de politieke partij die een tweetal Curaçaoënaren van het onderhandelingsteam
in zijn gelederen had opgenomen. Zowel op Curaçao als Aruba werden in de periode die
volgde gedegen plannen ontwikkeld door de eilandbesturen om op een verstandige manier
met de nieuwe inkomstenbron om te gaan. De uiteindelijke uitkomst daarvan was dat een
kwart van de inkomsten gereserveerd werd voor het onmiddellijk versterken van de sociale
infrastructuur van de eilanden, en een kwart voor langere tijd werd weggezet in goed
renderende beleggingen met een klein risico.

Maar het meest opvallende was dat de helft van het geld werd bestemd voor het op de kaart
zetten van de eilanden als expertisecentra voor duurzame energie- en watervoorziening. De
eilanden hadden natuurlijk al enige ervaring opgedaan met windenergie – er waait vrijwel het
gehele jaar een flinke passaat522 – en het gebruik van zonnecollectoren. Maar middels een
strategische alliantie met verschillende universiteiten en bedrijven in Nederland, de Verenigde
Staten en Venezuela werden de voorzieningen geschapen om echt baanbrekend onderzoek uit
te

kunnen

voeren

naar

nieuwe

technologieën

voor

energieopwekking

en

drinkwatervoorziening. Ook werd veel geld geïnvesteerd in het moderniseren van de
raffinaderijen op de eilanden, zodat ze tot de schoonste ter wereld gingen behoren. Maar de
eilanden haalden pas echt het wereldnieuws toen een Antilliaanse en een Arubaanse
onderzoeker een nieuwe methode hadden ontwikkeld om met behulp van zonne-energie zoet
water uit zeewater te destilleren523. Vanwege de lage kosten en geringe verliezen bleek de
methode toepasbaar in de armste regio’s van de wereld, en kon veel leed door
drinkwaterschaarste voorkomen worden. Vijf jaar na de publicatie van de opzienbarende
methode in de wetenschappelijke ontvingen de onderzoekers de Nobelprijs voor de
natuurkunde.

Curaçao: ‘Het opzetten van één energiebedrijf (Curenco) is van cruciaal belang mede in verband met de exploitatie van olie en gas welke
een grote economische “boom” zal opleveren.’
522
In 1993 installeerde het toenmalige KODELA haar eerste windmolenpark in Tera Korá. Met een uitbreiding met een windmolenpark in
Playa Kanoa kent Curaçao een totaal van 30 windmolens. Aruba heeft het windpark Vader Piet, dat als één van de weinige windparken in de
wereld zonder subsidie rendabel is (bron: persbericht Bright Capital, zoals geciteerd op http://www.windvogel.nl/2009/03/12/792/).
523
Zie als illustratie ook http://www.waterforum.net/index.asp?url=/template_a1.asp&que=paginanr=5450 voor het project 'Drinking with
the wind' van de TU Delft, waarbij een pilot op Curaçao werd gehouden met een ontzoutingsinstallatie die direct werd aangedreven door
windenergie. Doel van het project was om veilig en betrouwbaar drinkwater te produceren in gebieden met schaarste aan zoetwater, maar
waar windenergie tot de mogelijkheden behoort.
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Ook andere economische sectoren op de eilanden profiteerden van de inkomsten van de olie.
De toeristische voorzieningen werden opgeknapt, en de eilanden zijn inmiddels zeer in trek
voor het sterk in opkomst zijnde ecotoerisme, vanwege de goede naam die ze in korte tijd
hebben gekregen op het gebied van duurzame energie- en drinkwatervoorziening. Toeristen
van over de hele wereld komen nu naar de eilanden voor een bezoek aan de energieproeftuin
en het bijbehorende museum. Een vast onderdeel van hun bezoek is ook een rondleiding door
de raffinaderijen, zodat ze met eigen ogen kunnen zien hoe schoon en modern een
olieraffinaderij kan zijn. Dankzij deze groei van het toerisme, en dankzij de aanzienlijke
investeringen in het onderwijs, is de werkeloosheid op de eilanden sterk gedaald. De vele
sociale initiatieven, maar vooral ook het nu verworven wereldwijde aanzien van Curaçao en
Aruba, hebben ervoor gezorgd dat er een nieuw elan is ontstaan, ook onder de eerder al bijna
afgeschreven generaties op de eilanden. Ook de aanzienlijke aantallen Antillianen en
Arubanen die vanuit Nederland weer naar hun geboorte-eilanden terugkeren zijn welkom en
vinden gemakkelijk emplooi. De steden hebben een ingrijpende renovatie ondergaan, en in de
buitenwijken verschijnen winkelcentra met een uitgebreid aanbod aan luxe, maar wel
duurzaam vervaardigde en getransporteerde, goederen.

Nederland wordt een steeds minder belangrijke factor op deze twee eilanden, ze hebben het
land eigenlijk niet echt meer nodig. De Ronde Tafel Conferenties, die nog wel geregeld
plaatsvinden, gaan voor deze twee eilanden niet langer meer over sociaal-economische
ondersteuningsmaatregelen door Nederland, maar over het verder vergemakkelijken van de
uitwisseling van studenten en wetenschappers. Nederland moest aanvankelijk wel wennen aan
de nieuwe verhoudingen. Deze werden in het begin ook vertroebeld door de onvrede van de
Nederlandse bevolking over het vele geld dat besteed was aan de schuldsanering van de
eilanden die nu zo welvarend waren, terwijl het in Nederland economisch juist minder ging.
Daarbij heeft Nederland de handen vol aan de BES-eilanden, die maar zeer beperkt
profiteerden van de plotselinge bloei van Curaçao en Aruba. Op deze eilanden ziet men de
welvaart op de ‘zustereilanden’ met lede ogen aan, en eist men nu een forse verhoging van de
uitkeringen en de overige uitgaven van Nederland voor de voorzieningen op de eilanden524.
Inmiddels overleggen Nederland, Curaçao en Aruba op volledige voet van gelijkheid over een
gezamenlijk sociaal fonds voor de BES-eilanden, om de ergste nood daar te ledigen.

524
Op de Franse DOM’s ontstond in 2009 grote onrust door de economische crisis, die deze gebiedsdelen harder trof dan het vasteland. In
januari waren er wekenlange stakingen in Guadeloupe die gepaard gingen met geweld en vandalisme. De stakingen sloegen ook over naar
Martinique. De actievoerders eisten lagere prijzen en hogere salarissen, maar uitten ook hun ongenoegen over de Franse koloniale staat die
verantwoordelijk wordt gehouden voor de economische malaise (bron: Elsevier, ‘revolte onder de palmen’, 21 maart 2009).
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8.6.3

Scenario 3: Welvaart als magneet

Twintig jaar na dato kan worden geconstateerd dat de staatkundige herziening duidelijk tot
een grotere welvaart heeft geleid in de overzeese gebiedsdelen van het Koninkrijk. Dankzij de
schuldsanering kwamen op Curaçao en Sint Maarten de middelen beschikbaar om de
infrastructuur en voorzieningen525 te verbeteren, en om de vele sociale problemen op de
eilanden nu eens echt goed aan te pakken. Op Sint Maarten heeft het eilandbestuur de
afgelopen jaren veel aandacht besteed aan de modernisering van het wegennet. En op beide
eilanden is er flink in het onderwijs geïnvesteerd, en werden er verschillende, onderling sterk
samenhangende, sociaal-maatschappelijke projecten opgezet die ertoe hebben geleid dat de
meest schrijnende armoede inmiddels verdwenen is. Nederland heeft dit keer – anders dan bij
eerdere pogingen tot staatkundige herziening – strikt aan de strenge eisen vastgehouden die
het aan de voorzieningen voor de handhaving van een goede rechtsorde en een gezonde
financiële huishouding op de eilanden stelde. Na enige aanloopproblemen bleken de
eilandsbesturen daar goed mee uit de voeten te kunnen526. Binnen de door Nederland
vastgestelde kaders bleek nog voldoende ruimte beschikbaar om lokaal het benodigde beleid
te maken. De bestuurlijke capaciteit op de eilanden is toegenomen. Dit enerzijds dankzij het
afschaffen van de dubbele bestuurslaag, maar ook omdat steeds meer goed opgeleide en
ervaren ‘landskinderen’ vanuit het buitenland naar de eilanden terugkeren. Ook de bevolking
begint aan haar nieuwe rol te wennen, en spreekt haar politici en bestuurders in toenemende
mate aan op hun verantwoordelijkheden. Nederland is inmiddels begonnen om zijn actieve
invloed op Curaçao en Sint Maarten af te bouwen, en alleen nog de kaders op afstand te
bewaken.

Ook op de ‘openbare lichamen’ Bonaire, Saba en Sint Eustatius gaat het goed. Door de
nieuwe status kwamen de eilanden in aanmerking voor een breed scala aan financiële en
bestuurlijke ondersteuningsmaatregelen527, en praktisch alle openbare voorzieningen
525
Over de staat van het Sint Elisabeth ziekenhuis, verreweg het grootste ziekenhuis op Curaçao, werd in 2007 het volgende geschreven:
‘Het water loopt op bepaalde plekken uit de plafonds en patiënten mogen blij zijn als ze er geen infectie oplopen. De intensive care is met
zeven bedden te vaak vol en momenteel waart een bacterie rond op de couveuseafdeling, Alle zwangere vrouwen op Curaçao hebben het
advies gekregen niet teveel te bewegen, om premature geboorten – en dus opname op die afdeling – te voorkomen (bron: NRC, ‘Ziekenhuis
op Curaçao lekt’, 22 januari 2007).
526
Dit is noodgedwongen een sterk gesimplificeerde beschrijving van een dergelijke gang van zaken, mocht die zich voordoen. Het beeld dat
naar voren komt in de geraadpleegde literatuur en de gehouden interviews is er toch vooral één van ‘the science of muddling through’, de
term die al in 1959 door Charles Lindblom geïntroduceerd werd om aan te geven dat bestuurlijke processen noodgedwongen moeizaam en
geleidelijk verlopen, omdat nooit sprake zal zijn van volledige en juiste informatie, en processen nooit volledig rationeel zullen verlopen. Dit
des te meer in het geval van een overheid die is ingericht naar Europees-Nederlandse bureaucratische stijl, terwijl de Antilliaanse
bestuursstijl, die door de relatief korte zelfstandigheid ook nog sterk in ontwikkeling is, er meer één van ‘bricolage’ (improvisatie) is
(Verweel, 2003).
527
Dat er nog veel werk aan de winkel is om dat te bereiken wordt onder meer beschreven in het artikel ‘Wie draagt de schuld van een
cellenbrand op Bonaire’ (RC, 31 januari 2008): ‘Gebleken is dat ederlandse normen op alle fronten worden gemist. Vliegvelden voldoen
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ondergingen een ingrijpende opknapbeurt. Vooral de verbeterde medische voorzieningen
bleken een schot in de roos. Niet alleen de eigen bevolking profiteerde daarvan, maar ze
leidden ook tot een sterke groei van medische toerisme naar de eilanden, en de komst van veel
oudere, welgestelde Nederlanders die de oude dag onder de tropenzon door willen brengen.

Maar de komst van rijke Nederlanders naar de kleine eilanden zorgde de laatste jaren in
toenemende mate voor ergernis en onvrede onder de lokale bevolking. Een groot deel daarvan
leeft immers nog steeds onder de armoedegrens, zonder werk en zonder perspectief op een
betere toekomst. De keuze voor de directere band met Nederland hadden zij destijds vooral
gemaakt met de hoop, en zelfs verwachting, dat ook het sociale vangnet op de eilanden op
Nederlands niveau gebracht zou worden, maar Nederland heeft die mogelijkheid steeds strikt
van de hand gewezen. De sociale onrust, ontstaan door het grote verschil tussen arme
eilandbewoners en rijke nieuwkomers, leidde al tot verschillende incidenten waarbij
Nederlanders uitgescholden of zelfs fysiek belaagd werden. Maar ook zag een aantal jonge
politici – van elk van de drie eilanden – aanleiding in de onrust om gezamenlijk iets aan de
slechte leefomstandigheden van een deel van de bevolking te doen. Zij begonnen een internet
community gericht op het realiseren van gelijke rechten voor Europese en Caribische
Nederlanders, en vanuit deze community ontstond het idee om een petitie op te stellen voor
de Verenigde Naties om Nederland te bewegen om een Nederlands niveau van sociale
voorzieningen voor de BES-eilanden in te voeren528. Een oproep om deze petitie te tekenen
was een groot succes – mede dankzij de overweldigende deelname van Antillianen en
Arubanen in Nederland – en de petitie werd ingediend. Nederland beriep zich in de periode
die volgde steeds op zijn zelfbeschikkingsrecht in nationale bestuurlijke aangelegenheden, en
weigerde het uitkeringsniveau op te trekken. Maar de Verenigde Naties bleken wel degelijk
gevoelig voor de petitie, en er werd een resolutie aangenomen waarin Nederland werd
aangespoord om de sociale voorzieningen in de overzeese gemeenten op hetzelfde niveau te
brengen als in het moederland529.

niet aan internationale veiligheidseisen, het ontbreekt aan visaprocedures, er is onvoldoende toezicht op personen- en goederenverkeer aan
de grenzen. Ook bestaat er onduidelijkheid over de toekomstige munteenheid, is er onvoldoende gevangeniscapaciteit en ontbreken
reclasseringsinstellingen’. Het artikel gaat in op de juridische haken en ogen daarvan: straks zijn de Nederlandse ministers voor o.a. Justitie,
Onderwijs, Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu verantwoordelijk voor de gang van
zaken op de drie kleinste eilanden.
528
Zie ook Sassen (2006: 365) voor de mogelijkheden die bepaalde aspecten van globalisering, en dan met name het internet, bieden om
politieke invloed te verwerven door partijen die anders niet of nauwelijks gehoord zouden worden: ’Of particular interest is the possibility
that local, often resource-poor organizations and individuals can become part of global networks and struggles […] The engagement can be
with global institutions, such as the IMF or WTO, or with local institutions, such as a particular government or local police force charged
with human rights abuses’. Sassen (2004): ‘It shows the local to be muscular!’.
529
Sassen (2004) constateert een wereldwijde verschuiving van macht van nationaal niveau naar het sub- en supranationale niveau. Zij ziet
met name een vermindering van de autonomie van de staat bij het voeren van een immigratiebeleid door een verschuiving van de macht naar
de internationale rechtsorde op het gebied van de mensenrechten.
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Na aanvankelijke vreugde op de eilanden over de op Nederland behaalde overwinning, is
inmiddels gebleken dat deze een ernstige keerzijde te hebben. De verhoging van de sociale
voorzieningen heeft de aantrekkingskracht van de eilanden voor arme immigranten uit de
regio vergroot. Zo nam het aantal Venezolanen dat de oversteek naar Bonaire waagde de
laatste jaren sterk toe, om de lokale bevolking steeds meer uit de arbeidsmarkt te verdringen.
Zeker nu die met een bijstandsuitkering op Nederlands niveau heel goed kan leven zonder
baan. Het beroep dat op deze uitkering wordt gedaan is sinds het optrekken ervan naar
Nederlands niveau sterk toegenomen. Maar echt grote zorgen maakt Nederland zich vooral
over de toegenomen immigratie naar Saba en Sint Eustatius, vooral vanuit Hispaniola en
Jamaica. Europese regelgeving maakt het onmogelijk om deze immigranten direct terug te
sturen, ze hebben recht op verblijf totdat een zorgvuldige identificatie- en uitzetprocedure
doorlopen is. Maar de zeer kleine eilandjes missen de draagkracht om de toename aan
gelukszoekers op te vangen. De immigranten moeten in haastig ingevlogen tenten worden
opgevangen, en doen een zwaar beroep op de beperkte voedsel- en drinkwatervoorraden van
de eilanden. In de tentenkampen lopen de spanningen vaak hoog op, er zijn geregeld
vechtpartijen, en ook zijn er meldingen dat de immigranten stelen en de lokale vrouwen
lastigvallen.

Al snel werd duidelijk dat er een andere oplossing gevonden moest worden voor de opvang
van deze mensen, maar het overbrengen van deze mensen naar andere eilanden in de regio
blijkt niet mogelijk. Curaçao en Sint Maarten maken gebruik van hun status aparte om de
grenzen voor deze mensen gesloten te houden, en Bonaire heeft zijn handen vol aan de eigen
Venezolaanse immigranten. Er bleek dan ook niets anders op te zitten dan om deze
immigranten naar Nederland over te vliegen voor de identificatie- en uitzetprocedure. Maar
de eerste vijftien Haïtianen die vanuit Sint Eustatius naar Nederland werden gebracht moesten
al snel worden vrijgelaten. De identificatie- en uitzetprocedure was namelijk niet binnen de
door de Europese richtlijnen voorgeschreven dertig dagen uitgevoerd, zodat de immigranten
in de gelegenheid moesten worden gesteld om op eigen gelegenheid het land binnen twee
weken te verlaten. Ze verdwenen vrijwel zeker in de illegaliteit. Toen dat algemeen bekend
werd zwol de immigratie naar de BES-eilanden tot vrijwel onbeheersbare proporties aan530.
Mensenhandelaren verdienen inmiddels grof geld met het smokkelen van grote aantallen
530
Dit scenario is geïnspireerd door de grootschalige aanlanding van Afrikaanse immigranten op Lampedusa, als toegangspoort naar Europa,
in het eerste decennium van de 20e eeuw. Om Lampedusa te bereiken waagden de mensen de gevaarlijke oversteek in nauwelijks zeewaardig
bootjes. Veel mensen stierven onderweg van honger en uitputting, of ze verdronken. Er zijn incidenten bekend van het overboord zetten van
vrouwen en kinderen, om te voorkomen dat schepen zouden zinken, en van kannibalisme. De illegalen werden aanvankelijk naar Sicilië
overgebracht om daar een uitwijzingsdecreet te krijgen om binnen twee weken vrijwillig en zelfstandig Italië te verlaten. Later werden de
immigranten opgevangen op het eiland zelf in provisorische kampen, maar de omstandigheden daar waren zo mensonterend dat de UNHCR
de Italiaanse autoriteiten erop aansprak.
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mensen naar Saba en Sint Eustatius, in nauwelijks zeewaardige bootjes, en de wantoestanden
zijn onvoorstelbaar. Zo worden kinderen en vrouwen soms over boord gezet om zinken te
voorkomen, en ook zijn er scheepjes aangehouden waarvan al meer dan de helft van de
inzittenden was overleden door het ontbreken van voldoende drinkwater voor de reis. De
Kustwacht van de Nederlandse Antillen en Aruba zet alle zeilen bij om de ergste nood te
ledigen, en de immigratie te ontmoedigen door aanlanding van de schepen te voorkomen.

Ze wordt daarbij ondersteund door eenheden en manschappen van de Koninklijke Marine. Het
ene patrouilleschip dat al regulier in het gebied aanwezig is, werd daartoe al snel aangevuld
met een tweetal korvetten vanuit Nederland. De ervaringen die de Koninklijke Marine de
afgelopen decennia heeft opgedaan met de bestrijding van drugssmokkel in het Caribisch
gebied en met piraterij in de Golf van Aden, komt goed van pas bij de uitvoering van de
taken, zeker nu de mensensmokkelaars steeds vaker wapens gebruiken tegen Kustwacht- en
Marine-eenheden die de aanlandingen proberen te voorkomen. De snelle, wendbare korvetten,
uitgerust met boordhelikopter, en ook het kleinere patrouilleschip blijken goed geschikt om
relatief laag in het geweldsspectrum te opereren. De luchtcapaciteit blijkt echter nog een groot
probleem, en er is een verzoek gedaan aan Defensie om eenheden van het Commando
Luchtstrijdkrachten beschikbaar te stellen ter aanvulling van de twee overbelaste
patrouillevliegtuigen van de Kustwacht.

8.6.4

Scenario 4: De vergeten eilanden

De voormalige Amerikaanse ex-vice-president Al Gore heeft in het eerste decennium van de
21e eeuw de aandacht voor de klimaatverandering wereldwijd op de kaart gezet531. Nu, twintig
jaar later, hebben extreme weersomstandigheden tot verschillende grote natuurrampen geleid,
waarbij veel doden en gewonden vielen. De wereldbevolking werd ingrijpend met de neus
gedrukt op de desastreuze gevolgen die de grootschalige uitstoot van CO2 bleek te hebben. In
de Europese landen werden al relatief vroeg initiatieven genomen om de CO2-uitstoot te
beperken, zoals het Kyoto-protocol dat in 2005 in werking trad. Maar ook bij aanvankelijk
‘klimaatsceptische’ landen als China en India begint inmiddels snel het besef door te dringen
dat het onverantwoord is om op de huidige voet door te gaan met het uitstoten van
broeikasgassen in de atmosfeer.

531
Zie ook http://www.algore.com/ voor informatie over onder meer de film ‘An inconvenient truth’ waarmee hij die aandacht vroeg, en
kreeg. In 2007 ontving hij samen met het IPCC (het VN-panel voor klimaatverandering ) de Nobelprijs voor de Vrede voor de verspreiding
van kennis over de opwarming van de aarde en het leggen van een fundament voor het nemen van maatregelen daartegen.
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De toegenomen zorg voor het klimaat heeft geresulteerd in een forse heffing op de
brandstofprijzen, die de burgers goed in hun portemonnee voelen. En dat in een tijd dat de
olieprijs toch al zo hoog is door het opdrijvende effect van de naderende uitputting van deze
brandstof. In de Westerse wereld wordt inmiddels veel aandacht besteed aan het terugdringen
van het energieverbruik en het ontwikkelen van alternatieve bronnen in voorbereiding op de
omslag naar het gebruik van die alternatieve bronnen. Deze zijn nu weliswaar nog steeds
duurder, maar dat zal niet lang meer duren met de almaar stijgende olieprijs532. De technologie
van de alternatieve energiebronnen is echter nog niet zo ver ontwikkeld dat met het wegvallen
van de aardolie binnenkort het huidige welvaartsniveau in de Westerse wereld gehandhaafd
kan blijven. De economische groei is door de hoge olieprijs afgevlakt, en in Nederland is het
besteedbaar inkomen per huishouden door onder meer de hogere stookkosten en de hogere
kosten voor de productie van goederen in een jaar tijd met ruim 5% verminderd.

Ook landen als China en India verkennen de mogelijkheden van alternatieve energiebronnen
en -technieken, maar besteden daarnaast veel aandacht aan de (handels)relaties met
olieproducerende landen, om de toevoer van de steeds schaarser wordende aardolie en –gas zo
lang mogelijk zeker te kunnen stellen. In deze landen werden de diplomatieke en militaire533
middelen de afgelopen decennia sterk uitgebreid, en in gereedheid gebracht om een
ongehinderde energievoorziening zeker te kunnen stellen534. Ook de Verenigde Staten zag het
belang van de zekerstelling van de energietoevoer, desnoods met militaire middelen, tijdig in.
Europa was echter laat met een gezamenlijk energiebeleid535, en dit bleef ook lang een dode
letter. Maar nu de naderende energieschaarste de welvaart in de Europese landen merkbaar
begint te bedreigen, wint dit gezamenlijk energiebeleid aan belang. Ook zetten de Europese

532
De International Energy Agency (onderdeel van de OECD, de Organisation for Economic Co-operation and Development) gaat in haar
World Energy Outlook 2007 uit van voldoende fossiele brandstoffen in 2030 om aan de wereldwijde vraag tegemoet te komen. Ze gaat zelfs
uit van een olieprijs van $62 per barrel in 2030 (in maart 2008 was dat $102 per barrel, terwijl het in 1998 nog minder dan $10 was), maar
stelt wel ‘a supply-side crunch in the period to 2015, involving an abrupt escalation in oil prices, cannot be ruled out’. Een econoom van de
IEA schreef in maart 2008 in The Independent (‘Outside View: We can't cling to crude: we should leave oil before it leaves us’, 2 maart
2008) een prijs van $150 in 2030 te verwachten als er niet snel grote hoeveelheden olie op de markt beschikbaar komen, en wellicht zelfs al
veel eerder. Hij stelt in dit artikel: ‘We are on the brink of a new energy order. Over the next few decades, our reserves of oil will start to run
out and it is imperative that governments in both producing and consuming nations prepare now for that time. We should not cling to crude
down to the last drop – we should leave oil before it leaves us’.
533
NRC, 4 maart 2008: ‘China gaat zijn defensie-budget flink verhogen. Ten opzichte van 2007 gaat het om een stijging van 17,6 procent.
Het extra geld zal vooral gaan naar verhoging van de salarissen en verbetering van het materieel, zo maakte een regeringsfunctionaris
vandaag bekend. ieuwe budgetverhogingen van een dergelijke omvang zijn voor de volgende jaren niet uitgesloten. Militaire bronnen in
China stellen dat het geld minder naar traditionele taken zoals verdediging door het landleger gaat. Beveiliging van grondstoffenroutes over
zee door marineschepen zou een nieuwe prioriteit van de Chinese machthebbers zijn’.
534
Volgens Slingeland en van Geuns van het Clingendael International Eenergy Programme ‘is het eindspel op het geopolitieke schaakbord
nu echt begonnen (...)’. Een reëel scenario is volgens deze auteurs dat ‘het fossiele eindspel gedomineerd worden door bilaterale afspraken
tussen landen, waarmee ieder land voor zich probeert een zo groot mogelijk aandeel in de mondiale reserves veilig te stellen’ (bron:
‘Schaken met energie: ederland en de Internationale energiepolitiek’, Idee, juli 2006).
535
‘Europa zoekt momenteel naarstig naar een draagvlak onder de lidstaten voor een intern en extern energiebeleid. Gezien de felle
discussies over de inrichting van de interne markt, het recente (her)bevestigen van de soevereiniteit van de lidstaten over de energiemix en
de meningsverschillen over de invulling van de relaties met producerende landen, heeft Europa echter nog een lange weg te gaan voordat de
nationale tegenstellingen zijn overwonnen en een geïntegreerd energiebeleid is ingericht’. (bron: Financieel Dagblad, ‘Transities’, 10
oktober 2006). Het belang daarvan staat echter buiten kijf, zie ook de troonrede van 2006: ‘Voor onze veiligheid, onze welvaart, de
bescherming van het milieu en de energievoorziening op de langere termijn hebben wij elkaar als Europeanen nodig’.
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landen steeds vaker gezamenlijk defensieonderdelen onder EU-vlag536 in voor missies in
regio’s waar de binnenlandse instabiliteit de energietoevoer naar Europa bedreigt, zoals
Rusland en het Midden-Oosten.

In de Caribische regio hebben de hoge brandstofprijzen een merkbare weerslag op de
voornaamste bron van inkomsten, het toerisme537. Amerikanen en Europeanen kiezen steeds
minder vaak voor deze bestemmingen, die immers alleen middels een dure vliegreis bereikt
kunnen worden, en blijven dichter bij huis. De eilanden in de Caribische regio zien de
terugloop in de kamerbezetting in de toeristische sector met lede ogen aan. Net nu ze zich
enigszins hersteld hadden van de desastreuze gevolgen van de financiële crisis van 2008-2012
voor het toerisme, lijkt dit de doodslag te worden voor de sector, en daarmee voor de
eilanden. Middels dumpprijzen wordt getracht om de toeristen toch nog naar de eilanden te
trekken, maar eigenlijk levert alleen het minder lucratieve cruisetoerisme nog wat inkomsten
op. Ook op de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen is het toerisme inmiddels
enorm teruggelopen. Door het vrijwel ontbreken van alternatieve economische activiteiten om
op terug te vallen is de armoede daar sterk toegenomen. Menigeen zoekt zijn heil in de
criminaliteit om toch nog enige inkomsten te genereren.

Vooral op de Benedenwindse eilanden, die relatief ver van de Verenigde Staten af liggen, is
de situatie zorgwekkend geworden. Veel hotels zijn failliet gegaan en het personeel is op
straat komen te staan. Curaçao en Aruba hebben nog één meevaller in deze slechte tijden: de
raffinage en overslag op de eilanden brengen meer op dan ooit tevoren dankzij de gestegen
olieprijs. Maar het grootste deel van de winsten die hiermee gemaakt worden, wordt
doorgesluisd naar Venezuela en de Verenigde Staten. De slechte economische ontwikkelingen
en toegenomen onveiligheid hebben invloed op de bevolkingsomvang: een toenemend aantal
ondernemers, beter opgeleiden en ‘pensionado’s’ verlaat de eilanden. Het vertrek van de beter
opgeleiden is weinig bevorderlijk voor de kwaliteit van het openbaar bestuur en de rechtsorde
op de eilanden. Overigens hebben ook veel lager opgeleide Antillianen en Arubanen de
laatste jaren hun toevlucht gezocht in Nederland, de zogenaamde ‘tweede Antilliaanse
exodus’ na die van de jaren negentig. Maar inmiddels is voor degenen die nog op de eilanden
536
Zie voor meer informatie hierover de website van de EU (http://europa.eu/scadplus/glossary/european_security_defence_policy_nl.htm):
‘Het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) van de Europese Unie houdt in dat geleidelijk een gemeenschappelijk
defensiebeleid wordt vastgesteld, waaruit op termijn een gemeenschappelijke defensie zou kunnen ontstaan. In het kader van het Europees
veiligheids- en defensiebeleid (EVDB) wordt gestreefd naar een ontwikkeling van de civiele en militaire capaciteit van de Unie op het gebied
van conflictpreventie en crisisbeheersing op internationaal niveau om zo, overeenkomstig het Handvest van de Verenigde aties, bij te
dragen tot de handhaving van de internationale vrede en veiligheid. Het EVDB wordt in samenhang en coördinatie met de AVO ontwikkeld
en betekent niet dat er een Europees leger wordt opgericht’. Zie onder meer ook de Wijk (2005:166 e.v.) voor verklaringen voor de steeds
grotere verwevenheid van nationale defensies binnen Europa. De vraag is of Nederland dus op termijn überhaupt nog een eigen koers kan
varen ten aanzien van de Koninkrijksdelen.
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zijn achtergebleven een ticket naar Nederland nauwelijks meer op te brengen. Voor hen zit er
niets anders op dan op de eilanden te blijven en er het beste van te maken. De
aantrekkingskracht van met name Curaçao, Aruba en Sint Maarten op bewoners van de
omringende (ei)landen is sterk afgenomen nu de economie in het slop zit, zodat de problemen
met de immigratie en illegaliteit aanzienlijk verminderd zijn. Maar dat valt nauwelijks meer
op nu de andere problemen zo groot zijn.

Venezuela is dankzij haar grote olievoorraden één van de meer welvarende landen in Zuid- en
Midden-Amerika is geworden538. De Venezolaanse president Hugo Chávez, die zichzelf begin
21e eeuw tot president voor het leven heeft kunnen benoemen539, heeft de inkomsten
aangewend om zowel de armsten in de samenleving als de middenklasse aan zich te binden.
Hij zit nog altijd vast in het zadel, en de jongste Venezolaanse generatie kan zich geen andere
leider herinneren of zelfs maar voorstellen. De scherpe kantjes zijn inmiddels wel van zijn
Bolivariaanse revolutie af, en zeker na het aantreden van Barack Obama is zijn antiAmerikaanse retoriek allengs gesleten. Niemand neemt die nog serieus, ook omdat de
verkoop van Venezolaanse olie aan de Verenigde Staten (zelfs in de regeerperiode van
president Bush jr.) nooit door die retoriek gehinderd is540. Ook de pogingen om de
Bolivariaanse ideologie in de regio te verspreiden zijn minder geworden. De Venezolaanse
invloed op de Benedenwinden is inmiddels vrijwel uitsluitend beperkt tot een economische.
Maar de raffinaderij op Curaçao nadert nu snel het einde van zijn levensduur541, en Venezuela
maakt zich op om zich ook economisch van het eiland terug te trekken. De Verenigde Staten
hadden zich al veel eerder van de eilanden teruggetrokken. De aanwezigheid daar bleek niet
meer nodig om Chávez onder druk te zetten, en de belangstelling van de Verenigde Staten
voor de eilanden als uitvalsbasis voor de ‘war on drugs’ nam al eerder af, toen het
veiligstellen van de energievoorziening aan prioriteit won ten koste van de drugsbestrijding.

537
Een krant op de Dominicaanse Republiek publiceerde een artikel over het einde van het toerisme in dat land in 2050 als gevolg van het
stijgen van de zeespiegel (bron: Listin Diario, ‘Alerta climática’, 30 december 2007).
538
Naast de al in exploitatie gebrachte olievelden wordt geschat dat de teergronden in de Orinocozone in Venezuela tussen de 200 miljard en
1,2 triljoen vaten olie op kunnen leveren. Lange tijd was het niet economisch rendabel om deze voorraden te winnen, maar door de stijgende
olieprijs nadert het moment dat dit wel interessant wordt. Volgens Hugo Chávez wordt Venezuela de komende decennia de meest
vooraanstaande oliebron ter wereld dankzij deze voorraden (bron: venzuelaanalysis.com, ‘Oil-rich Venezuela looks to tar deposits’, 31 mei
2006).
539
Dat heeft hij in december 2007 al eens geprobeerd, maar toen kreeg hij geen meerderheid van de bevolking achter het voorstel voor de
benodigde grondwetswijziging.
540
Sinds 2005 dreigt Chávez geregeld de oliekraan richting de Verenigde Staten dicht te draaien, maar hij heeft die nog nooit waargemaakt.
Mogelijk is dat omdat de Venezolaanse oliemaatschappij ook raffinaderijen in de Verenigde Staten bezit, die Venezolaanse olie raffineren.
541
De mening van de voor dit onderzoek geïnterviewde personen over een snel naderend einde van de levensduur van de raffinaderij waren
zeer verschillend, en variëren van ‘de raffinaderij is technisch op’, tot ‘het is een prachtraffinaderij’. Een groot aantal geïnterviewden vond
het wel onontbeerlijk dat er op korte termijn investeringen worden gepleegd om de raffinaderij in ieder geval minder milieuvervuilend te
laten zijn.
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Nederland komt met een compensatie voor de geleden schade voor Bonaire, Sint Eustatius en
Saba. Als Nederlandse ‘gemeenten’ kunnen zij op enige steun van Nederland rekenen. Maar
voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten, heeft Nederland nauwelijks geld beschikbaar. Deze
eilanden kijken met argusogen naar de Nederlandse steun voor de drie andere eilanden van de
voormalige Nederlandse Antillen, en er begint zich op Curaçao, en in minder mate ook op
Aruba, een sterke volkswens af te tekenen voor een soortgelijke gemeentestatus. Maar
Nederland voelt hier weinig voor. De inspanningen en kosten die de gemeentestatus voor
Bonaire, Sint Eustatius en Saba met zich mee bleken te brengen hebben begin 21e eeuw al tot
grote beroering onder de Nederlandse bevolking geleid. Daarbij heeft een deel van de
Antillianen en Arubanen die de afgelopen jaren naar Nederland is gekomen – veelal laag
opgeleid en slecht Nederlands sprekend – geen aansluiting kunnen vinden op de Nederlandse
arbeidsmarkt. Deze groep zorgt voor veel overlast in de samenleving, en heeft de eilanden en
hun bewoners een uitgesproken slechte naam onder de Nederlandse bevolking bezorgd. Zeker
nu ook de levensstandaard van de Nederlandse bevolking achteruit begint te gaan is het
uitgesloten dat er opnieuw bereidheid zal zijn om zoveel moeite en geld te steken in de
ontwikkeling van de overzeese gebiedsdelen. Waarom ook meegaan in de wensen van
eilanden die toch zo graag zelf hun eigen boontjes wilden doppen? Morele beroepen van
lokale politici op de verantwoordelijkheid van Nederland voor de eilanden worden afgedaan
met een verwijzing naar de grote schuldsanering. Nederland is daar echt niet meer gevoelig
voor.

8.6.5

Scenario 5: Een explosieve situatie...

De kracht van de ontploffing was zo enorm dat de knal tot op de omringende eilanden te
horen was. Van de vijf cruiseschepen die die dag afgemeerd lagen in de haven van de
prachtige Great Bay waren er drie zo ernstig beschadigd dat ze direct zonken. Maar ook de
andere twee schepen waren ernstig beschadigd, evenals de bebouwing in de nabijheid van de
afmeersteiger. De eerste berichten repten over enkele honderden doden, maar uiteindelijk
kwam het dodental uit op 871, en waren er zeker 1700 gewonden. De aanslag was
nauwkeurig gepland. De twee bommen gingen gelijktijdig af, juist op het moment dat de
passagiers zich opmaakten om van boord te gaan. De passagiers in de onmiddellijke nabijheid
van de explosieven hadden geen enkele kans op overleving, maar er vielen vooral veel doden
door de brand die onmiddellijk na de explosie uitbrak. De passagiers zaten als ratten
gevangen, in een inferno van vlammen. De tv-beelden, die vrijwel direct live werden
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uitgezonden, schokten de wereld. De lokale hulpverening kwam onmiddellijk op gang, maar
schoot tekort voor een ramp van een dergelijke omvang. Het was ondenkbaar dat alle
gewonden op het eiland opgevangen zouden kunnen worden, de medische voorzieningen
waren bij lange na niet toereikend. Defensie stuurde snel personeel en materieel vanuit
Curaçao en Aruba naar het eiland om de ergste nood te ledigen. Binnen enkele uren werd
door het Defensiepersoneel een medische noodpost ingericht waar direct de eerste zwaar
gewonden al geopereerd konden worden. Het logistieke personeel had daarnaast binnen een
dag een luchtbrug opgezet naar de Verenigde Staten voor de medische zorg aan de minder
zwaar gewonden. Ook werd door de militairen een tentenkamp ingericht voor de opvang van
de cruisetoeristen die niet gewond waren, zodat ze de nacht niet buiten door hoefden te
brengen in afwachting van hun terugvlucht.

De aanslag werd opgeëist door een islamitische groepering, mogelijk gelieerd aan Al Qaeda,
hoewel dat niet met zekerheid kon worden vastgesteld. In de verklaring die zij gaf werd de
ontwrichting van de Westerse samenleving als doel van de aanslag de gegeven. De keuze
voor het cruisetoerisme op Sint Maarten542 was daarbij bewust gemaakt, zo luidde de
verklaring, om niet alleen de Verenigde Staten te treffen, maar ook Nederland als trouwe
bondgenoot van de Verenigde Staten tijdens de oorlogshandelingen in Irak en Afghanistan.
Dat Sint Maarten al decennialang een status aparte had, en nog maar een zeer beperkte band
met Nederland had, was voor de terroristen kennelijk geen overweging geweest. Maar
ondertussen zal het toerisme op het eiland, verreweg de voornaamste inkomstenbron, deze
klap waarschijnlijk nooit meer te boven komen. Sint Maarten zal voor altijd geassocieerd
blijven met dood en verderf; niemand zal daar nog zijn vakantie willen vieren. De bevolking
bleef verbitterd achter. Het ‘straffen’ van Sint Maarten voor de – onvrijwillige – band met
Nederland werd door hen als bijzonder onredelijk ervaren.

Sint Maarten vond daarin bijval van de andere (ei)landen in de regio. Ook daar liepen de
inkomsten uit het toerisme sterk terug, en zijn de armoede en sociale onrust toegenomen. De
onvrede in de regio richtte zich in eerste instantie op de Verenigde Staten en Nederland, maar
gaandeweg verbreedde die zich naar de andere voormalige kolonisatoren, vanwege ook hun
eeuwenlange uitbuiting en verwaarlozing van de regio. Op Martinique en in Frans-Guyana
leidde de onrust al tot stakingen en rellen, gericht tegen de Franse overheid, en ook in ZuidAmerikaanse landen zoals Venezuela en Colombia leefden de anti-Westerse sentimenten op.
542
‘Intelligence suggests the next major attack is going to be on a cruise ship and we really hope and pray that it does not happen in the
Caribbean’, uit: ‘intelligence suggest next major attack could be on cruise ships’, 15 april 2004, op
http://www.caribbeannetnews.com/2004/04/15/attack.htm
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Vooral op Cuba had dit grote gevolgen. De pro-Westerse leider die gekozen was na het
overlijden van Rául Castro, en die de banden met de Verenigde Staten had aangehaald, werd
op bloedige wijze vermoord door een militante beweging die de terugkeer van Cuba naar een
communistische samenleving nastreefde. In het machtsvacuüm dat door de aanslag ontstond
raakten de pro-communistische en pro-Westerse partijen op het eiland in een hevige strijd
verwikkeld. De Verenigde Staten spanden zich tot het uiterste in om escalatie te voorkomen,
maar bleek onmachtig om een burgeroorlog te voorkomen. Onder druk van de grote Cubaanse
bevolkingsgroep in de Verenigde Staten polst de Amerikaanse regering nu de Westerse
bondgenoten naar de bereidheid om deel te nemen aan een interventie op Cuba. Met name
Frankrijk en Nederland worden actief benaderd voor deelname, in ruil voor steun om de
problemen met de eigen overzeese gebiedsdelen op te lossen.

Nederland kan die steun goed gebruiken, niet alleen vanwege de sociale onrust in de
overzeese gebiedsdelen, maar vooral ook voor een heel ander probleem. Door jarenlange
verwaarlozing van de Isla-raffinaderij op Curaçao door de Venezolaanse exploitant PdVSA
nemen de gezondheids- en milieurisico’s daar namelijk met de dag toe543. Regelmatig moeten
installaties worden stilgelegd vanwege ernstige incidenten, en in woonwijken ‘onder de rook’
van de Isla zijn groen-grijze vlokken aangetroffen die naar Nederland zijn opgestuurd voor
nader onderzoek. Geruchten gaan dat de pijpleidingen in een dermate slechte staat zijn dat
olie op verschillende plekken zo de grond in lekt. De Nederlandse afdeling van Greenpeace
heeft onlangs een alarmerend rapport uitgebracht over de schadelijke gevolgen van de huidige
staat van de Isla-raffinaderij voor mens en milieu, en over de desastreuze gevolgen die een
groot ongeval met de raffinaderij zou kunnen hebben. Een dergelijk ongeval is niet
denkbeeldig, zo betoogt Greenpeace in het rapport, de raffinaderij is een tijdbom die elk
moment af kan gaan. Binnenkort start een grote, internationale actie om meer aandacht te
vragen voor het bestaan van deze wantoestand, en dat nog wel binnen het Nederlands
Koninkrijk.

De internationale aandacht voor de Isla-raffinaderij maakt dat Nederland de ogen niet langer
kan sluiten. Jarenlang heeft Nederland verwezen naar de zelfstandigheid die Curaçao heeft op

543
Zie ook de kamervragen die in maart 2009 gesteld zijn naar aanleiding van de door de ISLA-raffinaderij veroorzaakte giftige roetwolk:
‘Het bestuurscollege van Curaçao heeft in het Sociaal Economisch Initiatief (SEI) een aantal maatregelen aangekondigd met betrekking tot
de Isla raffinaderij. Deze zijn in het kort: het opstellen van een lange-termijn visie ten aanzien van de raffinaderij (waarin ook de optie
sluiting wordt verkend), het meten van de luchtverontreiniging, het handhaven van de geldende milieunormen en het zonodig versterken van
de milieudienst. Daarbij is door Curaçao in eerste instantie als planning aangehouden dat feitelijke handhaving eind 2008 gerealiseerd zou
worden. Aangezien in de tweede helft van 2008 duidelijk werd dat deze planning niet realistisch was, is in overleg met Curaçao besloten
meer tijd te geven om de maatregelen uit te voeren.’. Bron: http://www.minbzk.nl/vertegenwoordigingantillen/de?ActItmIdt=117099
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het gebied van binnenlandse aangelegenheden544. Maar na de afwijzing van de staatkundige
herziening door de Curaçaose bevolking in 2009, en de aansluitende weigering van de
schuldsanering door Nederland, kan niet van het eiland verwacht worden dat het dit enorme
probleem zelf op gaat lossen. Maar sanering van de raffinaderij is duur, en het beschikbaar
stellen van grote bedragen voor de overzeese gebiedsdelen ligt politiek gevoelig. Nederland
heeft nu de hoop gevestigd op een overname en sanering van de Isla door het Amerikaanse
Valero, dat ook de raffinaderij op Aruba exploiteert. Die raffinaderij is onder druk van de
internationale milieubeweging aanmerkelijk schoner geworden de afgelopen jaren, en voldoet
nu aan alle milieu- en veiligheidseisen. Valero heeft derhalve de kennis en de middelen in
huis om ook de Isla-raffinaderij ingrijpend te moderniseren, en nu de lease van PdVSA voor
de Isla-raffinaderij binnekort afloopt zijn er ook in dat opzicht geen beperkingen voor een
overname. Maar Valero aarzelt om zoveel geld te investeren in de verouderde raffinaderij, en
heeft ook moeite met de ‘erfenis’ die PdVSA achterlaat in de vorm van zwaar vervuilde
grond. Nederland zou er geen problemen mee hebben als de Verenigde Staten enige druk op
Valero zouden uitoefenen om de Isla-raffinaderij toch snel over te nemen..

544
‘Het (milieu)beleid met betrekking tot de Isla raffinaderij is een autonome verantwoordelijkheid van de ederlandse Antillen’. Bron:
http://www.minbzk.nl/vertegenwoordigingantillen/de?ActItmIdt=117099

223

9

Afsluitende beschouwing: Koninkrijksrelaties in een
globaliserende wereld

9.1

Koninkrijksrelaties zijn machtsrelaties

In de inleiding van deze studie is al ingegaan op de culturele, economische en politieke
ongelijkheid tussen Nederland en de Nederlandse Antillen en Aruba, en ook in de literatuur,
de interviews en de scenario’s blijkt ongelijkheid, oftewel de machtsrelatie tussen partijen,
een steeds terugkerend thema. Het gaat daarbij niet alleen om de machtsrelatie tussen de
Koninkrijkspartners, maar ook om de machtsrelaties op de eilanden: tussen de politieke elite
en de rest van de bevolking en tussen immigranten en de bevolking die er al langere tijd
woont. Ook zijn machtsrelaties zichtbaar in de houding van de eilandbewoners ten opzichte
van de rest van de regio, en opereert Nederland ook zelf weer in een machtsverhouding tot
landen als de Verenigde Staten en Venezuela. Bij het bestuderen van de ontwikkelingen op en
rond het Koninkrijk worden zo soms goed zichtbaar, maar vaker spelen machtsrelaties een
minder opvallende, maar desalniettemin belangrijke rol op de achtergrond.

9.2

De bronnen van sociale macht

De eerder genoemde vier bronnen van sociale macht van Mann, de ideologische,
economische, politieke en militaire, vertonen een duidelijke analogie met de drijvende
krachten in de Koninkrijksrelaties, zoals die geïdentificeerd zijn op basis van de eerder in
deze studie behandelde scenario-analyse, literatuurstudie en interviews met 41 experts op dit
gebied. De eerste drijvende kracht, cultuur en identiteit, vertoont overeenkomsten met de term
ideologie. Mann geeft zelf aan dat er overeenkomst is tussen de termen ideologie en cultuur,
hoewel hij het gebruik van het begrip cultuur zelf als te vaag verwerpt. Maar er is aantoonbaar
sprake geweest van een langdurige ideologische machtsuitoefening van Nederland op de
eilanden. Een voorbeeld van de ideologische macht van Nederland was het Nederlands
onderwijs – in de Nederlandse taal – dat aan de lokale kinderen werd gegeven. Ook nu nog
zijn er oudere Antillianen en Arubanen die beter thuis zijn in de topografie van de
Waddeneilanden dan in die van de eigen regio. Dat deze ideologische macht grote, langdurige
gevolgen kan hebben blijkt uit Rosalia (1997: 11): ‘de kerkelijke en civiele elite heeft door
middel van het schoolonderwijs sedert de negentiende eeuw tot in de huidige moderne periode
bij de slaven en daarna bij de vrijgemaakten een schaamtegevoel voor het eigene
aangekweekt. De koloniale ‘beschaver’ verwekte vrees voor de herinnering aan de eigen
geschiedenis en afschuw voor het eigen verleden. Het schoolonderwijs op Curaçao heeft in
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drieërlei opzicht een vervreemdend karakter: de onderwijsgevenden, de leerstof en de
voertaal waren uitheems. Met het onderwijs streefden de bewindvoerders ernaar om
beschaving en vooruitgang te brengen bij de slaven en na de afschaffing bij de vrijgemaakten.
Vooruitgang en beschaving werden door de kolonisator gelijkgesteld met verwerping c.q.
vervanging van het eigen Afrikaans gemerkte goed’. De emotionele lading van de discussie
over de onderwijstaal op Curaçao en Bonaire, zoals besproken in paragraaf 3.4, heeft alles te
maken met verzet tegen deze langdurige ideologische overheersing door Nederland.

De andere drijvende krachten in de Koninkrijksrelaties zijn vooral de economische, maar ook
de politieke ongelijkheid van de partners. Overigens betekent economische ongelijkheid ‘an
sich’ niet dat er ook sprake hoeft te zijn van een economische machtsrelatie tussen landen.
Maar het gegeven dat Nederland een vele malen grotere economie heeft dan de Nederlandse
Antillen en Aruba èn een staatkundige relatie met de eilanden heeft, maakt het onvermijdelijk
dat economische macht wel degelijk een rol speelt in de relatie, onder meer ten aanzien van de
verantwoordelijkheid die Nederland voor de voormalige koloniën heeft. Ook op politiek
gebied heeft Nederland eeuwenlang de lakens uitgedeeld op de eilanden, iets dat pas in de
laatste decennia enigszins aan het veranderen is. Dit zal later in dit hoofdstuk nader worden
uitgewerkt.

De militaire macht ten slotte is niet als drijvende kracht uit de eerdere fase van het onderzoek
naar voren gekomen. Weliswaar is de militaire macht van Nederland ten opzichte van die van
Nederland absoluut – Nederland is verantwoordelijk voor de verdediging van de eilanden,
maar zowel in de literatuurstudie als bij de interviews is deze niet als een aanzienlijke bron
van macht naar voren gekomen. Dit hoeft geen verbazing te wekken: zoals uit de
literatuurstudie is gebleken heeft Nederland nooit grootschalige significante militaire macht
tegenover de eilanden uitgeoefend, ook niet bij de verovering ervan. En zelfs in de
verdediging van de eilanden tegenover externe bedreigingen lijkt Nederland steeds
onvoldoende militaire macht te hebben ontplooid. De aanwezigheid van Defensie leek door
de geïnterviewde experts meer geïnterpreteerd te worden als een uiting van ideologische dan
van militaire macht.
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9.3

Machtsdynamiek in de Koninkrijksrelaties

Meer inzicht in de dynamiek van de machtsrelaties tussen de Koninkrijkspartners zoals die
zich de laatste decennia voordoet kan verkregen worden met behulp van de stellingen van
Mulder (1977, 2004). De belangrijkste daarvan zijn de stelling dat een machtige zal streven
naar een vergroting van de machtsafstand tot de minder machtige, en de minder machtige zal
streven naar de verkleining daarvan. Naarmate de machtsafstand groter is streeft de machtige
sterker naar een verdere vergroting van die afstand, terwijl een kleine machtsafstand leidt tot
een

sterker

streven

naar

verdere

verkleining

door

de

minder

machtige.

Machtafstandsvergroting kan zich onder meer uiten in paternalistisch, neerbuigend gedrag,
intimidatie

en

het

bepalen

van

het

spel

en

de

spelregels545.

Pogingen

tot

machtafstandsverkleining worden zichtbaar door bijvoorbeeld het tonen van minder dan het
gebruikelijke respect tegenover de machtige en het aanvechten van de door hem bepaalde
spelregels.

In de verhouding tussen Nederland en de Nederlandse Antillen was eeuwenlang sprake van
een zeer grote machtsafstand. De machthebbers spanden zich in om de machtafstand groot te
houden en vormden een eigen klasse die ver afstond van de klasse van minder machtigen.
Zonder uitzicht op machtafstandreductie organiseerden zij zich incidenteel tot verzet, zoals
ook door Mulder aangegeven. Wanneer minder machtigen ten gevolge van een grote
machtsafstand, machtafstandreductie opgeven, ontwikkelen zij bereidheid tot hard verzet.
Ook het verzet van 30 mei 1969 op Curaçao kan gezien worden als verzet voorkomend uit
machteloosheid. De toespraak van Wilhelmina in 1942 gaf de koloniën immers hoop op een
toekomst waarin ‘ieder op zichzelf de eigen, inwendige aangelegenheden in zelfstandigheid
en steunend op eigen kracht, doch met de wil elkander bij te staan, zullen behartigen’, maar
deze verwachting werd niet snel genoeg waargemaakt546. Weliswaar hadden de eilanden met
het Statuut in 1954 meer zeggenschap over interne aangelegenheden gekregen, maar dit was
alleen merkbaar voor de kleine politieke en bestuurlijke elite van de eilanden.

545
546

Zie voor een uitgebreide lijst de bijlage 3 in Mulder, 2004.

Volgens Mulder leidt zelfs de voorstelling van meer macht door de minder machtige tot

verkleining van de machtafstand. Maar ook was er een daadwerkelijke verkleining van de
machtafstand in de jaren die volgden. Nederland kwam economisch en qua internationaal
aanzien sterk verzwakt.
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Naast gewelddadig verzet hebben de eilanden verschillende andere methoden tot
machtsreductie toegepast, en passen ze die ook nog steeds met meer of minder succes toe. Het
inspelen op de koloniale schuldgevoelens van Nederland is daar een duidelijk voorbeeld van.
Maar ook het ‘tegenspartelend akkoord gaan, en dan blijven spartelen’, waar één van de
geïnterviewde over sprak, is een duidelijk voorbeeld van het aanvechten van de spelregels van
de machtige partij. Een wel heel directe vorm van machtafstandsreductie is het letterlijk
vragen om meer macht. Zoals een geïnterviewde lokale politicus zei: ‘meer invloed van
ederland is niet goed voor Curaçao. ederland moet de eilanden de kans geven om – net als
kinderen die het ouderlijk nest verlaten – op eigen benen te gaan staan’. En ten slotte moet
zeker ook vermeld worden het – vaak in de literatuur en door meerdere geïnterviewden
genoemde - eisen van meer respect.

Nederlanders hebben omgekeerd inderdaad van oudsher de naam arrogant en betweterig te
zijn, zoals ook in de interviews duidelijk naar voren kwam. Volgens Mulder is arrogant en
betweterig optreden typisch gedrag dat gericht is op machtafstandsvergroting. Maar veel
experts noemden ook de veranderde, verzakelijkte opstelling van Nederland tegenover de
eilanden bij de staatkundige herziening opvallend. De verklaring die daarvoor gegeven kan
worden op basis van de stellingen van Mulder is dubbelzinnig. Het kan uitgelegd worden als
een poging van Nederland om de macht nog verder te vergroten, maar het zou ook een teken
kunnen zijn dat de (gepercipieerde) machtsaftand dermate klein geworden is dat Nederland de
minder machtige begint toe te laten op het eigen niveau. Eén van de Nederlandse
geïnterviewden gaf in dit verband ook aan dat zorgvuldigheid en duidelijkheid iets anders zijn
dan betutteling en bevoogding. Veel geïnterviewden signaleerden nog steeds een groot
wantrouwen tussen de Koninkrijkspartners, maar wellicht dat dit toch gezien kan worden als
een eerste voorzichtige stap naar een meer gelijkwaardige relatie.

De afgelopen decennia heeft er op alle zes de eilanden ontegenzeggelijk een reductie van de
machtsafstand ten opzichte van Nederland plaatsgevonden. Met name de ideologische
machtsreductie is goed zichtbaar. Zie in dit verband ook Streefkerk (2003: 42): ‘dit éne volk
zet zich af tegen de koloniale machthebbers vanuit ederland. Men is nu niet meer
onderwerpen aan slaveneigenaars. Men is niet zonder meer de ondergeschikte van de blanke
medeburger. De machthebbers vanuit ederland bedreigen het diepste verlangen van heel de
Curaçaose bevolking om zichzelf te willen zijn. De laatste decennia kan men regelmatig
protest horen, wanneer de Curaçaoënaar denkt dat ederlandse maatregelen de autonomie
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aantasten. Het onafhankelijk willen zijn en het op eigen benen willen staan zijn
karaktertrekken van het zelfbeeld van alle huidige Curaçaoënaars’. Ook de onverwachts
grote wens547 onder de lokale geïnteviewden om uiteindelijk zelfstandig te worden, is een
uiting van deze ideologische machtafstandsreductie, hoewel zij dit overwegend minder
krachtig verwoordden dan Streefkerk. Op een eiland als Sint Maarten heeft de
machtafstandsreductie überhaupt een minder emotioneel karakter. Zoals een geïnterviewde al
aangaf heeft het eiland gewoon niet zoveel meer met Nederland. En op Aruba lopen de
gemoederen soms weliswaar hoog op, maar een geïnterviewde expert merkte op dat het eiland
met dit ‘cherry-picking’ toch steeds precies krijgt wat het wil, wat suggereert dat de
verhouding tussen machtige en minder machtige niet altijd zo duidelijk ligt als het lijkt548.

Toch kan niet ontkend worden dat Nederland nog steeds probeert om zijn normen en waarden
aan de overzeese gebieden op te leggen, zoals met name blijkt uit de invloed die Nederland op
het sociaal-economische beleid op de eilanden uitoefent. Het eerder aangehaalde citaat van
Marcha (1997: 78) is daar een mooie illustratie van: ‘ederlanders willen een mooie tuin en
betalen hun eigen tuinman. Maar wie zegt dat de Antillen zo’n mooie tuin willen, ook al
betaalt ederland voor hen de tuinman?’ Nederland rechtvaardigt zijn bemoeienis inderdaad
met het goed willen regelen van de voorzieningen op de eilanden, en verwijst naar het geld
dat daarvoor gefourneerd wordt. Maar ingevolge de stellingen van Mulder mag verondersteld
worden dat ook Nederland een bewuste danwel onbewuste drijfveer kent tot vergroting van de
machtsafstand ten opzichte van de minder machtige Koninkrijkspartners. Het veelgehoorde
‘wie betaalt bepaalt’ is de ultieme uitspraak als het gaat over het vergroten van de
economische en politieke machtsafstand. Nederland heeft al veel macht weggegeven in ruil
voor autonomie van de eilanden, zoals bijvoorbeeld middels de toekenning van de status
aparte van 1986. Maar bij meerdere gelegenheden bleek Nederland wel degelijk nog in staat
en bereid om stevige politieke en economische macht uit te oefenen als ze dat noodzakelijk
achtte. Een goed voorbeeld hiervan was de onder curatelestelling van Sint Maarten in 1992.
Het aansluitende hevige protest, niet alleen op Sint Maarten maar ook de andere eilanden, is
547

Ook Mann (2005: 31) wijst op het ireële aspect van ideologie: ‘I do not imply that ideology

is false, only that is surpasses experience and science alike, and so contains nontestable
elements […] Anderson's (1983) well-known aphorism that 'nations are imagined
communities' indicates that it is not obvious from our direct life experience that complete
strangers might share an identity with us as an ethnic group or nation. Such a bizarre
conception has to be ideologically created, since it greatly surpasses our actual experience’.
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vanuit de stellingen van Mulder zeer goed verklaarbaar. De (verbeelde) machtsafstand tot
Nederland is immers dermate klein geworden dat machtsuitingen nauwelijks meer acceptabel
zijn voor de eilanden. Maar het is een feit dat Nederland economisch (en militair)
ontegenzeggelijk veel machtiger is dan de andere partners, en dat de internationale
gemeenschap van Nederland zal blijven verlangen dat het zijn macht laat gelden over de
eilanden als dat noodzakelijk is.

Bonaire, Saba en Sint Eustatius heben met hun keuze voor de status als openbaar lichaam juist
gekozen voor een grotere machtsuitoefening door, en dus machtsafstand ten opzichte van,
Nederland op politiek en economisch vlak. Dit kan uitgelegd worden als een streven naar
vermindering van de macht die Curaçao de afgelopen jaren heeft uitgeoefend op de eilanden,
en een pragmatische keuze voor meer kans op welvaart. Een geïnterviewde expert van de
Bovenwinden gaf echter aan dat de bevolking niet blij zou zijn als het straks eindelijk van de
Curaçaose bemoeienis af was, om dan te bemerken dat de Nederlandse daarvoor in de plaats
was gekomen. En inderdaad wordt de langzaam toenemende invloed van Nederland niet altijd
met enthousiasme onthaald, en is meer verzet te verwachten gaande het proces.

Hoe dat verzet er precies uit zal gaan zien is moeilijk aan te geven. Een aantal mogelijke
verschijningsvormen zijn hierboven al genoemd, met name gericht op het beïnvloeden van het
verloop van de staatkundige herziening. Maar machtafstandsreductie kan soms ook onbewust
en indirect zijn, zoals onder meer duidelijk wordt door de ook in de interviews genoemde
toegenomen weerstand op de eilanden tegen Nederlandse stagiair(e)s. Die weerstand heeft in
2008 zelfs al geleid tot een gewelddadige klopjacht op Nederlanders in een bar in Curaçao
waarvan bekend was dat er veel Nederlandse stagair(e)s kwamen549. Als beginners op de
arbeidsmarkt kennen stagiaires een lagere status dan de Nederlanders die als accountant,
specialist of adviseur werkzaam zijn. De stagiaires zijn derhalve een voor de hand liggender
doelwit van uitingen van machtafstandsreductie en frustratie door de minder machtigen op de
eilanden dan de Nederlanders die op hogere posities werken.

548
Dit roept associaties op met de in de inleiding vermelde Kompa Nanzi, de spin uit de volksvertellingen die de machthebbers steeds te slim
af is.
549
Bron: de Telegraaf, ‘Blankenjacht Curaçao’, 5 juli 2008.
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9.4

De toekomst van de Koninkrijksrelaties

In de scenario’s zijn de verschillende mogelijkheden verkend die de toekomt in zou kunnen
houden voor de Koninkrijksrelaties. Gespeeld is met verschillen in ideologische, economische
en politieke macht tussen de Koninkrijkspartners, ten gevolge van onder meer het al dan niet
welslagen van de staatkundige herziening, de globalisering, de vondst van olie bij de eilanden
en een terroristische aanslag. In elk van de scenario’s trad een situatie op waarin Nederland
een zekere verantwoordelijkheid voor op zijn minst een deel van de eilanden moest nemen, en
dat ook deed, hoewel het soms op minimale wijze was. De vraag is hoeveel Nederland over
heeft voor de Koninkrijkspartners als de eilanden steeds meer een eigen koers willen varen en
de bemoeienis van Nederland in toenemende mate af gaan wijzen. Er ontstaat vooral een
moeilijke situatie ontstaat als één van de eilanden zou besluiten om de relatie met Nederland
te willen verbreken, vooral als het daar politiek en economisch nog niet aan toe is. De wens
van het volk is waarschijnlijk moeilijk te negeren, maar heeft en houdt Nederland dan toch
niet een zekere verantwoordelijkheid voor de eilanden? Het andere uiterste, een relatie tussen
de Koninkrijkspartners gebaseerd op vrijwel volledige gelijkwaardigheid, lijkt alleen
gerealiseerd te kunnen worden in de situatie dat er een grote economische, en daarmee ook
sociale, welvaart op de eilanden kan ontstaan, en dat is iets dat moeilijk te realiseren is gezien
de beperkte economische mogelijkheden die deze eilanden door hun kleine omvang vrijwel
per definitie hebben.

Het is nog onzeker hoe de staatkundige herziening uit zal pakken voor Curaçao en Sint
Maarten, maar de meeste geïnterviewde experts verwachtten een vergroting van de
Nederlandse politieke en economische invloed, ook op deze eilanden. Op de BES-eilanden
zal de economisch en politieke machtsafstand ten opzichte van Nederland zeker sterk
vergroot worden nu deze eilanden een gemeentestatus krijgen. Volgens de stellingen van
Mulder zou dit moeten leiden tot een streven tot verdere machtsafstand door de machtige,
door Nederland dus. Dit kan zich op verschillende manieren uiten; wellicht dat de
‘verzakelijking’ in de Koninkrijksrelaties die meerdere geïnterviewden signaleerden daar al
een voorbeeld van is. Zo kondigde de voorzitter van de Antillendelegatie van de Tweede
Kamer tijdens een bezoek in januari 2009 alvast aan dat Curaçao niet op al te veel begrip uit
Den Haag moeten rekenen als de eilandbevolking zich per referendum uit zou spreken tegen
de voorgestelde wijziging van de Curaçaose status binnen het Koninkrijk550.
550

Bron: NRC, ‘Van Beek: overleg op Antillen niet mislukt’, 11 januari 2009.
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Dit streven tot vergroting van de machtsafstand zal gaan leiden tot steeds meer spanningen in
de Koninkrijksrelaties, omdat er tegelijkertijd ook sprake is van een afname van de
ideologische machtsafstand; Caribische Nederlanders worden zelfbewuster en trotser op de
eigen cultuur. In het scenario ‘Korsou independiente!’ is deze trend verwerkt. Ook als deze
ontwikkeling in de realiteit minder verstrekkende gevolgen zal hebben dan in dat scenario
geschetst wordt, geven de stellingen van Mulder aan dat een afnemende machtsafstand zal
leiden tot een streven naar een verdere verkleining van die machtsafstand door de minder
machtigen. Op basis hiervan mag verwacht dat Nederlandse inmenging nog gevoeliger zal
gaan liggen dan het nu al doet, ook, en misschien wel met name, op de BES-eilanden.
Opvallend in dit verband is de interesse waarmee de nieuwe commissaris voor de drie
eilanden, Henk Kamp, gevolgd wordt. Zijn keuze voor een gewone auto, en een woning in
een gewone wijk, worden gewaardeerd op de eilanden, maar de vraag is wat de consequenties
zullen zijn van deze schijnbare verkleining van de machtsafstand tussen de bevolking en
‘Nederland’, terwijl die nu juist door de nieuwe staatkundige constructie toeneemt.

Een andere vraag die in meerdere scenario’s verkend wordt is wat de globalisering gaat
betekenen voor de Koninkrijksrelaties. De denationalisering, het ontstaan van een
lappendeken van grondgebied, autoriteit en recht, begint al zichtbaar te worden: Nederland
verliest steeds meer macht aan de EU, en de eilanden zoeken steun bij de VN om hun rechten
op te eisen. Ook cultureel zou de globalisering kunnen betekenen dat de eilanden steeds
minder met Nederland zullen gaan hebben, en meer met de regio. Ingevolge het
gedachtengoed van Huntington (1996) zou een toenemend verschil in culturele identiteit een
grotere kans op fragmentatie betekenen, ook voor de BES-eilanden en hun relatie tot
Nederland. Maar wellicht dat het begrip natie de komende eeuwen zelfs dermate zijn
betekenis gaat verliezen dat de gevoelige en moeizame relatie tussen de Nederlandse Antillen
en Aruba en Nederland uiteindelijk helemaal niet relevant meer is. Dat de wereld dan nog
vooral bestaat uit enerzijds een aantal welvarende stadsregio’s waar zich de economische,
politieke en wellicht ook de ideologische macht geconcentreerd heeft, en anderzijds de
minder welvarende rest van de wereld (Sassen, 2004).

Maar het verkennen van de consequenties van een dergelijke toekomst overstijgt de reikwijdte
van deze studie. Zolang er een staatkundige band is tussen Nederland en de overzeese
eilanden, en zolang deze betekenis heeft op politiek, economisch, ideologisch of militair vlak,
zullen er Koninkrijksrelaties zijn, die onderhevig zijn aan interne en externe ontwikkelingen
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en daardoor aan machtsdynamiek. Maar hoezeer Nederland ook de machtige in de onderlinge
relatie lijkt te zijn en te zullen blijven, het laatste woord over de Koninkrijksrelaties,
verbreken of in stand houden, ligt uiteindelijk toch bij de burgers op de eilanden. Zij zijn
immers de enigen die kunnen aangeven zelfstandig te willen worden.

Wat nog rest is het toespitsen van de resultaten van deze studie op de aanwezigheid van
Defensie ter plekke. Die consequenties zullen hoe dan ook relatief beperkt zijn. In geen van
de scenario’s verandert de kwantitatieve of kwalitatieve inzet ingrijpend, deze beweegt zich
altijd binnen een bepaalde bandbreedte. Zolang er een staatkundige band met Nederland is zal
er een minimale inzet geleverd blijven worden, en structureel groot lijkt die in geen van de
voorgestelde toekomsten te zullen worden. Defensie zal zijn nut met name kunnen blijven
bewijzen bij rampen en ongeregeldheden, omdat de eilanden naar alle waarschijnlijk altijd
over te weinig middelen zullen blijven beschikken om die adequaat aan te pakken. De
permanente aanwezigheid van middelen ter plekke kan daarbij beperkt blijven, omdat
opschaling vanuit Nederland mogelijk is. De kwantitatieve inzet lijkt dus redelijk constant,
maar de invulling van die inzet zal wel variëren, afhankelijk van factoren zoals de externe en
interne bedreigingen van de eilanden.

Als Defensie inderdaad in belangrijke mate als uiting van ideologische macht kan worden
opgevat, kan niet uitgesloten worden dat op sommige van de eilanden de weerstand tegen
deze aanwezigheid zal gaan toenemen. Maar vooralsnog werd onder de Arubaanse
geïnterviewden het geluid gehoord dat een vermindering van de presentie als een verkeerd
signaal zou kunnen worden opgevat, en ook op de andere eilanden is de houding positief, of
op zijn slechtst onverschillig. De meest opvallende structurele verandering – die nauwelijks
een toekomstige genoemd kan worden omdat die zich al op zeer korte termijn voor gaat doen
– is die van de rol van de Koninklijke Marechausse als grensbewakers van het hele
Koninkrijk, en dus ook van de grenzen met Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, als
Bonaire, Saba en Sint Eustatius straks de status van openbaar lichaam van Nederland krijgen.
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9.5

Reflectie op het onderzoek

Bij het uitvoeren van deze studie is een aantal aspecten nadrukkelijk en bewust niet in
beschouwing genomen. Zo is geen onderzoek verricht naar Nederlandse ontwikkelingen die
van invloed (kunnen) zijn geweest op de staatkundige relaties, iets dat wel interessant zou zijn
om aan een nader onderzoek te onderwerpen. Vooral omdat in deze studie geconstateerd werd
dat er een verharding van de toon waar te nemen is in de Nederlandse benadering van de
Koninkrijksrelaties, en meerdere geïnterviewden hun twijfels hadden over hoe deze ‘toon’
zich zou gaan ontwikkelen. Een andere beperking is dat gekozen is voor het houden van
interviews, en dat de mening van deze 41 geselecteerde personen niet de mening weergeeft
van het gehele Nederlandse, Antilliaanse en Arubaanse bevolking. Door de keuze van deze
experts, kan in deze studie de stem van bijvoorbeeld de jongere generatie, of die van de
‘gewone man’ maar in zeer beperkte mate gehoord worden, terwijl toch juist hun mening (met
name in het stemhokje!) van zo’n groot belang is voor de toekomst van de Nederlandse
Antillen en Aruba, en daarmee voor de ontwikkeling van de Koninkrijksrelaties. En ten slotte
moet ook worden aangetekend dat de methode van scenario-analyse voor het beantwoorden
van de onderzoeksvraag een niet-kwantitatieve, en sterk creatieve, methode van
waarheidsvinding is.

Deze studie pretendeert nadrukkelijk niet een volledig correcte inkijk te geven in de toekomst
van de Koninkrijksrelaties. Wel hoopt deze studie een aanzet te zijn geweest voor een
verkenning door de lezer van hoe die zich zouden kúnnen ontwikkelen. Met prikkelende,
maar niet ongeloofwaardige, scenario’s is getracht om het onvoorstelbare voorstelbaar te laten
worden, om zo betere beslissingen mogelijk te maken over de toekomst van de Nederlandse
Antillen en Aruba, de relatie van deze eilanden met Nederland, en de aanwezigheid van de
Nederlandse Defensie ter plekke. Hierbij hoeft de verkenning door de lezer zich overigens
zeker niet te beperken tot het doordenken van de vijf geschetste scenario’s. De lezer zou de
scenario’s van deze studie immers ook kunnen aanpassen met eigen elementen, en hij of zij
zou zelfs tot eigen, sterk van deze scenario’s afwijkende ‘verhalen over de toekomst’ kunnen
komen. Het nadenken over de toekomst is immers een creatief en levend proces, dat hopelijk
niet stopt met het schrijven van deze studie of het lezen daarvan, maar doorgaat in de hoofden
van iedereen met een beroepsmatige of persoonlijke interesse voor de complexe – en
ongetwijfeld ook de komende decennia nog zeer dynamische – relatie tussen Nederland, de
Nederlandse Antillen en Aruba.
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Want zoals één van de geïnterviewden het verwoordde: ‘het doet nog steeds zeer, dus er is
nog iets’. Hoe moeizaam de verhoudingen tussen de Koninkrijkspartners ook waren – en naar
alle waarschijnlijkheid ook nog decennialang zullen zijn – ook een moeizame geschiedenis is
een gezamenlijke geschiedenis, en ook een moeizame toekomst is een gezamenlijke toekomst.
In de woorden van de Spaanse socioloog Manuel Castells, in zijn beroemde studie over
netwerksamenleving, globalisering en identiteit: ‘Through a community of history and
destiny, memories may be kept alive and actions retail their glory. For only in the chain of
generations of those who share an historic and quasi-familial bond, can individuals hope to
achieve a sense of immortality in eras of purely terrestrial horizons’ (Castells, 1997: 31).
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Bijlage 1: de historie van Defensie in de West
17e eeuw
1621

1628

1631

1633

1634

1634 en
1642
1635
1636
1640
1644

1648

de West-Indische Compagnie wordt opgericht, met het monopolie op de bevaring van,
en het drijven van handel in, West-Afrika, Noord- en Zuid-Amerika. In tijden van
oorlog kon de WIC een beroep doen op de Staatse marine
de Compagnie hield zich vanaf het begin met name bezig met de kaapvaart. Het
grootste succes op dit gebied was de verovering van de Zilvervloot door Piet Heyn:
zeventien Spaanse schepen met een lading van 200.000 pond zilver, 135 pond goud en
een waarde van 15 miljoen gulden aan o.a. parels, specerijen, suiker en hout551
de WIC neemt het besluit om het nog onbewoonde Sint Maarten tot bezit van de
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden te verklaren, als uitvalsbasis voor de
handel in de regio. Het eiland wordt ingenomen, er wordt een gouverneur benoemd en
een garnizoen van ca. 100 man gelegerd552
Spanje herovert Sint Maarten op de Republiek. De gemeenschap ter plekke, die op dat
moment bestond uit ‘95 blanken, twintig negers, tien negerinnen, twee Hollandse
vrouwen en één Indiaanse’553, werd gedwongen zich elders te vestigen
de WIC besluit daarop om Curaçao in te nemen als uitvalsbasis in de regio. Johannes
van Walbeeck verovert het eiland op de aanwezige 32 Spanjaarden (inclusief de
Spaanse gouverneur en zijn twaalf kinderen) en 402 Indianen554. Johannes van
Walbeeck start vrijwel direct met het bouwen van verschillende forten op Curaçao,
waaronder Fort Amsterdam, en plaatst kanonnen bij de haveningang. Het garnizoen
wordt versterkt tot 200-250 man en de monding van de Sint Annabaai kan met een
ketting worden afgesloten555
Spanje onderneemt twee – mislukte – pogingen om Curaçao te heroveren
Bonaire wordt ingenomen door de WIC556
het vermoedelijke jaar van inbezitname van Aruba door de WIC557. Kolonisten
afkomstig uit de Republiek vestigen zich op Sint Eustatius
Kolonisten afkomstig uit de Republiek vestigen zich op Saba
met name in dat jaar, maar feitelijk vanaf het begin van de inname discussie binnen het
WIC over het behoud van de eilanden558. De vrees bestaat dat de eilanden meer geld
zullen kosten dan opleveren. De opkomst van de slavenhandel doet de discussies
uiteindelijk verstommen. Curaçao groeit uit tot één van de belangrijkste slavendepots
van het Caribische gebied voor doorvoer naar de Spaanse koloniën559.
bij de Vrede van Münster560 wordt de Republiek tegenover Spanje bevestigd in het bezit
van de koloniën Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius, Saba,
Essequibo en Berbice561. De Spanjaarden verlaten Sint Maarten, maar Frankrijk doet
aanspraak op het noordelijke deel van het eiland vanwege een vroegere vestiging daar.
Omdat ook bewoners afkomstig uit de Republiek om die reden recht menen te hebben
op (een deel van) het eiland zendt de commandeur van Sint Eustatius een kleine
gewapende macht naar het eiland om het voor de Republiek in bezit te nemen562. Het
komt uiteindelijk niet tot strijd omdat Frankrijk en de Republiek op dat moment
bondgenoten zijn. Het Verdrag van Concordia wordt gesloten, waarmee overeen wordt
gekomen om het eiland gezamenlijk in beheer te houden563

551

Bron: van Dulm, 1964: 19.
Bron: Palm, 1985: 198.
Bron: van Dulm, 1964: 23.
554
Bron: Palm, 1985: 188.
555
Bron: van Dulm, 1964: 32.
556
Bron: van Dulm, 1964: 28.
557
Bron: Palm, 1985: 192.
558
Bron: Jackson, 1965: 10.
559
Bron: onder andere ‘Sterck Werck, de ederlandse Antillen in het verleden’, Alle Hens, MARDOC 4187. Volgens van Dulm, 1964: 41
was Curaçao zelfs het belangrijkste slavendepot van West-Indië.
560
De Vrede van Münster markeerde het einde van de Tachtigjarige Oorlog. De Republiek werd formeel door Spanje erkend.
561
Essequibo en Berbice staan nu tezamen bekend als (Brits-)Guyana. Kolonisten afkomstig uit de Republiek vestigden zich vanaf 1616 in
Essequibo (van Goor, 2004: 63), en vanaf 1627 in Berbice (van Goor, 2004: 63).
562
Bron: Palm, 1985: 199.
552
553

235

1664-1703

1665

1667

1686

1688

1689

de Bovenwindse eilanden vallen in deze periode frequent in handen van Frankrijk en
Engeland. De inwoners van Sint Eustatius worden op een gegeven moment zelfs
gelijktijdig door een Engelse en een Franse vloot belaagd, en krijgen de keuze
voorgelegd door wie ze bezet willen worden564. Vlootvoogden als Cornelis Evertsen,
Abraham Crijnssen en Jacob Binckes slagen er soms wel in om de eilanden met
mariniers te heroveren, maar moeten ze steeds onvoldoende verdedigd achterlaten565.
Uiteindelijk wordt in 1696 Sint Eustatius bij een vredesverdrag aan de Republiek
teruggegeven, en de commandeur van Sint Eustatius ziet in 1703 kans om met een
kleine strijdmacht Sint Maarten terug te veroveren566
Michiel de Ruyter bezoekt Sint Eustatius als hij met zijn eskader moet schuilen voor
een storm, een monument op het eiland herinnert daar nog steeds aan567. Eskaders van
de Republiek zijn in deze periode geregeld in de regio aanwezig om de koloniën te
verdedigen en zo mogelijk verder uit te breiden. Ook de andere Europese grootmachten
zijn dan zeer actief in de regio; dit ook als afspiegeling van de oorlogen die op dat
moment in Europa worden gevoerd
Abraham Crijnssen verovert Suriname op de Engelsen met een 225 man sterk
detachement van zijn eskader. Een bezetting van 125 man en vijftien kanonnen blijft
op het veroverde Fort Willoughby bij Paramaribo achter. Het fort wordt omgedoopt tot
Fort Zeelandia568
begin van een lange bloeiperiode voor Curaçao en Sint Eustatius als tussenstation als
Frankrijk en Engeland besluiten geen onderlinge handel meer toe te staan tussen hun
koloniën
de gewapende burgerij in Suriname moet optreden als opstandige soldaten van het
garnizoen de gouverneur vermoorden. De koloniale legers bestaan in die tijd voor een
zeer groot deel uit huurlingen uit alle windstreken en misdadigers uit tuchthuizen.
de gewapende burgerij in Suriname voorkomt het verlies van de kolonie aan
Frankrijk569

18e eeuw
1700-1713

1706

1750-1751
en 1795
1763

1772
1775-1783

Franse kapers brengen de schepen en koloniën van de Republiek in het Caribisch
gebied veel schade toe. Zo worden onder meer de eilanden van de Bovenwinden
(1709, 1713), Curaçao (1713) en Suriname (1712) geplunderd en gebrandschat. Dit
leidt tot de bouw van nieuwe forten en de versterking van de garnizoenen
het eerste jaar dat er een vast marineschip, het zogenaamde stationsschip, in het
Caribisch gebied werd ingezet. Met uitzondering van een periode van 1913 tot 1929 is
dit tot op heden zo gebleven
twee slavenopstanden op Curaçao kunnen worden neergeslagen door gebruik te maken
van mulatten- en ‘vrijnegerkorpsen’
Curaçao wacht met spanning de komst van een Engelse vloot af, die kort tevoren
Tobago definitief op de Republiek veroverd had. De schepen bleken echter schipbreuk
te hebben geleden op het noorderrif van de Aves-eilanden570
gouverneur Jan Nepveu van Suriname koopt negerslaven op voor de vorming van het
korps der Zwarte Jagers, ook wel Redimoesoe (‘Roodmutsen’) genaamd
met name in de periode van de Amerikaanse vrijheidsoorlog ziet Sint Eustatius kans
om zeer welvarend te worden als knooppunt voor de handel met, en de bevoorrading
van, Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse kapers. Dit zeer tegen de zin van
Engeland. Het eiland krijgt de bijnaam ‘the Golden Rock’. In 1776 wordt vanaf Fort
Oranje het saluut beantwoord van de Noord-Amerikaanse brigantijn Andrew Doria.
Dit is de eerste internationale erkenning van de vlag van de Unie van dertien Engelse
koloniën in Noord-Amerika (de latere Verenigde Staten)

563
Middels dit verdrag werd ook afgesproken dat men elkaar in oorlogstijd zal bijstaan, en dat geen van beide landen versterkingen op het
eiland aan zal leggen.
564
Men koos voor de Engelse bezetting.
565
Zo Sint Eustatius in 1688 een garnizoen van één korporaal en vijf manschappen (van Dulm, 1964: 71).
566
Bron: Palm, 1985: 199.
567
Bron: Dissel, 1993: 2 en ‘Curaçao en de Marine’, MARDOC 576.
568
Bron: Schakels, 1967: 3.
569
Bron: Schakels, 1967: 5-6.
570
Bron: ‘Sterck Werck, de ederlandse Antillen in het verleden’, Alle Hens, MARDOC 4187.
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1778

1782

1792
1795- 1806

tijdens een bezoek aan Curaçao vliegt het fregat de Alphen de lucht in, vermoedelijk
bij het afgeven van een saluut aan een binnenkomend Engels schip. Bij de explosie
verliezen 206 man het leven, en werd een enorme schade aangericht aan de binnenstad
van Willemstad. Ruim vijftig jaar later wordt door vissers een schegbeeld uit de
Annabaai opgevist waarvan verondersteld wordt dat het van de Alphen afkomstig was.
Het beeld wordt aan de havenmeester van Curaçao gegeven, die het in zijn tuin plaatst.
Vanaf 1875 ontstaat de traditie dat bemanningen van bezoekende stationsschepen het
beeld mee naar Nederland namen, om het vervolgens met het volgende stationsschip
weer te retourneren Ook in de 21e eeuw bestaat deze traditie van de ‘Loden Verrader’
nog571
de Nederlandse kaapvaarder ´De Vrouw Machtelyna´ wordt in het zicht van de haven
van Curaçao door de Engelse HMS Diamond aangevallen. Vijf, in de haven
aanwezige, oorlogsschepen van de Republiek bleken niet in staat om het schip te
behouden. Een deel van de bemanning van de kaapvaarder ziet echter kans om te
ontsnappen en het schip te heroveren572
de WIC wordt opgeheven
de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden wordt de Bataafse Republiek, en de
koloniën worden onder Frans protectoraat gesteld. Op Curaçao blijkt de komst van een
Bataafs marine-eskader noodzakelijk om de weerstand onder de oranjegezinde
bevolking te breken573. Tijdens deze Bataafse periode zien de Engelsen kans om alle
bezittingen van de Republiek in de regio in te nemen

19e eeuw
1802
1805

1815

1840

1849

1863

1876

bij de vrede van Amiens worden de koloniën aan de Bataafse Republiek teruggegeven
er breekt opnieuw oorlog met Engeland uit, en er worden opnieuw pogingen
ondernomen om koloniën van de Republiek in te nemen. Een Engelse vloot met een
bemanning van vier- tot vijfduizend man valt Curaçao aan, maar Pedro Luis Brión ziet
kans om met honderd man de aanval af te slaan574. Maar uiteindelijk vallen toch alle
bezittingen weer in Engelse handen
Napoleon wordt verslagen bij de Slag van Waterloo, en de Bataafse Republiek wordt
het Koninkrijk der Nederlanden. De koloniale bezittingen, met uitzondering van
Essequibo en Berbice, worden teruggegeven aan de Nederlandse koning. De
beroepskrijgsmacht in de koloniën wordt gereorganiseerd, en bij de Koninklijke
Landmacht worden twee bataljons opgericht speciaal voor de dienst in Suriname
het begin van een periode van grote armoede op de eilanden, als door onder andere het
afschaffen van de slavernij in Engeland de rol van Curaçao en Sint Eustatius als
overlaadstation is uitgespeeld. De militaire presentie wordt tot een minimum
teruggebracht
tijdelijke versterking van de vlootpresentie nabij Curaçao vanwege spanningen met
Venezuela. Venezuela verdenkt Curaçao ervan betrokken te zijn bij wapenleveranties
en het bieden van onderdak aan Venezolaanse opstandelingen. Ook later die eeuw
worden marineschepen naar de Venezolaanse kust gestuurd vanwege diplomatieke
strubbelingen
tijdelijke versterking van de troepen in de koloniën als Nederland de slavernij afschaft,
maar optreden is niet nodig575. De totale sterkte van ´landmacht, jagers en artillerie´ op
de eilanden is dan 22 officieren en 375 manschappen. Hiervan zijn 1 officier en 31
mansschappen op Sint Eustatius gestationeerd en de rest op Curaçao.
Nederland wil de militairen van de Landmacht door mariniers vervangen, maar omdat
het ´eigen´ karakter van de zeesoldaten daarmee verloren zou gaan zag de regering
hiervan af. De mariniers zouden er maar ´drinken en verbasteren´576

571

Zie bijvoorbeeld het Jaarboek van de Marine 2002: 252.
Bron: ‘Curaçao en de marine’, MARDOC 576 en ‘Sterck Werck, de ederlandse Antillen in het verleden’, MARDOC 4187.
Bron: ‘Sterck Werck, de ederlandse Antillen in het verleden’, MARDOC 4187.
574
Zie voor meer details: Ducoudray–Holstein, 1880: 201 – 202.
575
Bron: van Dulm, 1964: 146.
576
Bron: van Dulm, 1964: 116.
572
573
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20e eeuw
1902-1903
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1942-1944

1944

1947
april 1948

Nederlands marineschepen bieden assistentie bij een opstand in Santo, en op
Martinique na de uitbarsting van de vulkaan Mont Pelée577
het garnizoen op Curaçao speelt een actieve rol in het breken van een gewelddadige
bootwerkersstaking578. Het bestaat op dat moment overigens uit nog maar vijf officieren
en 128 manschappen579
de Venezolaanse rebel Rafael Simón Urbina pleegt met enkele tientallen aanhangers
een overval op het garnizoen van Curaçao. Ze stelen wapens worden uit Fort
Amsterdam en nemen de gouverneur en de garnizoenscommandant in gijzeling.
Daarbij worden drie Nederlandse militairen worden gedood. Urbina en zijn aanhangers
vertrekken met de gijzelaars naar Venezuela, maar daar worden ze al snel door
Venezolaanse regeringstroepen verslagen. De gijzelaars keren behouden terug580. In
reactie op het incident wordt de troepensterkte op Curaçao en Aruba opgevoerd tot ca.
150 man, en ook worden nog in datzelfde vrijwilligerskorpsen op Curaçao en Aruba
opgericht
de troepensterkte is in korte tijd weer sterk afgebouwd: er zijn nog 65 militairen op de
Benedenwinden gestationeerd. Maar na noodkreten van de gouverneurs worden in de
aanloop van de Tweede Oorlog meer militairen naar de koloniën gestuurd zodat het
totale aantal eind jaren dertig ruim 200 is581
op de Nederlandse Antillen wordt de dienstplicht ingevoerd, aangeduid met Schutterij.
De vrijwilligerkorpsen worden gemobiliseerd, en het kustgeschut op Curaçao en Aruba
wordt uitgebreid. Ook worden ruim 150 landmachtmilitairen naar Suriname gestuurd582
Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten vinden de Nederlandse verdediging van de
Nederlandse Antillen en Suriname volstrekt onvoldoende. De koloniën zijn immers
van groot strategisch belang vanwege de geopolitieke ligging583 en vanwege de
raffinage op Curaçao en Aruba584, en de bauxietwinning585 in Suriname. Britse, Franse,
en later ook Amerikaanse militairen en materiaal worden op Curaçao, Aruba, Sint
Maarten en in Suriname gestationeerd586. Dit zeer tegen de zin van Nederland, dat de
hulp als een vernedering zag en als opmaat naar het verlies van zeggenschap over de
overzeese koloniën587
Operation Paukenschlag, een Duits U-bootoffensief op de tankvaart in de Caribische
Zee. Een groot aantal tankers wordt in deze periode tot zinken gebracht. Vanaf half mei
1942 wordt de scheepvaart in de regio gekonvooieerd en alle schepen worden met
afweergeschut en kanonniers uitgerust
tegen het einde van de oorlog worden een groot deel van het marinepersoneel en alle
Nederlandse marineschepen naar Engeland gestuurd om te assisteren bij de bevrijding
van Nederland
de laatste buitenlandse militairen vetrekken uit de Nederlandse koloniën
een detachement mariniers neemt zijn intrek op marinebasis Parera in Curaçao588. Op
Aruba wordt een detachement mariniers ondergebracht op de marinierskazerne
Savaneta, dat in de oorlog door de Amerikanen was gebouwd589. De Koninklijke
Landmacht wordt ondergebracht in de kazerne Suffisant op Curaçao

577

Bron: van Dulm, 1964: 132.
Bron: Römer, 1979: 65 – 66.
Bron: van Dulm, 1964: 117.
580
Bron: Römer, 1979: 77-78 en Palm, 1985: 197.
581
Bron: van Dulm, 1964: 143.
582
Bron: van der Horst, 2004: 20.
583
De Nederlandse Antillen liggen strategisch ten opzichte van het Panamakanaal en de Verenigde Staten, en Suriname kreeg vooral
geopolitiek belang nadat in juni 1941 het Vichy-bewind in Frankrijk aan de macht komt. Duitsland had er immers voor kunnen kiezen om via
Suriname’s buurland Frans-Guyana Zuid-Amerika binnen te vallen (Oostindie en Klinkers, 2001, dl. I: 63).
584
In 1941 was 80% van de totale voorraad vliegtuigbenzine van de westelijke geallieerden afkomstig van de Nederlandse Antillen. De
eilanden leverden alle brandstof voor de geallieerde strijd in Noord-Afrika, en in 1944-1945 was 75% van de brandstof voor de strijd in de
Stille Oceaan afkomstig van Curaçao en Aruba (van der Horst, 2004:30).
585
bauxiet is benodigd voor de vervaardiging van aluminium voor de vliegtuigindustrie
586
Het maximaal aantal gestationeerde buitenlandse militairen in de Tweede Wereldoorlog was 2.000 in Suriname en 4.500 op de
Nederlandse Antillen.
587
Zie Oostindie en Klinkers, 2001, dl. I: 54.
588
Bron: Eekhout, 1989:2 en van Dulm, 1964: 172.
589
Bron: van Dulm, 1964: 170.
578
579
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de Nederlandse regering neemt de beslissing om de verdediging van de Antillen als
taak aan de Koninklijke Marine toe te wijzen, en de logistieke, verbindings- en
stafdiensten van de Koninklijke Marine op de Benedenwinden worden in deze periode
snel uitgebreid590. De mariniers op Curaçao verhuizen van marinebasis Parera (en het
Waterfort, waar ook een deel gelegerd was) naar de vrijgekomen marinekazerne
Suffisant. Het jaar daarop wordt ook in Suriname een contingent mariniers toegevoegd
aan de al aanwezige 480 militairen591
het vliegdekschip Hr. Ms. Karel Doorman bezoekt Curaçao, samen met een eskader.
Aan boord is niet alleen Prins Bernhard die het eiland met een staatsbezoek vereert,
maar ook Vliegtuigsquadron 1, dat zich met twaalf Firefly-vliegtuigen op vliegveld
HATO op Curaçao komt vestigen592. De Koninklijke Landmacht wordt formeel belast
met de externe Defensie van Suriname en de handhaving van de interne openbare orde
in het land
het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden wordt opgesteld. Tot de zaken die
daarin niet tot de interne, maar tot de Koninkrijksaangelegenheden worden gerekend,
behoort onder meer Defensie. Omdat een volledig eigen Defensie gaat de draagkracht
van de voormalige koloniën te boven gaat, betekent dit een bestendiging van de rol van
de Nederlandse Defensie op de Nederlandse Antillen en Suriname. In datzelfde jaar
wordt ook een detachement van de Koninklijke Marechaussee (KMAR) in Suriname
gevestigd voor politiediensten ten behoeve van de strijdkrachten593
de landmachteenheden in Suriname worden vanaf dit jaar aangeduid als
´Troepenmacht in Suriname´. Deze TRIS bestaat uit drie tirailleurscompagnieën en één
ondersteuningscompagnie594
de dienstplicht wordt ingevoerd op de Nederlandse Antillen, twee jaar later worden de
eerste dienstplichtigen opgeroepen595. Er wordt een Antilliaanse militie gevormd met
een opleidingseenheid en twee infanteriepelotons. De taken zijn dezelfde als die voor
de Nederlandse Defensie op de Nederlandse Antillen: het verzorgen van de externe
verdediging en het verlenen van militaire bijstand. De training wordt verzorgd door het
Korps Mariniers (gaandeweg worden ook nadienende dienstplichtigen als kaderlid
ingezet) op marinekazerne Suffisant
de spanningen tussen Suriname en Guyana over een grensgeschil over de bovenloop
van de rivier de Corantijn lopen hoog op. De Surinaamse premier Pengel vraagt zonder
voorafgaand overleg binnen het Koninkrijk de gewapende steun van Venezuela, mocht
het conflict uit de hand lopen. Nederland realiseert zich voor het eerst dat een verzoek
tot militaire bijstand bij binnenlandse problemen van de Koninkrijkspartners tot
gevoelige politieke afwegingen, en de inzet van Nederlandse militaire middelen, kan
leiden596. Een TRIS-detachement levert in de periode van ongeveer 1968 tot 1973
ondersteuning bij het bemannen van de militaire post bij de grens met Guyana597

590
Voor de aanleiding van deze versterking zie van Dissel (2008: 33): ‘Problemen op het Departement van Oorlog, het aantreden van een
capabele staatssecretaris, pressie van de Verenigde Staten, vrees voor inmenging van Venezuela, de onafhankelijkheid van Indonesië, de
oprichting van de Westerse Unie en de AVO en het uitbreken van de Korea-oorlog leidden uiteindelijk samen tot het besluit de defensietaak
van de ederlandse Antillen op te dragen aan de Koninklijke Marine en de uitbreiding van haar activiteiten in het Caribisch gebied’.In de
jaren vijftig droegen de Nederlandse Antillen overigens op eigen initiatief financieel aan de kosten van deze aanwezigheid van Defensie ter
plekke bij (Oostindie en Klinkers, 2001, dl. I: 150). Ondertussen nam het geopolitieke belang van het Caribisch gebied in de jaren na de
Tweede Wereldoorlog sterk af. De huidige problemen in de regio, zoals drugscriminaliteit en illegaliteit, zijn aanzienlijk minder strategisch
van aard (Serbin, 1994: 141).
591
Bron: Oostindie en Klinkers, 2001, dl. I: 312-313 (noot 55).
592
Bron: Dissel, 1993: 3 en Eekhout, 1989: 3.
593
Bron: Crul, 2003: 15.
594
Bron: Dekker, 2005: 53. De persoonlijke ervaringen van een dienstplichtige bij de TRIS zijn te lezen in het boek ‘1 Jaar TRIStroepenmacht in Suriname 1962 – 1963’ (Dekker, 2005). Hoewel Suriname een weinig populaire plaatsing voor dienstplichtigen was schetst
hij een spannende periode met veel afwisseling. Er werden jungletrainingen gehouden in verschillende kampementen door het hele land.
Dekker ervoer tijdens zijn diensttijd geen reële externe dreiging, maar: ´een land heeft nu eenmaal een leger nodig´. Wel werd de TRIS
geconsigneerd, en zelfs in beperkte mate ingezet, bij (dreiging van) binnenlandse ongeregeldheden, zoals bij verkiezingen en bij de
herdenking van honderd jaar afschaffing slavernij in 1963.
595
Dit in navolging van Artikel 32 van het Statuut, dat stelt: ‘in de strijdkrachten voor de verdediging van de ederlandse Antillen,
onderscheidenlijk van Aruba, zullen zoveel mogelijk personen, die in deze landen woonachtig zijn, worden opgenomen’. Daarnaast speelde
bij de invoering van de dienstplicht ook het idee mee van een uiteindelijke onafhankelijkheid, waarvoor een Antilliaanse landmacht nodig
zou zijn ter verdediging van het eigen grondgebied.
596
Bron: Croese, 1999: 89.
597
Bron: Crul, 2003: 13.
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een arbeidsconflict op Curaçao bij Wescar (onderdeel van Stork) vormt de directe
aanleiding tot ernstige onlusten. Vierduizend stakers en sympathisanten breken door
politiekordons heen, er wordt vernield, geplunderd, brand gesticht en er worden
voorbijgangers mishandeld. De Antilliaanse regering vraagt Nederland om militaire
bijstand. Daarop worden mariniers met scherpe munitie, schilden, wapenstokken en
traangasgranaten de stad ingestuurd om de onlusten te bedwingen598. De situatie is
dezelfde dag nog onder controle, maar ook in de daaropvolgende dagen worden de
mariniers ingezet voor het uitvoeren van politie- en brandweertaken, zoals het lopen
van patrouilles, het bewaren van de orde en het bewaken van vitale objecten599. Later
dat jaar kwam het opnieuw tot stakingen, maar de inzet van het vrijwilligerkorps van
Curaçao bleek voldoende om onrust te voorkomen600. Naar aanleiding van de opstand
worden de Curaçaose politie, het vrijwilligerskorps en het aantal mariniers ter plekke
uitgebreid. Tot eind 1969 wordt een tweede stationsschip naar de West gestuurd601
Suriname wordt onafhankelijk. De TRIS wordt opgeheven, en haar taken, materieel en
terreinen worden aan het Surinaamse leger overgedragen
omdat ook van de Nederlandse Antillen verwacht wordt dat ze spoedig zelfstandig
zullen worden, maakt een Koninkrijkswerkgroep concrete plannen voor de oprichting
van een Antilliaanse Verdedigingsgarde. Deze AVG moet uitgroeien tot een volledig
verdedigingsapparaat voor de Antillen als de Nederlandse Defensie zich terugtrekt.
Aruba maakt echter bezwaar tegen het hoofdzakelijk Curaçaose toezicht op de AVG602.
Uiteindelijk blijken de Nederlandse Antillen alleen eensgezind in hun wens om de
verdediging van hun grondgebied een Koninkrijksaangelegenheid te laten blijven, ook
nadat ze onafhankelijk zijn geworden603.
de Koninklijke Luchtmacht neemt de taken van de Marine Luchtvaart Dienst op
Curaçao over604. Twee Fokker F-27 Maritimes (F-27M) worden aangeschaft om in de
taken ter plekke te kunnen voorzien. Het Squadron 336 bestaat uit zowel luchtmacht-,
marine- als lokaal burgerpersoneel
de Falklandoorlog is aanleiding voor de Nederlandse media om te twijfelen aan de
geloofwaardigheid van de verdediging van de Nederlandse Antillen tegen een
Venezolaanse krijgsmacht door duizend marinemensen. In Venezolaanse kranten
verschijnen oproepen aan Nederland om zich van de Benedenwinden terug te
trekken605. De formele relaties tussen Venezuela en Nederland worden echter niet door
de oorlog beïnvloed, en de Nederlandse en de Venezolaanse marine blijven
gezamenlijke oefenen
onafhankelijkheid voor de Nederlandse Antillen blijkt niet meer aan de orde. Besloten
wordt dat Nederland de verantwoording zal blijven dragen voor de defensie van de
Nederlandse Antillen. De uitvoering daarvan blijft bij de Koninklijke Marine liggen606

598
Bron: Croese, 1998: 53. Bij de inwilliging van het verzoek tot bijstand werd uitdrukkelijk bedongen dat dit pas mocht na volledige inzet
van het politiepotentieel, en dat de mariniers op geen enkele wijze gebruikt mochten worden om de stakingen te breken (Oostindie en
Klinkers, 2001, dl. II: 82). Een andere voorwaarde was dat de eerste kogel uit een politierevolver moest komen, mocht het gebruik van
vuurwapens onvermijdelijk zijn. De mariniers – onder commando van de commissaris van politie – moesten zich beperken tot het uit elkaar
drijven van de menigte, waarbij desnoods geweld gebruikt mocht worden (Croese, 1998: 53)
599
Er werd hierbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt van mariniers van Antilliaanse en Arubaanse afkomst, omdat gehoopt werd dat dit een
kalmerend effect zou hebben op de ordeverstoorders (Croese, 1998: 57). Achteraf bleek dit geen merkbaar gunstig effect te hebben gehad op
het verloop van de militaire bijstand, en veel van de ingezette militairen werden achteraf door familie en kennissen als collaborateur van de
Nederlanders beschouwd (Croese, 1998: 108).
600
Bron: Croese, 1998: 106.
601
Bron: Croese, 1998: 109.
602
Bron: Documentatie oprichting Antilliaanse Krijgsmacht, MARDOC 871.
603
Angst voor annexatie van de Benedenwinden door Venezuela speelde hierbij zeker mee, zie hiervoor onder meer ‘Antillen willen
blijvende steun voor Defensie’, Trouw 2 nov 1979 en Blok, 1994.
604
Dit omdat de Lockheed Neptune SP-2H-vliegtuigen waarmee de MLD vloog werden uitgefaseerd, en de vervanger, de Lockheed P-3C
Orion, te geavanceerd werd geacht om in de West te opereren (Janssen en de Winter, 2000: 12).
605
Bron: Panorama, ‘Zij verdedigen de Antillen, Venezuela aast op onze laatste kolonie’, 28 mei 1982.
606
Bron: Eekhout, 1989: 4.
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Bijlage 2: lijst van geïnterviewden
1. Ir. M.H.P.P. Adriaens, Lid van de Staten van de Nederlandse Antillen namens de
politieke partij Frente Obrero Liberashon en van 2003 tot 2004 Gevolmachtigd Minister
van de Nederlandse Antillen
2. Drs. G.R. Arrindell, Lid van de Eilandsraad van Sint Maarten namens de politieke partij
People's Progressive Alliance
3. KOLMARS J. Bijsterbosch, Chef Staf van de Commandant Zeemacht in het Caribisch
Gebied
4. E.A. Cova, Lid van de Eilandsraad van Curaçao namens de politieke partij Partido
Laboral Krusada Popular
5. F.W. Croes, Gevolmachtigd Minister van Aruba
6. P. Davidse, Secretaris van de Ministerraad van Aruba
7. J. Gelt Dekker, Ondernemer op Curaçao
8. R. Gomes Casseres, Managing Director van de Maduro & Curiel’s Bank, de grootste
bank van de Nederlandse Antillen en Aruba
9. R. Ignacio, voorzitter van de Algemene Bond van Overheidspersoneel, de grootste
vakbond van de Nederlandse Antillen
10. E.S. de Jongh-Elhage, minister-president van de Nederlandse Antillen sinds 26 maart
2006, leider van de politieke partij Partido Antiá Restrukturá
11. H.G.J. Kamp, van 2002 tot 2006 Minister van Defensie
12. Drs. H. Knottenbelt, opgegroeid op Curaçao en na een carrière bij Unilever weer terug
op het eiland als ‘pensionado’
13. J. Koeiman, burgermedewerker van Curaçaose afkomst bij de Commandant Zeemacht in
het Caribisch Gebied
14. A. Koerten, van 2001 tot 2006 de Nederlandse vertegenwoordiger op de Nederlandse
Antillen
15. B. Kooijman, Voorzitter van de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao en Voorzitter van de
Kooyman Groep
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16. Drs. J. de Kort, Plaatsvervangend Vertegenwoordiger van Nederland op Aruba
17. LTZ1 G. de Kruif, landenofficier Zuid-Amerika en Caribisch gebied bij de Commandant
der Strijdkrachten
18. Drs. B.S.R. Marapin, Algemeen Secretaris van de Sociaal Economische Raad op Aruba
19. Prof. Dr. G.J. Oostindie, directeur van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en
Volkenkunde en hoogleraar Caraïbische Geschiedenis aan de de Universiteit Leiden
20. Mr. D.A. Piar, Procureur Generaal van de Nederlandse Antillen
21. R. Pieters, Voorzitter Stichting Overlegorgaan Caribische Nederlanders
22. MAJMARS M.M. Posthumus, Commandant Marinekazerne Suffisant
23. M.A. Pourier, in 1979, van 1994 tot 1998 en van 1999 tot 2002 Minister-president van de
Nederlandse Antillen, lid van de politieke partij Partido Antiá Restrukturá
24. D.L. Richardson, Project-Directeur Staatkundige Vernieuwing en van 1994 tot 2000
Gezaghebber van Sint Maarten
25. KLTZ J. Rozenburg, Hoofd Operaties bij de Commandant Zeemacht in het Caribisch
Gebied
26. Prof. Mr. J.M. Saleh, van 1990 tot 2002 Gouverneur van de Nederlandse Antillen
27. CDR F. Sijtsma, Commandant Zeemacht in het het Caribisch Gebied, tevens Directeur
Kustwacht Nederlandse Antillen Aruba en Commander Task Group 4.4
28. M. Sluis, journalist, correspondent voor NRC Dagblad en het NOS-journaal in de
Nederlandse Antillen en Aruba
29. Drs.

Th.J.W.

Sneek,

Plaatsvervangend

Hoofd

Internationale

en

Juridische

Beleidsaangelegenheden bij de Directie Juridische Zaken van het Ministerie van Defensie
30. Ir. J. de Sola, voormalig Directeur Shell op Curaçao en Projectcoördinator Economisch
Partnership Nederland - Nederlandse Antillen
31. Mr. G.J. Stortelers, Hoofd vestiging Sint Maarten van de Vertegenwoordiging van
Nederland in de Nederlandse Antillen
32. P.R. van Vliet, partner van Price Waterhouse Coopers en bestuurslid van de Hotel &
Tourist Association op Sint Maarten
33. Prof. Dr. J.J. Voorhoeve, van 1994 tot 1998 Minister van Defensie en Minister van de
Nederlandse

Antillen

en

Aruba,

tegenwoordig

hoogleraar

Internationale

Veiligheidsstudies aan de Nederlandse Defensie Academie, hoogleraar Internationale
Organisaties aan de Universiteit van Leiden en staatsraad in buitengewone dienst (Raad
van State)
34. TLTMARSAR C.A. Werleman, Pelotonscommandant van de Arubaanse Militie
(ARUMIL)
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35. Drs. M.O. Willemse, hoofdredacteur van Amigoe, het oudste dagblad van de
Nederlandse Antillen en Aruba
36. P. de Witte, Plaatsvervangend Directeur Kustwacht Nederlandse Antillen & Aruba
37. GEMAJMARS

R.L.

Zuiderwijk,

Plaatsvervangend

Commandant

der

Zeestrijdkrachten en van 2001 tot 2004 Commandant Zeemacht in het Caribisch Gebied

Vier geïnterviewden stelden er prijs op om anoniem te blijven, en zijn dan ook niet in deze
lijst opgenomen. Een aantal geïnterviewden hechtte niet aan vermelding van de hen
toegekende titulatuur, zodat die voor deze personen niet is opgenomen
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Bijlage 3: topiclijst interviews
Staatkundig-bestuurlijke ontwikkelingen:
•

Wat zal de staatkundige herziening naar uw mening concreet gaan betekenen voor de
huidige Nederlandse Antillen en Aruba?

•

Wat zal het gaan betekenen voor de onderlinge samenwerking tussen de eilanden?

•

Verwacht u dat de invloed van Nederland op het bestuur en de rechtsorde zal gaan
toenemen of afnemen de komende tijd, en wat zal de consequentie daarvan zijn?

•

Denkt u dat de Nederlandse Antillen en Aruba uiteindelijk zelfstandig zullen worden?

•

Wat vindt u van een UPG-status voor de Nederlandse Antillen en Aruba?

•

Hoe schat u de wens van de bevolking van Nederlandse Antillen en Aruba in om zich
vrijwillig aan te sluiten bij Venezuela of bij een ander (ei)land in de regio?

•

Welke verwachtingen heeft u ten aanzien van economische of verdergaande
samenwerkingsverbanden in de Caribische regio (Caricom, ACS)?

Economische ontwikkelingen:
•

Hoe verwacht u dat de economie en het investeringsklimaat op de Nederlandse
Antillen en Aruba zich de komende tijd zullen gaan ontwikkelen?

•

Op welke sectoren zou de economie zich naar uw mening het beste kunnen richten op
de langere termijn?

•

Wat is uw inschatting van de toekomst van de olieraffinage en -overslag op de
Nederlandse Antillen & Aruba?

•

Welke rol spelen corruptie en fraude bij de economische ontwikkeling van de
Nederlandse Antillen en Aruba?

•

Welke rol speelt de (drugs)criminaliteit in de economie van de Nederlandse Antillen
en Aruba?
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Sociale ontwikkelingen:
•

Wat zijn volgens u belangrijke sociale ontwikkelingen op de Nederlandse Antillen en
Aruba op dit moment?

•

Wat is uw perceptie van de maatschappelijke onrust in de samenleving?

•

Wat is uw perceptie van de aanwezigheid van anti-Nederlandse gevoelens in de
samenleving? Indien u deze waar hebt genomen, nemen deze toe of af?

•

Wat zijn naar uw mening de consequenties van de toestroom van illegalen naar de
Nederlandse Antillen en Aruba?

Geopolitieke ontwikkelingen:
•

Hoe percipieert u de dreiging van Venezuela voor de Nederlandse Antillen en Aruba?
Bent u van mening dat het Venezolaanse volk de Benedenwinden ziet als behorende
tot hun grondgebied, en een annexatiepoging zal toejuichen?

•

Hoe percipieert u de Amerikaanse belangstelling voor, en invloed op, de Nederlandse
Antillen en Aruba (blijkens onder meer de stationering van de FOLs op Curaçao en
Aruba)?

•

Welke rol kunnen/moeten de Nederlandse Antillen en Aruba en Nederland innemen
bij het conflict tussen de Verenigde Staten en Venezuela?

Vragen over de Nederlandse Defensie op de Nederlandse Antillen en Aruba:
•

Welke betekenis heeft de aanwezigheid van de Nederlandse Defensie naar uw mening
voor de stabiliteit en orde, en voor de sociale en economische ontwikkelingen, op de
Nederlandse Antillen en Aruba, direct dan wel indirect?

•

Welke concrete taken ziet u voor de Nederlandse Defensie op de Nederlandse Antillen
en Aruba, nu en in de toekomst?

•

Voldoet naar uw mening de huidige aanwezigheid van de Nederlandse Antillen en
Aruba, zowel kwalitatief als kwantitatief, om invulling te geven aan deze taken?

•

Is er naar uw mening draagvlak bij de bevolking van de Nederlandse Antillen en
Aruba voor de aanwezigheid van de Nederlandse Defensie op de eilanden, en zo nee,
waarom niet, en welk alternatief zou dan gekozen moeten worden voor de verdediging
van de eilanden?

Welke vragen heeft u gemist?
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Bijlage 4: de kwantitatieve uitwerking van de
interviewresultaten
In de onderstaande tabellen wordt de getalsmatig uitwerking gegeven van de resultaten van de
interviews die in het kader van dit onderzoek werden gehouden met 41 experts op het
onderzoeksgebied.

1. Staatkundig-bestuurlijke ontwikkelingen
wordt
intensiever

blijft (gelijk)

wordt minder

twijfelt/geen
mening

Allen (38)

5%

37%

37%

21%

ederland (19)
Bovenwinden (2)
Aruba (4)
Curaçao (13)

0%
0%
25%
8%

21%
0%
75%
54%

53%
50%
0%
23%

26%
50%
0%
15%

Politicus (5)
Ambtenaar (13)
Defensie (9)
Journalist (2)
Bedrijfsleven (7)
Wetenschapper (2)

0%
15%
0%
0%
0%
0%

40%
31%
44%
50%
29%
50%

60%
31%
33%
0%
43%
50%

0%
23%
22%
50%
29%
0%

Tabel 1.1 de mening van de geïnterviewden over de toekomst van de onderlinge samenwerking tussen de
eilanden van de Nederlandse Antillen en Aruba

neemt toe

blijft gelijk

neemt af

twijfelt/geen
mening

Allen (39)

59%

13%

13%

15%

ederland (19)
Bovenwinden (2)
Aruba (4)
Curaçao (14)

68%
50%
50%
50%

11%
0%
50%
7%

5%
50%
0%
21%

16%
0%
0%
21%

Politicus (5)
Ambtenaar (14)
Defensie (9)
Journalist (2)
Bedrijfsleven (7)
Wetenschapper (2)

20%
64%
55%
100%
71%
50%

0%
7%
22%
0%
29%
0%

60%
14%
0%
0%
0%
0%

20%
14%
22%
0%
0%
50%

Tabel 1.2. de mening van de geïnterviewden over de Nederlandse invloed op de Nederlandse Antillen en Aruba
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ja

misschien ooit

nee

Allen (39)

8%

38%

54%

ederland (19)
Bovenwinden (2)
Aruba (4)
Curaçao (14)

0%
50%
0%
14%

11%
50%
50%
71%

89%
0%
50%
14%

Politicus (5)
Ambtenaar (14)
Defensie (9)
Journalist (2)
Bedrijfsleven (7)
Wetenschapper (2)

60%
0%
0%
0%
0%
0%

40%
50%
11%
100%
43%
0%

0%
50%
89%
0%
57%
100%

Tabel 1.3. de mening van de geïnterviewden over de realisatie van een uiteindelijke zelfstandigheid van de
Nederlandse Antillen en Aruba

voorstander

tegenstander

twijfelt/geen
mening

Allen (39)

23%

38%

38%

ederland (19)
Bovenwinden (2)
Aruba (4)
Curaçao (14)

32%
0%
0%
21%

16%
100%
75%
50%

53%
0%
25%
29%

Politicus (5)
Ambtenaar (14)
Defensie (9)
Journalist (2)
Bedrijfsleven (7)
Wetenschapper (2)

0%
14%
33%
0%
29%
100%

80%
57%
11%
0%
29%
0%

20%
29%
56%
100%
43%
0%

Tabel 1.4. de mening van de geïnterviewden over de UPG-status voor de Nederlandse Antillen en Aruba
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positief
Allen (38)

18%

voorzichtig
positief
42%

kritisch tot
negatief
32%

geen mening
8%

ederland (19)
Bovenwinden (2)
Aruba (4)
Curaçao (13)

21%
50%
0%
15%

26%
50%
50%
62%

37%
0%
50%
23%

16%
0%
0%
0%

Politicus (5)
Ambtenaar (13)
Defensie (9)
Journalist (2)
Bedrijfsleven (7)
Wetenschapper (2)

40%
8%
22%
50%
14%
0%

60%
54%
11%
50%
43%
50%

0%
31%
56%
0%
29%
50%

0%
8%
11%
0%
14%
0%

Tabel 1.5 de mening van de geïnterviewden over de samenwerkingsmogelijkheden in de Caribische regio

2. Economische ontwikkelingen

positief

gematigd positief blijft zoals nu

geen mening

Allen (38)

61%

26%

11%

3%

ederland (19)
Bovenwinden (2)
Aruba (4)
Curaçao (13)

42%
50%
75%
85%

32%
50%
25%
15%

21%
0%
0%
0%

5%
0%
0%
0%

Politicus (5)
Ambtenaar (13)
Defensie (9)
Journalist (2)
Bedrijfsleven (7)
Wetenschapper (2)

80%
62%
56%
50%
71%
0%

20%
38%
11%
50%
14%
50%

0%
0%
22%
0%
14%
50%

0%
0%
11%
0%
0%
0%

Tabel 2.1 de verwachtingen van de geïnterviewden voor de economische ontwikkeling van de Nederlandse
Antillen en Aruba
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toerisme

Allen (38)

35

hubfunctie
(transport
en
logistiek)
23

financiële olieICT
dienstver- raffinage/lening
overslag

transnat.
educatie

16

14

7

2

totaal
aantal
genoemde
sectoren
1

ederland (19)
Bovenwinden (2)
Aruba (4)
Curaçao (13)

18
2
4
11

10
1
2
10

7
0
0
9

5
0
1
8

2
0
1
4

0
0
0
2

42
3
8
44

Politicus (5)
Ambtenaar (13)
Defensie (9)
Journalist (2)
Bedrijfsleven (7)
Wetenschapper (2)

3
13
8
2
7
2

2
10
3
2
5
1

2
3
3
2
5
1

3
5
2
2
2
0

2
2
0
0
2
1

1
0
0
0
1
0

13
33
16
8
22
5

N.B. In de tabel wordt het aantal keren vermeld dat geïnterviewden de betreffende economische sector noemden

Tabel 2.2 de economische sectoren die de geïnterviewden voor de Nederlandse Antillen en Aruba zien

3. Sociale ontwikkelingen

Allen (38)

problemen armoede
met het
onderwijs
16
15

slechte
zwakke
werkmentaliteit gezinsstruc loosheid
-turen
12
11
9

9

7

ederland (19)
Bovenwinden (2)
Aruba (4)

9
0
2

2

5
1
0

5
1
1

5
0
0

7
1
1

4
1
1

Curaçao (13)

5

8

6

4

4

0

1

Politicus (5)
Ambtenaar (13)
Defensie (9)
Journalist (2)
Bedrijfsleven (7)
Wetenschapper (2)

1
5
5
0
4
1

3
7
2
0
3
0

0
5
2
1
4
0

1
2
2
1
3
2

1
3
2
1
1
1

0
1
4
1
1
2

2
2
1
0
1
1

4
1

criminali- immigratie/
teit/ drugs illegaliteit

N.B. In de tabel het aantal keren dat de betreffende ontwikkeling genoemd werd, geïnterviewden konden meerdere
ontwikkelingen noemen

Tabel 3.1 de belangrijkste sociale ontwikkelingen op de Nederlandse Antillen en Aruba volgens de
geïnterviewden
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misschien
aanwezig
8%

wel aanwezig

geen mening

Allen (39)

niet/nauwelijks
aanwezig
51%

38%

3%

ederland (19)
Bovenwinden (2)
Aruba (4)
Curaçao (14)

47%
50%
75%
50%

0%
50%
0%
14%

53%
0%
25%
29%

0%
0%
0%
7%

Politicus (5)
Ambtenaar (14)
Defensie (9)
Journalist (2)
Bedrijfsleven (7)
Wetenschapper (2)

40%
57%
56%
50%
57%
0%

0%
14%
0%
0%
14%
0%

40%
29%
44%
50%
29%
100%

20%
0%
0%
0%
0%
0%

Tabel 3.2 de aanwezigheid van maatschappelijke onrust op de Nederlandse Antillen en Aruba volgens de
geïnterviewden

enigszins
aanwezig
38%

wel aanwezig

geen mening

Allen (39)

niet/nauwelijks
aanwezig
51%

5%

5%

ederland (19)
Bovenwinden (2)
Aruba (4)
Curaçao (14)

37%
100%
100%
50%

53%
0%
0%
36%

5%
0%
0%
7%

5%
0%
0%
7%

Politicus (5)
Ambtenaar (14)
Defensie (9)
Journalist (2)
Bedrijfsleven (7)
Wetenschapper (2)

60%
50%
44%
50%
71%
0%

20%
43%
33%
50%
29%
100%

0%
7%
11%
0%
0%
0%

20%
0%
11%
0%
0%
0%

Tabel 3.3 de aanwezigheid van anti-Nederlandse gevoelens op de Nederlandse Antillen en Aruba volgens de
gïnterviewden
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geven
leveren een
maatschappelijke economsche
overlast
bijdrage
Allen (38)

18

10

leiden tot
worden uitgebuit
verdringing van
de eigen
beroepsbevolking
10
5

ederland (19)
Bovenwinden (2)
Aruba (4)
Curaçao (13)

8
2
3
5

5
0
1
4

4
1
0
5

2
1
1
1

Politicus (5)
Ambtenaar (13)
Defensie (9)
Journalist (2)
Bedrijfsleven (7)
Wetenschapper (2)

3
9
3
0
2
1

1
3
1
0
5
0

1
5
2
0
2
0

1
3
1
0
0
0

N.B. in de tabel wordt het aantal keren vermeld dat de betrreffende mening genoemd werd, geïnterviewden konden meerdere
meningen geven

Tabel 3.4 de mening van de geïnterviewden over de immigratie en illegaliteit op de Nederlandse Antillen en
Aruba

4. Geopolitieke ontwikkelingen
aanzienlijke
dreiging

enige dreiging

lage dreiging

Allen (40)

3%

10%

88%

ederland (20)
Bovenwinden (2)
Aruba (4)
Curaçao (14)

0%
0%
25%
0%

0%
50%
25%
21%

100%
50%
50%
79%

Politicus (5)
Ambtenaar (14)
Defensie (10)
Journalist (2)
Bedrijfsleven (7)
Wetenschapper (2)

0%
0%
10%
0%
0%
0%

0%
14%
0%
50%
14%
0%

100%
86%
90%
50%
86%
100%

Tabel 4.1 de dreiging die volgens de geïnterviewden uitgaat van Venezuela voor de Nederlandse Antillen en
Aruba
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noemt de dreiging wèl aanzienlijk
bij vertrek van ederland van de
eilanden
Allen (38)

32%

ederland (19)
Bovenwinden (2)
Aruba (4)
Curaçao (13)

32%
0%
75%
23%

Politicus (5)
Ambtenaar (13)
Defensie (9)
Journalist (2)
Bedrijfsleven (7)
Wetenschapper (2)

0%
38%
44%
0%
43%
0%

Tabel 4.2 het percentage geïnterviewden dat bij de beantwoording van de vraag aangaf dat de dreiging aanzienijk
zou zijn bij het vertrek van Nederland van de eilanden

noemt de andere manieren
waarop Venezuela zijn invloed op
de eilanden probeert te vergroten
Allen (39)

38%

ederland (20)
Bovenwinden (2)
Aruba (4)
Curaçao (13)

50%
0%
25%
31%

Politicus (5)
Ambtenaar (13)
Defensie (10)
Journalist (2)
Bedrijfsleven (7)
Wetenschapper (2)

0%
23%
80%
50%
43%
0%

Tabel 4.3 het percentage geïnterviewden dat bij de beantwoording van de vraag inging op de andere manieren
waarop Venezuela zijn invloed op de eiland probeert te vergroten
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positief

geen mening neutraal

kritisch

Allen (39)

54%

15%

21%

10%

ederland (19)
Bovenwinden (2)
Aruba (4)
Curaçao (14)

42%
50%
75%
64%

16%
50%
0%
14%

32%
0%
25%
7%

11%
0%
0%
14%

Politicus (5)
Ambtenaar (14)
Defensie (9)
Journalist (2)
Bedrijfsleven (7)
Wetenschapper (2)

20%
57%
56%
50%
86%
0%

40%
14%
11%
0%
14%
0%

0%
29%
22%
0%
0%
100%

40%
0%
11%
50%
0%
0%

Tabel 4.4 het oordeel van de geïnterviewden over de Amerikaanse invloed op de eilanden

5. Defensie op de ederlandse Antillen en Aruba
positief (%)

kritisch (%)

Allen (39)

77%

15%

negatief (heeft geen
betekenis) (%)
8%

ederland (20)
Bovenwinden (2)
Aruba (4)
Curaçao (13)

75%
50%
50%
92%

20%
0%
25%
8%

5%
50%
25%
0%

Politicus (5)
Ambtenaar (13)
Defensie (10)
Journalist (2)
Bedrijfsleven (7)
Wetenschapper (2)

60%
85%
80%
50%
71%
100%

20%
15%
10%
50%
14%
0%

20%
0%
10%
0%
14%
0%

Tabel 5.1 de mening van de geïnterviewden over de betekenis van Defensie op de Nederlandse Antillen en
Aruba
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stabiliteit & investerings- economisch indirecte symbolisch sociale
veiligheid klimaat
belang
(band L) ontwikkeling
Allen (39)

28

11

10

4

10

2

totaal
aantal
genoemde
rollen
65

ederland (20)
Bovenwinden (2)
Aruba (4)
Curaçao (13)

16
1
3
8

5
0
1
5

5
0
0
5

3
0
0
1

6
0
0
4

2
0
0
0

35
1
4
25

Politicus (5)
Ambtenaar (13)
Defensie (10)
Journalist (2)
Bedrijfsleven (7)
Wetenschapper (2)

2
11
8
1
4
2

1
4
3
0
2
1

2
3
2
2
1
0

0
0
3
1
0
0

1
3
4
0
2
0

0
0
1
0
1
0

6
21
21
4
10
3

N.B. In de tabel wordt het aantal keren vermeld dat geïnterviewden de betreffende rol voor de betekenis van Defensie ter
plekke noemden. Geïnterviewden noemden vaak meerdere rollen

Tabel 5.2 de rollen die de geïnterviewden voor Defensie ter plekke zien

1e hoofdtaak

2e hoofdtaak

3e hoofdtaak

indirecte

totaal aantal
genoemde taken

Allen (39)

21

11

36

5

73

ederland (20)
Bovenwinden (2)
Aruba (4)
Curaçao (13)

13
1
1
6

9
0
1
1

18
2
3
13

3
0
0
2

43
3
4
22

Politicus (5)
Ambtenaar (13)
Defensie (10)
Journalist (2)
Bedrijfsleven (7)
Wetenschapper (2)

1
7
7
1
3
2

0
3
8
0
0
0

5
12
10
1
6
2

0
1
1
1
2
0

6
23
26
3
11
4

N.B. In de tabel wordt het aantal keren genoemd dat geïnterviewden taken noemden die onder de betreffende hoofdtaken
vielen. Geïnterviewden noemden vaak meerdere taken.

Tabel 5.3 de taken die de geïnterviewden voor Defensie ter plekke zien
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ja

nee

geen
mening/twijfelt

Allen (39)

61%

21%

18%

ederland (20)
Bovenwinden (2)
Aruba (4)
Curaçao (13)

65%
50%
50%
62%

20%
0%
50%
15%

15%
50%
0%
22%

Politicus (5)
Ambtenaar (13)
Defensie (10)
Journalist (2)
Bedrijfsleven (7)
Wetenschapper (2)

80%
54%
90%
0%
43%
50%

0%
23%
10%
50%
43%
0%

20%
23%
0%
50%
14%
50%

Tabel 5.4 de mening van de geïnterviewden over het al dan niet voldoen van de huidige Defensiepresentie ter
plekke

wel

niet

kritisch

Allen (39)

87%

3%

10%

ederland (20)
Bovenwinden (2)
Aruba (4)
Curaçao (13)

85%
100%
50%
100%

5%
0%
0%
0%

10%
0%
50%
0%

Politicus (5)
Ambtenaar (13)
Defensie (10)
Journalist (2)
Bedrijfsleven (7)
Wetenschapper (2)

100%
85%
80%
100%
86%
100%

0%
0%
0%
0%
14%
0%

0%
15%
20%
0%
0%
0%

Tabel 5.5 de mening van de geïnterviewden over het draagvlak voor Defensie op de Nederlandse Antillen en
Aruba
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Bijlage 5: de interviewresultaten
In de nu volgende bladzijden zijn de resultaten opgenomen van de 41 interviews die gehouden
zijn met experts op het onderzoeksgebied. De vraagstelling staat bovenin in de tabel, en links
de geannnimiseerde geïnterviewden. De tabellen zijn onderverdeeld naar interviewonderwerp:
staatkundig-bestuurlijke

ontwikkelingen,

economische

ontwikkelingen,

sociale

ontwikkelingen, geopolitieke ontwikkelingen en Defensie op de Nederlandse Antillen en
Aruba
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hopelijk zal dit een verbetering betekenen, maar
kan zich daar nog niet veel bij voorstellen. Hoopt
wel dat Curacao zo van Sint Maarten afkomt, dat
is net een schreeuwerig, verwend kind. Hoort al
steeds meer geluiden van voorstemmers die spijt
hebben

als de gestelde datum niet haalbaar blijkt te zijn
kan de staatkundige herziening inzakken, maar
grote vaart erachter zetten zal ten koste gaan van
de kwaliteit. Het zal wel lapwerk worden. Sint
Maarten zal er op achteruitgaan op bepaalde
vlakken, als het eiland geen privileges meer kan
bedingen mbv zijn politieke invloed op de
landsregering

heeft er geen beeld bij, vooral de ontwikkelingen
op Curacao en Sint Maarten zijn onzeker

Verwacht u dat de invloed van
Nederland op het bestuur en de
rechtsorde zal gaan toenemen
of afnemen de komende tijd, en
wat zal de consequentie
daarvan zijn?
Denkt u dat de Nederlandse Wat vindt u van een UPG-status
voor de Nederlandse Antillen en
Antillen en Aruba
Aruba?
uiteindelijk zelfstandig
zullen worden?

blijft gelijk: denkt dat bevolking
het eigenlijk heel erg vindt dat
de NA&A uit elkaar vallen, en
verwacht dat de band er toch
zal blijven

neemt toe: en dat is wenselijk

blijft gelijk: al is het alleen al door
het aanbod om de schuld te
helpen saneren, en de eisen die
het in ruil daarvoor stelt aan het
financieel beheer op de eilanden.
Nederland voelt zich
medeverantwoordelijk, en wil
graag een goed imago in de
wereld houden
neemt toe: hoopt dat, en het is
blijft gelijk: de band zal niet
slechter worden, het is immers ook logisch: wie betaalt bepaalt.
1 volk met veel onderlinge
Nederland had in het verleden al
familiebanden. Wellicht wordt om meer resultaat moeten
de band wel zakelijker, minder vragen, maar wel zonder te
emotioneel beladen
bevoogden

blijft gelijk: het is als bij de
ontbinding van een huwelijk: er
spelen veel emoties, maar als
de gevoeligheden uiteindelijk
voorbij zijn is er wel weer
toenadering te verwachten

blijft gelijk: afstemming blijft
nodig

misschien ooit: maar die wens
leeft nu totaal niet onder de
bevolking, en autonomie
levert geen voordelen op in
een globaliserende wereld

Welke verwachtingen heeft u ten
aanzien van economische of
verdergaande
samenwerkingsverbanden in de
Caribische regio (Caricom, ACS)?

kritisch: ziet dit als complementair, niet als
alternatief voor contacten met Europa en
Verenigde Staten. Daarvoor is de
Caribische markt te klein

geen mening

voorzichtig positief: men heeft nu meer
nee: we weten wat we aan
Nederland hebben, en
affiniteit met Zuid-Amerika dan met de rest
Venezuela vindt alleen zichzelf van het Caribisch gebied, maar het is
belangrijk om meer aan de relaties in de
belangrijk. Denkt dat de
Bovenwinden te trots zijn om regio te doen
aansluiting te zoeken met een
ander land

voorzichtig positief: wellicht ooit, maar een
Caribische eenheid is nu nog erg ver weg,
deels omdat de verdeeldheid in stand
wordt gehouden door de invloed van oude
koloniale machten

geen mening

nee: op de Benedenwinden is kritisch: de regio blijft zwak en kwetsbaar
men bang voor Venezuela, en vanwege de beperkte economische
ook op de Bovenwinden is een diversiteit
duidelijke meerderheid voor
behoud van de
Koninkrijksband. Op Saint
Martin gaat het heel slecht,
dus daar zal Sint Maarten zich
niet bij aan willen sluiten

nee: geen reele optie, die
wens leeft niet onder de
bevolking

nee: de wens tot aansluiting bij kritisch: hooguit wat economische
Venezuela wordt niet breed
initiatieven, maar de eilanden zijn nog te
gedragen door bevolking
druk met de interne gang van zaken om
zich op de omgeving te richten

Hoe schat u de wens van de
bevolking van Nederlandse
Antillen en Aruba in om zich
vrijwillig aan te sluiten bij
Venezuela of bij een ander
(ei)land in de regio?

nee: de grote meerderheid
voorstander: dat betekent een
nauwere band met Nederland en
van de bevolking ziet de
Europa, en het merendeel van de
toegevoegde waarde van het
partijen op het eiland zou er beter van Koninkrijk
worden. De milieueisen die met een
UPG-status aan de Isla zouden
worden gesteld zijn positief

geen mening

twijfelt: waarschijnlijk is het geen
haalbare kaart, maar er zijn zoveel
tegenstrijdige berichten over de
voorwaarden en opbrengsten dat het
moeilijk is om te overzien

voorstander: acht UPG profijtelijker
dan LGO ooit is geweest. Denkt dat
het moeilijk zal worden om de
regelgeving te implementeren, maar
wel haalbaar

misschien ooit: over twee
geen mening: heeft wel geprobeerd
generaties wellicht, maar er is om er meer over te vinden, maar het
een onmiskenbare band met is complexe materie
Nederland

misschien ooit: als Curacao
ooit financieel zijn broek op
kan houden, het onderwijs en
de gezondheidszorg op orde
zijn en er goede sociale
ontwikkelingen zijn, dan zou
het zelfstandig kunnen
functioneren

nee

nee
neemt toe: en vindt dat ook
wenselijk, de verantwoordelijkheid
is er nu eenmaal en problemen
op de NA&A hebben ook invloed
op Nederland (bv. het toekennen
van de verblijfsstatus aan
illegalen)

neemt toe: de invloed van het
Koninkrijk zal toenemen, er is
sprake van - voorzichtige bereidheid om
verantwoordelijkheid te nemen en
minder angst voor neokoloniaal
ingrijpen

wordt minder: wordt nog minder blijft gelijk: hoopt dat ook, maar
nee: ze hebben geen kans op geen mening
worden dan nu al het geval is Nederland heeft geen duidelijk lijn overleving
ten aanzien van de NA&A. Er is
ook geen debat in Nederland,
want de eilanden scoren niet
politiek

op korte termijn zal er weinig veranderen. Er zal
blijft gelijk: er zal niet veel
veranderen, de band is nu ook
toch ook iets van een forum moeten blijven
bestaan om namens de eilanden met Nederland te al los
praten. Misschien zullen de prijzen iets dalen, en
zullen gemeenschappelijke voorzieningen iets
beter geregeld zijn

als Nederland zijn poot stijfhoudt een blijvende
garantie voor een goede onafhankelijke
rechtspraak en een sanering van de
overheidsfinancien. De andere eilanden hebben
nu nog enige macht ten opzichte van Curacao,
maar zullen straks een heel wat minder sterke
machtspositie hebben tov de Nederlandse
bestuurders
voor de bevolking zal er waarschijnlijk erg weinig
veranderen, verwacht niet dat ze hun
volksvertegenwoordiging meer op hun
verantwoordelijkheden aan zullen gaan spreken.
De bevolking is niet politiek geinteresseerd, wil
alleen zien dat het beter gaat, en dat zal naar
verwachting met de herziening wel gaan gebeuren

Wat zal het gaan betekenen
voor de onderlinge
samenwerking tussen de
eilanden?

Interviewresultaten staatkundig-bestuurlijke ontwikkelingen

Wat zal deze staatkundige herziening naar uw
mening concreet gaan betekenen voor de
huidige Nederlandse Antillen en Aruba?
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er zal niet zo veel veranderen, op termijn wordt
Curacao een kopie van Aruba. Maar Aruba doet er
al twintig jaar over, het zal op Curacao dus ook
nog jaren duren. Men is er niet klaar voor. Vangt
signalen op dat men spijt heeft dat het zo gelopen
is, men had het nooit zo hard moeten stellen in het
referendum

het enige grote voordeel is dat men de schuld niet
meer op de landsregering af kan schuiven, het
scheelt in de verkwisting. De regering kan directer
worden aangesproken op haar
verantwoordelijkheid en hij verwacht ook dat de
mensen dat zullen gaan doen. Denkt dat Curacao
de staatkundige herziening aankan, meer dan de
andere eilanden, omdat er meer bestuurservaring
is. Verwacht dat de partijen er uiteindelijk wel uit
zullen komen, er is voldoende ruimte om te
sleutelen aan het uiteindelijke resultaat

het gaat om kleine eilanden, ze zullen wel
kwetsbaarder worden. Curacao wordt in ieder
geval een autonoom land met verregaande
bevoegdheden, dat is ook sociaal erg belangrijk.
Sint Maarten zal lastiger worden. Op Curacao
waren al veel checks & balances aanwezig, op de
andere eilanden niet

heeft geen idee hoe het eruit gaat zien. Dat hangt
af van het politieke krachtenveld, want er zijn ook
pro-Nederlandse partijen die bij Nederland op
schoot willen blijven zitten. Maar het afschaffen
van de dubbele bestuurslaag betekent dat men
zich meer kan concentreren op de Curacaose
politiek, en de verantwoordelijkheid niet meer af
kan schuiven op de landsregering. Verwacht
financiele vooruitgang en een positief effect op de
identiteit

voorzichtig positief: ziet wel mogelijkheden
voor dergelijke samenwerkingsverbanden,
maar het zal nooit de vormen aannemen
van bijvoorbeeld een Caribische NAVO

blijft gelijk: de NA&A kunnen niet nee: de band met Nederland twijfelt: denkt dat men niet al dat werk nee: men is juist bang voor
zonder Nederland, en Nederland zal altijd blijven bestaan, en
erin zal willen steken, en dat het ook Venezuela
kan de NA&A niet laten vallen
ook nodig zijn om het ooit iets niet haalbaar is
te laten worden

twijfelt: Sint Maarten zal een
eigen koers gaan varen, maar
Bonaire zal wel een band met
Curacao blijven houden

positief: ja, op luchtvaartgebied
bijvoorbeeld

voorzichtig positief: zoiets als deelname
aan Caricom kan nooit een vervanging zijn
voor de EU, maar er is een emotionele
band en sympathie voor de panCaribische gedachte. De eilanden kunnen
veel van elkaar leren. Er is meer
toenadering nu

twijfelt: wellicht dat er geen sprake zal nee: dat leeft niet
zijn van een keuze tussen UPG of
LGO, gaan de eilanden vanzelf
richting Europa. De invoering van de
bulk aan wet- en regelgeving zal in de
praktijk wellicht wel meevallen, er zijn
altijd uitzonderingen en
overgangsregelingen mogelijk
misschien ooit: er bestaat bij
veel mensen een wens tot
een uiteindelijke
onafhankelijkheid, op termijn
van dertig tot veertig jaar,
maar dit gaat in tegen de
globale trend

kritisch: voor veel initiatieven tot
Caribische samenwerking is toch druk van
de voormalige koloniale machten in de
regio nodig

twijfelt: over de UPG-status valt niet nee: dat blijkt uit de uitslagen
zoveel te zeggen voordat die in
van referenda
concreto is ingevuld. Het ligt wel voor
de hand dat de K3 uiteindelijk de
UPG-status zullen krijgen

neemt toe: of dat geslikt zal
worden is moeilijk te voorspellen,
dat is afhankelijk van welke
politieke partijen in Nederland en
op de NA&A aan de macht zijn

nee: die wens leeft niet op de positief: gelooft in vrijwillige samenwerking
eilanden. Er is zelfs
in de regio, als onderdeel van de Greater
weerstand, veroorzaakt door Caribbean. Of als onderdeel van de EU
het
meerderwaardigheidsgevoel
ten opzichte van andere
(ei)landen in de regio

blijft gelijk: die band blijft
bestaan, zowel
vriendschappelijk als
functioneel/formeel

tegenstander: UPG betekent de facto
incorporatie in Nederland, die dan de
beslissingen voor de Nederlandse
Antillen en Aruba zou gaan nemen. Is
voorstander van de LGO-status

ja: er is een duidelijke band
met Nederland, al is het maar
omdat een derde van de
bevolking daar woont.
Venezuela zou de eilanders
niet als volwaardigen
behandelen
(cultuurverschillen). Hooguit
zou voor Sint Maarten
aansluiting bij Frankrijk ooit
een optie kunnen zijn

nee: de volkswens is om in
het Koninkrijk te blijven

neemt af: hoopt hij, meer invloed ja: dat is iets waar je naartoe
van Nederland is niet goed voor moet werken als volk, om zelf
Curacao. Nederland moet de
te beslissen met wie je wel of
eilanden de kans geven om - net niet wilt samenwerken en
als kinderen die het ouderlijk nest waar je als land naartoe wilt
verlaten - op eigen benen te gaan
staan. Maar vreest wel dat
Nederland de staatkundige
herziening aan zal grijpen om zich
paternalistisch op te stellen, en
verwacht nog veel discussie

blijft gelijk: de sociale banden
zullen blijven, en ook zullen er
afspraken gemaakt moeten
worden over de mobiliteit
tussen de eilanden

tegenstander: heeft vraagtekens bij
de beschikbare capaciteit om alle
regels in te voeren, is voorstander
van eerst autonomie in een groter
verband

twijfelt: de uittreding van Aruba twijfelt: Curacao zal wel meer
uit het Antilliaanse
touwtjes met Nederland blijven
staatsverbandkan als
houden dan Aruba
voorbeeld kan dienen voor
Curacao en Sint Maarten. De
drie kleine eilanden zullen
integreren in Nederland, zonder
dat de band met Curaçao,
Aruba en Sint Maarten geheel
zal verdwijnen

neemt toe: versplintering van de
Antillen zal leiden tot meer
bemoeienis van Nederland (en
minder autonomie voor de
eilanden). Vindt het logisch dat
Nederland eisen stelt in ruil voor
schuldsanering. Het is ook
mogelijk geen negatieve
ontwikkeling: de eilanden zijn nog
onderontwikkeld en hebben de
periode van financiele voorspoed
niet benut om de sociale
problemen op te lossen. Maar
hoopt toch dat Nederland na het
oplossen van de schuld geen
sterke vinger aan de pols blijft
houden (curatele)

wordt minder: er is ook al acht
jaar geen overleg met Aruba,
en de Boven- en
Benedenwinden liggen zover
uit elkaar

misschien ooit: niet de
komende veertig tot vijftig
jaar, de eilanden zijn te
kwetsbaar voor de
drugscriminaliteit in de regio

Interviewresultaten staatkundig-bestuurlijke ontwikkelingen

vraagt zich af of Nederland genoeg capaciteit in
gaat zetten ter vervanging van de huidige
landelijke overheden. Ziet op tegen de wijziging
van alle regelgeving, en denkt dat men de
positieve noch negatieve consequenties
momenteel goed overziet. Op Aruba heeft het ook
lang geduurd. Maar verwacht dat politici er wel in
zullen slagen om het uiteindelijke resultaat aan de
bevolking te verkopen
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neemt toe: Nederland neemt
meer verantwoordelijkheid, grijpt
desnoods in als politici niet
meewerken, want sinds vijf jaar
waait er duidelijk een andere
wind. Denkt ook dat de lokale
bevolking de Nederlandse
inbreng zal accepteren, die wil
niet meer dat de huidige politieke
boeven straks weer alles voor
zichzelf kunnen regelen
neemt toe: heeft daar geen
problemen mee, de eilanden
hebben het zelf verpest. Maar het
moet wel Koninkrijks invloed zijn
in plaats van Nederlandse
invloed, om acceptabel te zijn
voor de bevolking

wordt minder: de banden
tussen de Benedenwinden
blijven, en Sint Maarten heeft al
aangegeven bepaalde diensten
voor Saba en Sint Eustatius te
willen blijven doen. Maar ziet
wel de Boven- en
Benedenwinden uit elkaar
groeien, ze horen niet bij elkaar

twijfelt: hoopt dat Sint Maarten,
verwacht kosmetische veranderingen, maar
Curacao zal met het wegvallen van de dubbele
Bonaire en Curacao samen
bestuurslaag wel de politieke daadkracht kunnen dingen gaan doen op het
richten op het eigen eiland. Heeft geen zicht op
gebied van een gezamenlijke
wat er op Saba en Sint Eustatius gaat gebeuren. markt, luchtvaart etc., maar
Denkt dat ook Nederland weinig beeld heeft bij wat denkt dat dat nog wel tien tot
het wordt, dat land is van oudsher kortzichtig als vijftien jaar gaat duren. Maar er
het om staatkundige herziening gaat (Indonesie, is weinig gemeenschappelijks
Suriname, het opstellen van een Statuut
tussen Sint Eustatius/Saba en
gebaseerd op gelijkwaardigheid)
Curacao

blijft gelijk: de kleine eilanden
zullen zaken moeten blijven
doen met de andere eilanden
op bepaalde gebieden

dat zal concreet weinig betekenen. Verwacht wel blijft gelijk: de band blijft
een einde aan de onevenredig grote invloed van (familiebanden)
de kleine eilanden en hun financiele beroep op de
grote eilanden. Verwacht ook stabielere
regeringen, positief is dat er niet meer elke twee
jaar verkiezingen zijn. Ziet de voorwaarden door
Nederland niet noodzakelijkerwijs als probleem:
politici roepen wel vaker wat, maar dat leeft lang
niet bij alle mensen

op Curacao zal niet zoveel veranderen, op Sint
Maarten wel. De K3 zullen zich wel positief
ontwikkelen, hoopt dat de herziening leidt tot een
volwaardiger gevoel van de eilanden. Vraagt zich
af wat er moet gebeuren met alle overtollige
landsambtenaren

het biedt de kans om uit de armoede te komen

misschien ooit: dat is de wens
van elk land, maar de
samenwerking in het
Koninkrijk moet wel blijven

tegenstander: de invoering van de
euro op het Franse deel van Sint
Maarten heeft grote consequenties
gehad, het is daar erg duur
geworden. Heeft er geen positief
gevoel bij

nee: daarvoor zijn de eilanden geen mening
neemt toe: Nederland zal meer
verantwoordelijkheid nemen voor te klein
rechtsorde en veiligheid, de
invloed zal toenemen. Maar het
zal lastig zijn om te ondersteunen
zonder betuttelend over te
komen. Maar zorgvuldigheid en
duidelijkheid zijn iets anders dan
betutteling en bevoogding
neemt toe: de lijnen worden
directer. Voorwaarden zijn hierbij
noodzakelijk, de Antillianen
hebben zich in het verleden vaak
niet aan afspraken gehouden

nee: voorziet wel een
intensievere samenwerking
tussen Sint Maarten en Saint
Martin, maar aansluiting van
bijvoorbeeld de
Benedenwinden bij Venezuela
is geen volkswens

positief: Sint Maarten zal meer kunnen
gaan samenwerken met de Britse
eilanden, en ook de Benedenwinden zullen
onderling weer bepaalde
samenwerkingsverbanden aangaan

positief: het geassocieerd lidmaatschap
van de Caricom zou er zeker in moeten
zitten, wellicht dat dit ooit een vervanger
wordt voor het Koninkrijk op weg naar
onafhankelijkheid

kritisch: CARICOM is geen vervanging
voor het Koninkrijk

voorzichtig positief: de banden zijn nu nog
erg beperkt, men moet meer aan de
relaties in de regio te werken

voorzichtig positief: begint nu te leven,
nee: Sint Maarten kent een
onafhankelijkheidsstreven, en maar dat is wel aan de late kant, veel
zal zich nu dus ook niet snel ontwikkelingen hebben al plaatsgevonden.
aan willen sluiten bij een ander Heeft voor de Bovenwinden meer
land
toekomst dan voor de Benedenwinden

nee

nee: er bestaat geen wens
daartoe, men zit juist nog in
het proces naar autonomie.
Maar wellicht gebeurt dit wel
als Nederland niet meewerkt
aan dat proces

nee: het volk wenst alleen een voorzichtig positief: dat is belangrijk, maar
band met Nederland
geen vervanging voor band met het
Koninkrijk

tegenstander: ziet problemen bij de nee
invoering van UPG, en
uitzonderingen zullen na de aanloop
ook niet meer mogelijk zijn.
Aangezien Curacao zich vooral op
dollarlanden richt biedt de euro weinig
voordelen

voorstander: is voordelig, en op den
duur ook haalbaar. Voor de K3 is dit
uiteindelijk onvermijdelijk, maar dan
waarschijnlijk wel in aangepaste vorm
omdat het om wel erg veel
regelgeving gaat voor zulke kleine
eilanden

neemt af: als de staatkundige
misschien ooit: maar niet in de geen mening
blijft gelijk: de samenwerking
blijft, en daarbij blijven Curacao herziening eenmaal gerealiseerd komende dertig tot veertig
en Sint Maarten een belangrijke is, want dan zijn er genoeg goede jaar, dat gaat tegen de
wereldwijde trend in
rol houden richting de kleine
mensen op de eilanden om het
eilanden
zelf te doen
dit betekent snellere besluitvorming op Curacao en wordt minder: de
twijfelt: Nederland heeft de NA&A ja: wellicht zo'n tien jaar nadat tegenstander: de relatie met Europa
al jaren niet op de priolijst
de status aparte is
is gewenst, maar wel vanuit een
Sint Maarten, men kan zich beter op lokale zaken Benedenwinden hebben
onderling een sterke band, en (hoofdpijndossier), en naarmate gerealiseerd. Dat is
zelfstandige positie
richten. Maar de wijze waarop de staatkundige
herziening nu wordt ingezet, de huidige ´alles-of- ook de Bovenwinden hebben het zich meer op Europa richt zal verstandig, daarna kan altijd
onderling een sterke relatie. De dit er niet beter op worden. Meer nog bezien worden met wie
niets´-situatie (Partners in het Koninkrijk), is
relatie tussen de Boven- en
controle van Nederland bij de
verbanden worden
ongewenst
Benedenwinden is echter niet begroting/uitgaven is
aangegaan
sterk. Verwacht dat de
bespreekbaar, maar wel met
Bovenwinden zich meer op de respect voor de autonomie.
eilanden in de regio zullen gaan Hoopt dat de problemen
richten
gezamenlijk worden aangepakt, in
plaats van dat alles
bepaald/overgenomen wordt

misschien ooit: in de
omgeving van Sint Maarten
zijn veel eilanden die op Sint
Maarten lijken en zelfstandig
zijn, de behoefte om dat ook
te worden zal daar eerder
leven dan op Curacao

misschien ooit: het zou
kunnen, de eilanden hebben
de potentie. 88% van de
Nederlandse bevolking wil
van de NA&A af, maar
Nederland heeft nu eenmaal
een verantwoordelijkheid en
er is Amerikaanse druk op
Nederland om hier te blijven

Interviewresultaten staatkundig-bestuurlijke ontwikkelingen

verwacht door de schuldsanering een verbetering
van de levensstandaard (zorg en onderwijs), maar
er is nog een lang traject te gaan. Dit onderwerp
roept veel emoties op, de belangen van bepaalde
groeperingen op de eilanden zijn niet gebaat bij de
staatkundige herziening
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blijft gelijk: Nederland heeft nog
altijd veel invloed, maar die mag
niet door de strot heen geduwd
worden

voorzichtig positief: iedereen heeft
dezelfde economische sectoren dus
integratie is geen optie, maar zakelijke
samenwerking is dat wel

negatief: Aruba heeft daar niet veel bij te
winnen vanwege welvarende positie in de
regio

nee: men is net van Curacao
af! Integratie met het Franse
deel speelt nu ook niet, nu het
zo slecht gaat daar

voorzichtig positief: wel op bedrijfsniveau,
maar een echte Caribische eenwording
gaat eeuwen duren. Daar is het bestuur
nog lang niet volwassen genoeg voor

voorzichtig positief: er is het besef dat er
veel gemeenschappelijke problemen zijn,
die de eilanden niet alleen op kunnen
lossen. Mogelijk dat het komt tot
economische allianties, maar men zal nooit
de eigen identiteit opgeven

nee: de wens tot aansluiting bij negatief: dat zijn praatclubjes waar Aruba
Venezuela bestaat niet op
niet veel in ziet. Het zijn allemaal kleine
Aruba. Bij de Verenigde
eilanden die elkaars vliegen af zitten te
Staten wellicht wel, maar dat is vangen
een academische kwestie

nee

tegenstander: dat leeft bij bepaalde nee: het zou gezien worden
politici, maar de invoering van de
als het inruilen van het ene
euro is niet wenselijk (zie het Franse verraad voor het andere
deel van Sint Maarten)

tegenstander: Aruba heeft een
dollareconomie en zal die nooit kwijt
willen. Ook qua normen en waarden
is Aruba onderdeel van de Caribische
regio en niet van de Europese, de
positie van homo's in Nederland
bijvoorbeeld is voor Aruba
onacceptabel
tegenstander: dat is niet gunstig voor
Aruba, de economie is gericht op de
Verenigde Staten

kritisch: begint te komen maar stelt niet
veel voor

kritisch: de Caribische eilanden zijn te klein
nee: aansluiting met een
ander land dan Nederland is om echt iets te gaan betekenen.
ondenkbaar. De eilanden doen Aansluiting zou ook betalen betekenen
veel liever zaken met
voor het relatief rijke Aruba. Aruba ontleent
superioriteitsgevoel aan haar welvaart, en
Nederland dan met de
Verenigde Staten, tenzij het de er leven grote ambities om zaken zelf te
doen op Aruba. Men zoekt het niet zo in
enige manier is om inname
door Venezuela te voorkomen samenwerking

tegenstander: Aruba heeft niet zoveel nee: Aruba is relatief rijk, dus
met de EU, kiezen voor de UPG
wordt daar niet beter van
betekent kiezen tegen de status
aparte, en die wil iedereen graag
houden

tegenstander: Aruba heeft weinig met
de EU, en ziet de nadelige
consequenties al. Aruba is te rijk om
van de regelingen te profiteren, en is
bang voor de aanpak van het
begrotingstekort door de EU

nee: alhoewel het economisch tegenstander: de invoering van de
gezien wel haalbaar zou zijn euro en de Europese sociale
voorzieningen hebben negatieve
gevolgen voor de economie

neemt af: de invloed van
nee
Nederland op Curacao en Aruba
zal minder worden

wordt minder: Curacao zal
alleen komen te staan, de
andere eilanden zullen blij zijn
van Curacao af te zijn. Maar
uiteindelijk zullen de relaties
onderling gelijkwaardiger
worden

neemt toe: is eigenlijk wel
verbaasd dat de eilanden de
staatkundige herziening willen,
omdat ze het Nederland zo
makkelijker maken om in te
grijpen op de eilanden, en ze
straks minder gemakkelijk
gezamenlijk een vuist zullen
kunnen maken tegen Nederland

nee: dat is niet de wens van
blijft gelijk: staatkundige
herziening hoeft niet te leiden tot de bevolking
minder autonomie of meer invloed
van Nederland

nee: heeft geen problemen
met huidige relatie Aruba Nederland

misschien ooit:
zelfstandigheid zou tot
armoede leiden, en het
Nederlandse toezicht zorgt
ervoor dat het niet te gek
wordt op Aruba. Maar de
Arubaan wil wel het zelf
verdiende geld op het eiland
uitgeven, is te trots om steeds
bij Nederland aan te kloppen

nee: Aruba zal altijd aan
'cherry picking' blijven doen,
de voordelen van een
Nederland paspoort zijn
belangrijker dan
zelfstandigheid

nee: ook vanwege angst voor voorstander: veel bepalingen zijn erg nee: die wens is er niet
Venezuela, daar houdt men gunstig en afwijkingen
niet van negers
onderhandelbaar, deze kans moet
gegrepen worden

blijft gelijk

blijft gelijk: Aruba heeft niets
neemt toe: voor Aruba zal er
met de andere eilanden, en dat meer samenwerking met
zal niet veranderen
Nederland komen, iedereen op
Aruba vindt dat positief en zet
daar ook op in

economisch zal het beter gaan als de bemoeienis wordt minder: de link tussen de
Boven- en Benedenwinden is
van Curacao minder wordt, en het geld op het
zeer zwak, maar wellicht dat
eigen eiland uitgegeven kan worden
Sint Maarten straks wel
'Curacao gaat spelen'
tegenover Saba en Sint
Eustatius

op Aruba zal er niet veel veranderen. Op Curacao
zullen ze het geld moeten missen dat voorheen
voor de andere eilanden bestemd was, maar op
Curacao werd uitgegeven. Voor Curacao is de
status aparte wel haalbaar, maar Sint Maarten is
te klein. Ook voor de K3 zal de uitvoering nog
lastig zijn. Aruba zal proberen er het maximale uit
te slepen, zal alleen concessies willen doen tegen
forse tegenprestaties

Aruba zal die werkzaamheden door Nederland
laten uitvoeren die ze zelf niet willen doen, maar
wat ze zelf willen doen blijven ze zelf doen

Curacao en Sint Maarten zullen niet de
zelfstandigheid krijgen die voor Aruba goed
gewerkt heeft vanwege de problemen in het
verleden, en het moet voor Nederland wel
overzichtelijk en beheersbaar blijven. Verwacht
powerplay in het traject naar staatkundige
herziening

er verandert niet echt iets voor Aruba, de
verworvenheden zullen we wel houden

blijft gelijk: de informele relaties
blijven, gelooft in meer
adviserende, vrijblijvende
relaties. Soms treden de
eilanden nu al samen op tegen
Nederland

wordt minder: er is weinig
neemt toe: met alle kritiek op de
binding tussen de Boven- en
dubbele bestuurslaag moet
Benedenwinden, maar wel een Nederland nu wel doorpakken
vriendschapsband tussen
Curacao en Bonaire. Hoopt dat
de relatie tussen Curacao en
Aruba minder emotioneel wordt.
Verwacht dat Saba en Sint
Eustatius de band met
Nederland zullen aangrijpen om
afstand te nemen van Sint
Maarten
verwacht geen zichtbare verandering op Aruba op wordt minder: Aruba kijkt al
neemt toe: Nederland zal meer
korte termijn, maar men zal er toch enigszins in
lange tijd neer op andere
garanties en waarborgen gaan
mee moeten gaan want er komen gezamenlijke
eilanden, met name op
eisen
instituties (hof, rekenkamer). Zolang het te
Curacao
verkopen is aan de achterban wil men op Aruba
best wel samenwerken

Interviewresultaten staatkundig-bestuurlijke ontwikkelingen

er verdwijnt een managementlaag, maar de status
aparte zal voor Sint Maarten en Curacao minder
ver gaan dan voor Aruba. De K3 zal geleidelijk
richting het Nederlandse voorzieningenniveau
gaan. De Antillianen houden van discussieren, dus
dat zal ook nu wel gaan gebeuren, maar er is
ruimte om tot staatkundige herziening te komen
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neemt toe: maar wel indirect en
dat is een handicap,
consensusdraken moeten
voorkomen worden
nee: voor geen goud

1 op Curacao en Sint Maarten zal dit een beperkte
status aparte betekenen, en Aruba zal ook eerder
in die richting moeten gaan bewegen dan
andersom. In het geval van de K3 zit Nederland
direct in de keuken straks. Politici die zeggen te
handelen in het belang van het volk, maar alleen
hun eigen belang in de gaten houden, zullen
minder invloed krijgen straks. De nieuwe situatie
biedt kansen op een verbetering van de kwaliteit
van het bestuur. Het nu ingezette traject is
onvermijdelijk, de huidige (voorspelbare)
vertraging op Curacao zal dat niet gaan
veranderen
ze zullen zichzelf moeten gaan bedruipen, maar
ook na de schuldsanering wordt dat lastig. De
lokale elite weet wel dat ze in het verleden
ondermaatse prestaties hebben geleverd en dat
ze het niet zelf kunnen. Denkt dat de eilanden
voordeel zouden hebben bij het behoud van de
oude status quo. Men kijkt naar het succes van
Aruba maar op Curacao is er geen schijn van kans
dat het daar ook gaat gebeuren

dat betekent hopelijk meer zeggenschap zonder
tussenkomst van Curacao. Op Bonaire, Saba en
Sint Eustatius zal hetzelfde gaan gebeuren als op
het Franse deel van Sint Maarten: Nederlandse
pensionado's en de jeugd zal daar naar toe
trekken. Is dat goed of slecht?

neemt toe: minder land is meer
nee: zal altijd aan Nederland
geklonken blijven, er zijn geen
Nederland. Wel zijn er nog
onvoorspelbaarheden door de
alternatieven in de regio
ontwikkelingen in de EU (verdere
integratie en focus op OostEuropa, en daarmee steeds
minder sympathie voor overzeese
gebieden) en de Caribische regio
(onder andere het wegvallen
Castro)

neemt toe: Nederland wil die
nee: alleen als je het ze
wordt minder: voorziet het
uiteenvallen van de Antillen,
invloed niet, maar zal wel moeten opdringt, en dat kan niet
alleen Saba en Sint Eustatius
zullen nog wel iets houden met
Sint Maarten

blijft gelijk: in het begin zullen
ze wel kansen laten liggen om
samen te werken, maar dat
komt na verloop van tijd wel
goed, zodat men samen
tegenwicht kan bieden tegen
Nederland in bepaalde
kwesties.

neemt af: hopelijk, het volk wil niet ja: de zelfstandige eilanden in
van Curacao af om straks te
de regio kunnen voor hulp
moeten bemerken dat Nederland overal terecht, ze hoeven niet
meer zeggenschap over het
per se terug te vallen op het
eiland krijgt. Er is al veel
moederland. Denkt dat vooral
Nederlandse invloed hier
de jongere generatie wel
(justitiele keten), en men wil niet onafhankelijk zou willen zijn,
dat Nederland continu op de
op termijn van twintig tot
vingers gaat kijken, de mensen
dertig jaar is Sint Maarten
zijn gegroeid!
zeker zelfstandig
neemt af: uiteindelijk, alleen in de misschien ooit: de bevolking
straks kunnen de beste mensen op het eiland zelf wordt intensiever: er zullen
nieuwe ondersteunende
transitiefase zal die wel
is nog niet zover, wil nog niet
worden ingezet, en politici kunnen hun
alle verantwoordelijkheden en
verantwoordelijkheden niet meer afschuiven. Ook organisaties moeten komen, en toenemen, want Nederland zal
toezien op het bereiken van
beslissingen nemen
zal coalitievorming minder moeilijk worden nu geen tegen betaling zal Curacao
rekening gehouden meer hoeft te worden met de diensten voor andere eilanden resultaten. Daarna moet
andere eilanden. Meer politieke duidelijkheid
uit gaan voeren want dat is
Nederland het emancipatietraject
maakt het makkelijker voor de bevolking om een effectiever dan vanuit
van Curacao faciliteren, met
keuze te maken, en het eiland zal beter
Nederland. De band zal wel
uiteindelijke erkenning voor zijn
bestuurbaar worden. De gelegenheid wordt
zakelijker worden, minder
volwassenheid
geboden om de checks & balances te versterken. emotioneel
Hoopt dat het niet misloopt, dan zou het de hele
andere kant op kunnen gaan. De status aparte en
de politici krijgen dan de schuld, en de bevolking
zou dan richting 'K4' kunnen gaan denken

wordt minder: Sint Maarten
heeft erg weinig met Curacao
gemeen, de samenwerking is
na het uiteenvallen van de
Nederlandse Antillen gedoemd
te mislukken. De relatie van
Sint Maarten met Saba en Sint
Eustatius zal wel niet
veranderen ,

wordt minder: er is onderling
weinig binding tussen de
eilanden. Men wil vooral van
Curacao af, maar zal toch
bepaalde zaken gezamenlijk
moeten blijven doen

nee: men moet eerst eigen
koers en identiteit bepalen,
een eigen plek verdienen

tegenstander: daar wordt Curacao
niet beter van. Maakt dat de
mogelijkheden voor het maken van
bilaterale afspraken in de regio
minder worden

voorstander: denkt dat UPG alleen
nee: wellicht is er bij een
voor K3 een optie is, en daar gunstig grotere groep op Curacao wel
voor zou kunnen zijn
sympathie voor wat Chavez
voor de armen doet, maar de
Venezolaan is niet geliefd op
de eilanden. Ziet geen
aansluiting bij andere eilanden
tot stand komen

nee: hebben ze niets bij te
voorstander: is op termijn
onvermijdelijk, tenzij dit zo lang wordt winnen
tegengewerkt dat de EU het niet meer
wil geven. LGO+ is naief, te insulair
gedacht

ja: ooit wordt Sint Maarten 1,
maar dan moet het Franse
deel eerst onafhankelijk
worden

tegenstander: heeft grote problemen
met verdringing van eilanders door
(beter geschoolde) Europeanen op
de arbeidsmarkt

negatief: gelooft niet in grootschalige
Caribische samenwerking, dat is meer iets
voor de lokale politieke elite in het kader
van handel, maar zeker niets staatkundigs

voorzichtig positief: kan nuttig zijn,
bijvoorbeeld in het geval van
drugsbestrijding, maar ziet geen
staatkundige vertaling. Het zal vrijblijvend
blijven

voorzichtig positief: er is sprake van een
streven naar een Caribische identiteit,
maar niet ten koste van alles

positief: nadat Sint Maarten de status
aparte en uiteindelijk de onafhankelijkheid
heeft verkregen, moet dat toch de
orientatie zijn

geen mening: het leeft niet, men wil misschien: op termijn zou men voorzichtig positief: Sint Maarten wil graag
alleen geen euro-economie zoals op op Curacao kunnen vinden dat (geassocieerd) lid worden van CARICOM.
het Franse deel van Sint Maarten
men meer van Venezuela te EU dwingt ook wel tot interregionale
samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied
verwachten heeft dan van
Nederland. Hereniging van het van vuilverbranding
Nederlandse deel van Sint
Maarten met het Franse deel
is niet verwachtbaar, het kost
al moeite genoeg om samen te
werken

Interviewresultaten staatkundig-bestuurlijke ontwikkelingen

er zal straks meer gestuurd kunnen worden op
financien en het bestuur zal geschoond worden:
de eerste ratten verlaten het schip al. Er zal ook
meer bemoeienis komen met het Openbaar
Ministerie en de rechtshandhaving, het zal straks
wel veiliger worden voor de burger. Het besef leeft
bij de eilanden dat dit de kans is, hopelijk houdt de
minister vast aan zijn eisen
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1 voorziet geen wijzigingen voor Aruba, maar de K3
zullen gaan profiteren van de grotere daadkracht
nu de dubbele bestuurslaag gaat verdwijnen.
Curacao en Sint Maarten zijn te klein voor
krachtig, modern, zelfstandig bestuur, en ze
bevinden zich op een gevaarlijke locatie in het
wereldbestel. Het traject zal moeizaam zijn:
Curacao heeft een lange traditie van
tegenspartelend akkoord gaan, en dan weer gaan
tegenspartelen, het is moeilijk zaken doen

wordt minder: alleen het
noodzakelijke (vervoer,
toerisme, cultuur), er er zal
onderling meer concurrentie
komen

twijfelt: dat hangt af van de
minister van BZK, in hoeverre hij
zich in zijn inwerkperiode laat
verleiden tot het doen van
uitspraken over autonomie en
zelfbestuur voor de eilanden waar
hij later niet meer op terug kan
komen

nee: Aruba is al vrijwel
zelfstandig en heeft profijt van
het 'naambordje van het
Koninkrijk bij de voordeur', de
band met Nederland en de
EU. Een zelfstandig Curacao
zal niet gewenst worden door
het
bedrijfsleven/maatschappelijk
middenveld, en ook de
Verenigde Staten zullen het
niet willen. Past ook niet in de
wereldwijde trend van steeds
grotere verbanden

nee

voorstander: het belang van een
nee
nauwere band met de EU is groot,
maar men is bevreesd voor de status
van de Franse eilanden

geen mening

voorstander: daar zouden de
nee
eilanden zeer van kunnen profiteren,
maar het is strijdig met de gewenste
autonomie dus het zal er wel niet van
komen

nee: de bevolking wil de
permanente relatie met
Nederland behouden, maar er
zal altijd een spanning blijven
tussen de wil om de eigen
bevoegdheden te behouden
en om ze waar te maken

neemt toe: hopelijk, denkt dat het nee
provinciemodel voor Curacao op
de langere termijn de uitkomst zal
zijn, omdat de bevolking zal
kiezen voor dat wat ze de meeste
welvaart zal brengen

twijfelt: de UPG-status kan veel
economische voordelen hebben,
maar de afhankelijkheid van Europa
en Nederland die dit met zich
meebrengt kan ook juist averechts
werken voor de (non-economische)
ontwikkeling. Het is een keuze voor
materiele welvaart, maar voor meer
geestelijke armoede (minder
eigenwaarde). UPG zou voor de K3
heel goed kunnen werken, en voor
Sint Maarten zou het de
samenwerking met de Franse kant
kunnen vergemakkelijken. Het zal
lastig worden om het te laten werken.

vindt dit onderwerp niet zo relevant, want gelooft in geen mening
de globalisering. Lokale ontwikkelingen zijn niet
meer interessant straks

kritisch: wellicht komt er ooit meer
samenwerking, maar Curacao en Aruba
zullen toch meer op Nederland gericht
blijven. Ziet weinig ontwikkeling en veel
bestuurlijke onmacht in de regio

negatief: de pan-Caribische gedachte
heeft weinig toekomst, het zijn allemaal
kleine eilanden met grote problemen

geen mening

positief: ziet veel mogelijkheden voor
samenwerking met de eilanden, Colombia,
Venezuela, maar ook met de Verenigde
Staten en Frankrijk

nee: onder de bevolking is die positief: de eilanden zouden sterker zijn,
wens gering. Er hoeft ook
zowel economisch als qua identiteit, als ze
geen definitieve keuze
beter in de regio waren ingebed
gemaakt te worden, de
geografische locatie kan benut
worden om uit alle mogelijke
(handels)partners de beste
mogelijkheden voor het
(ei)land te selecteren

voorstander: maar vraagt zich af of
misschien: wellicht zullen de
men in staat is om tijdig de kansen te Benedenwinden door de
grijpen
invloed van Zuid-Amerikaanse
immigranten gaandeweg meer
in de Zuid-Amerikaanse
invloedssfeer komen

misschien ooit: maar als dat
ooit gebeurt, dan alleen voor
Sint Maarten en eventueel
Curacao

nee: hoopt het niet. Het
ontbreekt aan voldoende
middelen op gebied van
defensie, justitie etc.

neemt toe: hopelijk, een
permanente wisselwerking met
Nederland is nodig om een
acceptabel kwaliteitsniveau te
krijgen op politioneel, sociaal,
financieel en militair gebied

neemt toe: dat kan positief
uitpakken, maar is alleen
wenselijk als het gericht is op het
vooruithelpen van de eilanden, en
niet op het uitwerken van de
Nederlandse agenda. De
identiteit en eigenwaarde van de
bevolking moeten hierbij overeind
kunnen blijven

twijfelt: hoopt dat het toe zal
nemen, maar verwacht het niet.
Dat is onder meer afhankelijk van
de lokale politiek

geen mening
de nieuwe constructie kan werkbaar zijn, als
Nederland hard vasthoudt aan de gestelde eisen,
en de mogelijkheid er komt om de boel behoorlijk
te organiseren en de mogelijkheden beter te
benutten. Maakt zich zorgen over de
kwetsbaarheid van Sint Maarten, als het ergens
mis gaat dan is het daar

het punt van de onderlinge samenwerking zal een twijfelt: de eilanden hebben een
groot knelpunt blijken te zijn om de staatkundige problematische onderlinge
herziening te realiseren. Vooral omdat het gebrek relatie
aan onderlinge samenwerking juist de reden is
voor het gebrekkige functioneren van het
Antilliaanse staatsverband.

wordt minder: de eilanden
zullen voornamelijk met zichzelf
bezig zijn, en het was per slot
van rekening ook een 'moetje'

Interviewresultaten staatkundig-bestuurlijke ontwikkelingen

ziet voor Curacao en Sint Maarten een meer
eigenstandige positie. Maar dat houdt voor
Curacao risico's in, gezien de aard van de
bevolking en de politiek (behoud eenheid). Er is
sprake van insularisme, men loopt steeds het
risico een andere kant op te gaan dan met de
partners is afgesproken, dat zit in de politieke
cultuur. Curacao wijst naar anderen in tijd van
problemen, 'afspraak is afspraak' geldt daar niet.
Aruba is voorspelbaarder, daar zijn weliswaar
twee partijen die elkaar de tent uitknokken, maar
men is wel eensgezind tegen externe dreigingen.
Is nog niet zo zeker van een succesvol verloop
van het traject naar staatkundige herziening, dat
er problemen zouden komen was onvermijdelijk.
Dat heeft Nederland er zelf ingebracht met pappen
en nathouden. De insteek nu is goed, nog vrij mild
maar het best haalbare
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ziet nog veel problemen in het traject, Nederland
praat over het slotakkoord alsof dat al realiteit is,
terwijl de Antillianen dat heel anders zien. Ze
praten nog niet dezelfde taal. Ook is er veel
wantrouwen bij de Antillianen, die willen respect:
'vergeet niet wat je me in het verleden hebt
aangedaan (slavernij, het verraad van de Vries,
stoppen winstgevende rijstregeling)', er is twijfel
over de gelijkwaardige positie in de
onderhandelingen en voelt zich niet gebonden aan
het onderhandelingsresultaat. De enige oplossing
is om alles zakelijker en meetbaar te maken, en de
nadruk te leggen op de gezamenlijkheid. Maar
weet zeker dat er iets gaat veranderen, en dat het
daarna nooit meer hetzelfde zal zijn

er hoeft niet veel te veranderen voor Aruba. Waar
nodig en gewenst zal Aruba meehelpen om de
staatkundige herziening van de Nederlandse
Antillen te realiseren, maar het is niet de bedoeling
dat Aruba nu het staatkundig model moet gaan
volgen dat voor Curacao en Sint Maarten van
toepassing wordt verklaard. Als dat toch
geprobeerd wordt dan zijn er problemen te
verwachten

hoopt op meer zelfbewustzijn als de landsregering
straks wegvalt, en daarmee een grotere rol voor
Sint Maarten in de regio. De landsregering had
van oudsher weinig aandacht voor Sint Maarten,
maar straks zal het geld voor Sint Maarten daar
eindelijk terecht gaan komen

wordt intensiever: deze zal er
alleen maar beter op worden,
zolang Nederland niet probeert
om alles in een korset wil
persen. De eilanden komen er
samen wel uit in een
partnership verhouding,

twijfelt: de band tussen
Curacao en Sint Maarten zal
losser worden. Ook Saba en
Sint Eustatius zullen meer
distantie willen van Sint
Maarten. Maar het is niet
geheel uit te sluiten dat
Nederland voor het verbeteren
van de voorzieningen op de
eilanden in toenemende mate
gebruik zal maken van die op
Sint Maarten, zodat de relatie
intensiever wordt

twijfelt: enerzijds losser als de
landsregering verdwijnt, de
eilanden willen graag van
elkaar af. Maar anderzijds zal
de band sterker worden omdat
er bindende afspraken gemaakt
zullen moeten worden over de
samenwerking op een aantal
deelgebieden

misschien ooit: op de lange
termijn. Er is nog steeds
sprake van een zekere
verbondenheid van de
Nederlandse Antillen en
Aruba met Nederland. Het
doet nog steeds zeer, dus er
is nog iets

misschien ooit: dat is een
zaak van de Arubaanse
bevolking. Vindt dat er op dit
moment zaken zijn met een
grotere prioriteit

neemt toe: Nederland zal alles op
alles zetten om haar invloed op
het bestuur en de rechtsorde te
vergroten, maar dat zal de
onderlinge verhoudingen binnen
het Koninkrijk geen goed doen

twijfelt: itt Engeland en Frankrijk
pakt Nederland nooit door, alles
gebeurt uit schaamte. En als
Nederland de eilanden iets oplegt
zegt men op de eilanden: 'zie je
wel, ze doen het weer', maar als
Nederland niets doet, dan zeggen
ze 'Nederland neemt weer geen
besluit'. Dwang van de VS is
nodig om tot voortgang te komen

misschien ooit: als een van de
eilanden zelfstandig wordt,
dan is dat Sint Maarten. Een
groot deel van de bevolking
komt van de omringende
eilanden, en is aan
onafhankelijkheid gewend. De
bevolking hecht aan het
Nederlandse paspoort, maar
als Sint Maarten de status
aparte ontzegd zou worden
dan zal het voor de politici niet
moeilijk zijn om de bevolking
daarvoor te mobiliseren

neemt toe: er zal een
nadrukkelijker rol komen voor het
Koninkrijk, dus voor Nederland,
op het gebied van financieel
toezicht, goed bestuur en
rechtshandhaving, en zonder
landsregering worden de lijnen
directer

voorzichtig positief: verwacht meer
samenwerking in dergelijke verbanden,
maar in de praktijk blijkt dat moeilijk tot
stand te komen

nee: zeker niet bij Venezuela,
want men wil op de eilanden
niet de problemen die ze in
Venezuela hebben. Men hecht
duidelijk aan de band met
Nederland, heeft nog nergens
een portret van Chavez zien
hangen

tegenstander: kan leiden tot een
neokoloniale relatie als je dat niet
goed aanpakt, LGO past veel beter
bij een autonome staat

twijfelt: de commissie Beuge is tot de
conlusie gekomen dan de nadelen
zwaarder wegen dan de voordelen,
maar Aruba staat open voor nieuwe
ontwikkelingen

misschien: Aruba zou als
tweede keus wel bij de
Verenigde Staten willen horen

nee: dat wordt geroepen door
politici als er een geschil is
met Nederland, maar de
bevolking is gelukkig met de
huidige situatie. Onder de
grote Venezolaanse
bevolkingsgroep op Aruba zijn
wel veel Chavez-aanhangers,
maar die hebben vooralsnog
geen doorslaggevende
invloed

voorzichtig positief: de economische
samenwerking zal niet zo soepel gaan
vanwege de concurrerende economieen,
maar op andere gebieden (sport, cultuur)
valt wel meer samenwerking te
verwachten

voorzichtig positief: ziet wel mogelijkheden
voor meer samenwerking in Caribisch
verband (zorg, import voedsel), maar de
verschillen tussen de eilanden (cultureel
en qua ontwikkelingsniveau) bemoeilijken
dit wel

geen mening

nee: dat leeft niet onder de
bevolking

tegenstander: ziet de negatieve
misschien: zeker niet bij
gevolgen van de invoering van de
Frankrijk. Eerder bij de VS,
euro op het Franse deel van het
daar is wel draagvlak voor
eiland, en de gevolgen van de soms
absurde Europese normen waar aan
moet worden voldaan

neemt toe: de invloed van het
nee: dat is geen volkswens
geen mening
Koninkrijk zal toenemen in het
stellen van randvoorwaarden,
maar er zal geen sprake zijn van
een toename van menskracht en
financiele middelen (muv
eenmalig de schuldsanering).
Alles wat op de eilanden gedaan
kan worden zal daar gelaten
worden
nee: sommigen zullen dat wel geen mening
voor de K3 een impuls, ze zullen gaan profiteren wordt minder: de deken van de twijfelt: op de K3 zal die wel
Antillen wordt als een last
toenemen, en ook op Sint
willen maar de eilanden zijn te
van Nederlandse sociale standaarden en
wetgeving. Vraagt zich af of er op Sint Maarten en afgeworpen. Maar op bepaalde Maarten zal dat zo zijn, want het klein, het is niet realistisch
Curacao veel zal gaan veranderen. Hoopt dat de gebieden zullen ze elkaar wel Nederlandse publiek zal de
eilanden zelfbewuster en zelfstandiger zullen
nodig blijven houden
huidige misstanden daar niet
worden, maar verwacht dat de reflex om
accepteren. Maar over de hele
Nederland om hulp te vragen nog wel een tijd zal
linie zou de Nederlandse invloed blijven bestaan. Maar wellicht is het een illusie om
binnen de gestelde kaders en
te verwachten dat de staatkundige constellatie
waarborgen - in de toekomst wel
verandering in dat soort zaken brengt
moeten afnemen

Interviewresultaten staatkundig-bestuurlijke ontwikkelingen

de uitkomst van het proces van staatkundige
herziening is nog niet zeker. Dit proces is immers
eerder ingegaan, en dat is toen niet goed
afgelopen. Ook nu vindt er veel discussie op de
eilanden plaats, maar Nederland houdt dit keer
sterk vast aan zijn eisen. De vraag is of Nederland
dat vol kan houden
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gematigd positief: verbetering is mogelijk als er
minder overheidsbemoeienis komt, en betere
kaders

geen mening
positief: verwacht veel van de schuldsanering
(renteverlaging), en ziet een vermindering van
de politieke invloed op het bedrijfsleven door
onder meer de Kolaborativo

1

positief: de eilanden zijn immers positieve
1
uitzonderingen in de regio, met voorzieningen
op Europees niveau zoals een functionerende
rechtbank, en ze ondervinden ook nu voordelen
van hun geopolitieke positie (Amerikaanse en
Venezolaanse investeringen). Maar Aruba gaat
wel failliet als Cuba 'open' gaat

Hoe verwacht u dat de economie en het
investeringsklimaat op de Nederlandse
Antillen en Aruba zich de komende tijd
zullen gaan ontwikkelen?

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

het is belangrijk om een groei van de invloed
van PdVSA op het eiland te voorkomen

geen mening
als er geen grote winsten meer gemaakt
worden met de raffinaderij dan gaat PdVSA
weg, maar verwacht dat ze blijven

1
het is te hopen dat de dreiging met sluiting
vanwege de milieu- en gezondheidsschade
ervoor zal zorgen dat de Isla op verantwoorde
wijze zal gaan draaien. Sluiting is ook duur...

1

1

1

1

n

wat is de
noemt NL noemt VS op welke sectoren kan
toekomst
invloed op invloed op de economie zich het
van de
economie economie beste richten op de
olieraffin
langere termijn?
m g e
t h f o I m t
i e c
o u i l C e r
l o o
e b n i T d a
i p n
i n
r f a e
e o o
s s
i u n r
u l m
c n
s n c a
/ i i
h a
m c i f
g t s
t
e t e f
e i c
t .
i l i
z e h
o
e e n
o k
e E
a
n e b
r d
d g
e
d
i u
i e
h r l
s c
e /
e o a
m a
n i l n
e t
s o
g
d
i
t v
s
e
v e
s
e r
c
r s
h
l l
a
e a
d
n g
e
i
n
g
blijft gelijk: de mensen op Curacao zijn niet
1
n
1
neemt aan belang toe vanwege het
wereldwijde raffinagetekort, en Chavez zal
dienstvaardig genoeg om het toerisme echt tot
geen overname van de raffinaderij door een
bloei te brengen
Amerikaanse firma toestaan, want dat is
gezichtsverlies
positief: ziet veel bouwactiviteiten op Curacao 1
1
1 1
1
1 n
de raffinaderij is winstgevend en de ligging blijft
gunstig ten opzichte van de afzetmarkt: de rest
en een toename van het toerisme en
Amerikaanse investeringen. Ook de
van het Caribisch gebied. Venezuela zal de
staatkundige herziening zal uiteindelijk wel tot
raffinaderij ook niet snel opgeven vanwege geoeen verbetering leiden doordat er meer
politieke redenen. Maar Curacao wil van
waarborgen voor rechtszekerheid en een
PdVSA af: de huidige dertien miljoen dollar per
betrouwbare overheid komen
jaar opbrengst zijn een schijntje, de raffinaderij
is verwaarloosd, en er bestaat de vrees dat
Chavez nog eens de oliekraan dichtdraait
vanwege de banden met de Verenigde Staten

Welke rol speelt de (drugs)criminaliteit in de
neemt af
economie van de Nederlandse Antillen en Aruba?

het is niet veranderd, maar het bestaat overal in
de wereld. Mogelijk wordt het straks met meer
Nederlandse invloed beter

geen mening
het is aan het afnemen. Er is een grotere
mondigheid van de burgers en een groeiend
bewustzijn dat dit soort zaken niet door de beugel
kan

geen mening
het is nu aanzienlijk minder, de drugs volgen andere 1
routes. De huidige beperkte economische groei is
wellicht vertekend door het wegvallen van de
drugsinkomsten: mogelijk gaat het beter dan de
cijfers doen vermoeden
is minder (zichtbaar) geworden
1

1

is zich aan het verplaatsen, een teken dat de nadruk 1
op opsporing werkt. De rol van de drugs in de
samenleving neemt nu duidelijk af

komt veel voor volgens de Nederlandse definitie de rol in de economie is er nog steeds, maar wel
van deze termen, maar niet volgens de lokale
minder groot dan die geweest is. De drugsstromen
normen ('zo werkt het nu eenmaal hier'). Er is
zijn verlegd wat wijst op succes van de aanpak
zeker geen sprake van grootschalige ontwrichting,
maar ergert zich wel aan de politieke
benoemingen

wordt opgeblazen in de media, is van relatief
beperkte omvang. Corruptie en fraude worden
keihard aangepakt, de rechterlijke macht
functioneert!

dat zijn kenmerken van een land in ontwikkeling, vooral Nederland vindt dat een probleem
de omvang van de bedragen waar het over gaat
is zeer gering

Welke rol spelen corruptie en fraude bij de
economische ontwikkeling van de
Nederlandse Antillen en Aruba?

Interviewresultaten economische ontwikkelingen
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positief: er is duidelijk sprake van groei en
investeringen

gematigd positief: met name op Curacao heeft
het toerisme potentie als men klantvriendelijker
wordt

1/n
positief: het eiland ligt goed in de markt en is
redelijk veilig. Maar het heeft wel hulp uit
Nederland nodig voor de omslag naar een
nieuwe economie, omdat het zelf niet de
middelen heeft om de goede mensen daarvoor
aan kan trekken

positief: er is zicht op rust en stabiliteit door de
vele goede mensen op landsniveau (eindelijk)

positief: er is veel belangstelling voor
investeringen in de regio, en Curacao heeft
voor hotelprojecten een sterke positie

positief: afspraken over samenwerking met
Nederland zullen leiden tot versterking van de
economie en tot sociale verbeteringen

positief: het toerisme wordt groot (maar wel
mbv buitenlanders, de lokale bevolking wil niet
hard werken en dienstbaar zijn)

positief: er is een opleving gaande, dat merk je 1
en voel je. Er is ook een omslag in de
mentaliteit tegenover ondernemers, en er is
minder bureaucratie

positief: zelfs als maar 20-30% van de huidige
hotelprojecten doorgaat dan zal het heel goed
gaan met Curacao

positief: maar de eilanden moeten meer ruimte n
krijgen voor overleg in de regio over visa en
vergunningen etc.

1
gematigd positief: als de staatkundige
herziening en schuldsanering doorgaat kan het
beter worden, maar de invoering van
verschillende munten kan ook negatief werken
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er zijn investeringen nodig, maar het
eilandgebied kan zijn deel niet betalen zodat de
PdVSA zich ook niet geroepen voelt. Verkoop
is een optie, maar de vraag is of we het willen
verkopen aan een Amerikaanse partij zo dicht
voor de Venezolaanse kust

de raffinage is belangrijk, de vraag is of, en
hoe dit verder te ontwikkelen

het eiland staat voor een belangrijke beslissing: 1
houden of afbreken, het is allebei veel werk

geen mening

denkt geregeld dat eiland het beste af zou zijn
als de Isla zou verdwijnen, maar denkt dat dat
niet realistisch is en kan zich daar ook niets bij
voorstellen

is angstig voor een vergroting van de
Venezolaanse invloed op het eiland door de
investeringen die Isla wil doen in
ketenbedrijven

1
het eiland wordt uitgemolken, en al de
technisch hoogwaardige werkzaamheden
worden door Venezolanen gedaan. Nederland
zou de milieu-/gezondheidsschade door de Isla
niet mogen toestaan maar verwacht niet dat er
iets aan de huidige situatie zal gaan
veranderen

Venezuela zal wel inspanningen willen doen
om te blijven. Het is zaak nu de beste deal uit
te onderhandelen, zodat de raffinaderij veel
schoner zal gaan produceren

geen mening

de Venezolanen hebben de raffinaderij mede 1
nodig voor de buitenlandpolitiek. Hoopt op een
beter contract met de PdVSA, want er moeten
wel zeer grote investeringen gepleegd worden
om de raffinaderij aan de milieueisen te laten
voldoen
1
de Isla is van groot belang voor het eiland,
maar Curacao moet hard en sterk inzetten bij
de heronderhandeling om de milieuschade te
verminderen.
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die moet je aanpakken bij de bron en bij de
consumptie. Niet tijdens het transport, zoals dat nu
op Curacao gebeurt, dat leidt tot criminaliteit. Ziet ook
een probleem in de drugsverslaving op het eiland,
drugs gebruiken is nu normaal geworden

1
de 100%-controles hebben er flink ingehakt, het is
duidelijk minder nu. De winkeliers klagen. Probleem
is dat de mensen die gewend waren om makkelijk
aan hun geld te komen nu naar andere manieren
uitkijken

geen mening

de economie groeit nog steedsG Het aantal
bolletjesslikker is wel duidelijk minder geworden, de
drugssmokkel heeft zich verplaatst. De vraag is
hoeveel er nog via de haven van Willemstad wordt
doorgevoerd
het is veel minder geworden, de aanpak is effectief
geweest

1

1

is een oud probleem, het is funest voor de
economie maar niet geheel uit te bannen. Het
heeft echter prio en gaat de goede kant op. Er is
duidelijker en beter controleerbare regelgeving
nodig om de sjoemelruimte tot een minimum te
beperken

het is overal, maar staat niet in verhouding tot de
aandacht die eraan geschonken wordt, en de
bedragen waar het om gaat. Merkt wel dat de
gemeenschap minder accepteert op dit gebied,
een portier directeur maken gebeurt niet zo snel
meer

het probleem lijkt nu beheersbaarder geworden, de 1
drugsdoorvoer verplaatst zich naar andere
(ei)landen. Maar het zal wel nooit helemaal uitgeroeid
kunnen worden gezien de geografische positie en
goede infrastructuur van de eilanden. Er zijn nog wel
veel overvallen, als men eenmaal gewend is geraakt
aan 'easy money' kan men nooit meer wennen aan
een normale baan

is drastisch afgenomen door de 100% controles. De 1
grote partjjen gaan echter nog steeds door via de
containervaart, maar dat kan rechtstreeks en
daarvoor is Curacao niet nodig. Er is een merkbare
toename van de armoede op het eiland, en het
bedrijfsleven merkt dat er minder geld witgewassen
wordt
men heeft andere normen hier, maar het heeft de is minder geworden, minder zichtbaar. Andere routes 1
aandacht en misstanden worden aangepakt. Het zijn nu eenvoudiger geworden voor de drugshandel
lijkt minder dan enige tijd geleden. Het onderwerp
is bespreekbaar en het integriteitsbewustzijn is in
ontwikkeling. Het is wel eens lastig werken met
mensen die politiek benoemd zijn

het zit dieper dan we denken en het is
ingeburgerd, blijkens ook de acceptatie van de
misdragingen van Godett en het feit dat hij zijn
zetels nog heeft. maar er is een start gemaakt
met deugdelijk bestuur
Curacao heeft bewezen dit probleem hard aan te
kunnen pakken, en het is kleiner geworden. Ook
op Sint Maarten is het minder geworden, maar op
Aruba baart de politieke beinvloeding van het OM
hem zorgen
geen mening

1
de drugshandel lijkt afgenomen te zijn: de
men is voorzichtiger geworden, en men is op
Curacao niet bang om de corruptie drastisch aan autobranche klaagt en winkels in Punda gaan failliet.
Ook de moorden in het criminele circuit zijn
te pakken
afgenomen
de aanpak van de minister van justitie, de 100%1
er is veel publiciteit over geweest en het is
controles en bodyscans zijn effectief geweest.
aangepakt, dat is een bewijs van veerkracht en
het vermogen om het probleem effectief aan te
pakken. Curacao ligt ook wel erg onder een
vergrootglas als het om corruptie en criminaliteit
gaat
1
weet dat het bestaat, maar vindt het niet de
is nog steeds een groot probleem, maar door de
grootste zorg
100%-controles zijn de drugsstromen wel
verschoven. Het gebruik van drugs wordt onder de
bevolking niet als iets bijzonders gezien

het is een probleem, maar er staan wetten op
stapel om de corruptie te bestrijden

de rol was heel groot, maar neemt af sinds in
1994 begonnen is met de grote schoonmaak. Er
is nu meer transparantie
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23
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positief: de stabiliteit op het eiland werkt positief
voor het investeringsklimaat, en de
staatkundige herziening kan mn voor Saba en
Sint Eustatius zeer positief uitpakken voor de
beeldvorming

positief: Amerikaanse investeerders steken
honderden miljoenen in het eiland

gematigd positief: Aruba zit in de dip en het is
nog onduidelijk of het dieptepunt bereikt is,
maar zal uiteindelijk wel weer aantrekken

1 positief

1 positief: is nooit slecht geweest, de
investeerders staan in de rij

21

gematigd positief: de economie heeft een dip
gehad maar trekt nu weer aan. Maar het
toerisme moet oppassen zich niet uit de markt
te prijzen en blijft erg afhankelijk van de
ontwikkelingen in de Verenigde Staten

positief: het gaat beter, vooral in de
hotelbranche. Er vinden veel Amerikaanse
investeringen plaats

1 positief: het zal wel beter gaan

1

1
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n
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n
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1
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n

er is interesse van Amerikaanse zijde, omdat 1
er in de Verenigde Staten zelf geen
raffinaderijen meer gebouwd mogen worden.
Maar PdVSA zal de raffinaderij graag willen
houden, het vormt voor hen een essentieel
belang. De Isla is technisch op, het upgraden
kost een miljard dollar. De milieuschade door
de Isla is schandalig. De enige raffinaderij in
Venezuela zit qua milieunormen op het niveau
van Pernis!

de terminals op Sint Eustatius leveren wel wat
geld op maar niet veel werkgelegenheid

1

1

n

de Valero-raffinaderij draagt erg weinig bij aan 1
de economie op het eiland, heeft potentieel
negatieve invloeden (milieu), en het terrein zou
goed benut kunnen worden voor toeristische
doeleinden. Maar ziet de huidige situatie niet
veranderen
het belang van Valero voor het eiland is gering,
maar het biedt wel enige werkgelegenheid. Het
is te proberen om straks meer uit de raffinaderij
te halen
Aruba profiteert niet van de 'revenues' van de
raffinaderij, maar de onderhandelingen zijn
begonnen. Ziet Valero wel blijven, dat is ook
belangrijk voor de werkgelegenheid

n

1

1

is een belangrijke werkgever, en dat zal zo
blijven

de Isla is drie miljard dollar waard: het is een
goudmijn, een prachtige raffinaderij. Er is
anderhalf miljard aan investeringen nodig,
maar Chavez zal dat niet gaan doen want dat
heeft geen invloed op zijn populariteit, maar hij
zal ook niet willen dat de raffinaderij in
Amerikaanse handen valt
Valero zal wel wat meer gaan betalen voor een 1
verlenging van de exploitatietermijn want het is
wel erg makkelijk dat men hier niet de regels
heeft die in de Verenigde Staten hoeft aan te
houden en er worden grote winsten gemaakt.
Maar het eiland ziet er niets van terug, de
werkgelegenheid is beperkt, en er is grote
gezondheids- en milieuschade

er is wel een drugsprobleem, maar de
drugscriminaliteit is een minder groot probleem dan
op Curacao. Aruba is een voorloper in de regio in de
bestrijding daarvan
1
die rol is op Curacao minder geworden. Ook op
Aruba merk je er minder van, maar er zijn wel wat
verslaafden. Denkt dat Aruba meer een
ondersteunende taak heeft in de doorvoer
(containers)

dir rol is groot op Sint Maarten, de bolletjesslikkers
er is sprake van constante
hebben zich naar het eiland verplaatst, maar niet zo
belangenverstrengeling en van een verziekt
bestuur op Sint Maarten. Dit komt deels door het groot als op Curacao
ontbreken van partijsubsidiering

fraude niet zozeer, maar corruptie zit wel
ingebakken. Het begint echter bespreekbaar te
worden, en het verschil tussen rijk en arm wordt
ook kleiner, zodat de corruptie geleidelijk wel af
zal nemen. Wel heerst er op het eiland de
mentaliteit dat je een sukkel bent als je belasting
betaalt, daar heb je consulenten voor
Fentener van Vlissingen heeft ooit eens gezegd ziet geen toekomst als narcostaat voor Sint Maarten
zolang Nederland vinger in de pap houdt, en
dat een beetje corruptie goed is voor de
economie, het is een soort van smeerolie, maar instanties zoals de RST effectief zijn. Maar als
Nederland weggaat dan is het zo gebeurd hier
hier is men dat stadium ver voorbij. Het is zeer
schadelijk voor de economie, en veel openlijker
en zichtbaarder dan hij ooit elders heeft gezien De
bevolking heeft er begrip voor dat politici hun
zakken vullen, zo werkt het al eeuwen.

integriteit is overal een aandachtspunt, het heeft
op Aruba nu meer de aandacht dan vroeger

er zijn veel vriendschaps- en familiebanden op het de drugshandel gaat nog steeds door want het blijft 1
eiland, en dat is van invloed op de benoemingen. winstgevend en drugsbestrijding kan nooit 100% zijn,
Dat is altijd al zo geweest en zal ook wel niet
maar het lijkt wel minder te worden. Er is veel
meer veranderen. Bevoordeling/gunning gaat
drugsgebruik in het nachtleven
soms wel om flinke bedragen, maar dat is toch
allemaal meer vriendjespolitiek dan corruptie of
fraude
n
die rol is er wel en neemt toe, maar is absoluut
ja, maar minder dan men denkt. Politieke
gezien nog erg gering: er zijn op Aruba geen
patronage is wel een probleem en kost de
Curacaose toestanden
samenleving veel geld, maar het gaat niet om
strafbare handelingen

de grote misstanden dateren uit de jaren tachtig, op Aruba zijn er genoeg alternatieven om geld te
sindsdien zijn er geen nieuwe grote misstanden verdienen, maar er zijn drugsverslaafden en meer aan het licht gekomen. Maar er wordt nog toerisme
wel gerommeld, het blijft toch een Caribisch
eiland, en op Aruba zoekt men de grenzen op van
wat men eruit kan halen. Kaders zijn nodig om het
gerommel te beperken, en een kritische massa
om die 'if you can't beat them, join them'mentaliteit te doorbreken

die rol was heel groot voor de 100%-controles, maar 1
speelt een heel kleine rol. In tegenstelling tot
Nederland zijn er mensen opgesloten, de aanpak lijkt minder te zijn geworden. Maar de drugsdoorvoer
gaat waarschijnlijk gewoon verder in containers
werkt!
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blijft gelijk: het patroon van het verleden zal zich 1
wel voortzetten

positief: er is al veel ten goede veranderd de
afgelopen tien jaar, ondernemers hebben meer
inbreng en er is ook meer ondernemersgeest
(ook bolitaslikkers zijn per slot van rekening 1manszaakjes)

positief: heeft potentieel

gematigd positief: de staatkundige herziening
1
zou zeer gunstig uit kunnen pakken voor
Curacao en de K3 (mn Bonaire). Aruba en Sint
Maarten zullen op dezelfde voet doorgaan

blijft gelijk: zou positief kunnen zijn, maar dat
vergt meer ondersteuning van, en grip door,
Nederland en dat is niet verwachtbaar

blijft gelijk: Curacao zal blijven kwakkelen, ziet
geen positieve ontwikkeling van enige invloed.
Is over Aruba niet somber

gematigd positief: meer invloed van Nederland 1
is goed voor het investeringsklimaat, maar het
dubieuze kapitaal zal gaan vluchten, en dat zal
met name op de economieen van Aruba en Sint
Maarten flink veel invloed hebben

positief: er zijn veel initiatieven om de kwaliteit
van de beroepsbevolking op Curacao te
verbeteren, en er is aandacht voor ethos en
discipline

positief: de economie is nog niet volledig
uitgegroeid. Onbegrijpelijk dat met zo'n omzet
toch armoede bestaat en dat er geld nodig is uit
Nederland, het kan hier een soort van Monaco
worden!

1

1

1

1

1

1

1

1

de Isla is nu nog belangrijk, vooral in de
1
geopolitieke sfeer. Als in de toekomst gekozen
wordt voor aansluiting in de regio (Venezuela
of de Verenigde Staten) dan zal de Isla
belangrijk blijven of nog belangrijker worden.
Als de koers richting Nederland/EU/UPG gaat
zal het economisch doormodderen blijven,
maar het zal er milieutechnisch wel op vooruit
zal gaan. Bij een toename van het aandeel van
alternatieve brandstoffen zal het belang van de
Isla minder groot worden

de Isla was al in 1985 afgeschreven, is
uitgemergeld tot de laatste dollar. Verwacht
niet dat iemand daar nog in wil investeren, en
is somber over de vooruitzichten van de
raffinaderij
de ontwikkeling van de raffinage is strijdig met
die van het toerisme. De potentie is beperkt, en
de raffinaderij biedt ook weinig
werkgelegenheid

de Isla is op zich niets bijzonders het is niet
1
voor niets dat Shell het niet meer wil hebben.
Denkt dat de huidige handelsdelegatie er wel in
zal slagen om voordelen voor het eiland uit de
heronderhandelingen te slepen (financieel en
op het gebied van het milieu)

is positief voor de kortere termijn: er is een
wereldwijd raffinagetekort en de kosten voor de
bouw van een nieuwe raffinaderij zijn vele
malen hoger dan het operationeel houden van
de Isla. Uiteindelijk zal men alternatieve
bronnen gaan gebruiken, op termijn is er geen
olie meer, dus dat is ook het einde van de
raffinage
aflopende zaak

1

n

de Isla is goud waard, vanwege de strenge
milieu-eisen is zoiets in de Verenigde Staten
en Nederland niet mogelijk. Ook stijgen de
raffinagetekorten nog steeds, het is een
strategisch wapen

1

1

1

1

1

1

1

geen mening

geeft veel overlast en schade, sanering is
nodig!

1

1

1

1

n

1

1

1

1

1

1

1

1

1

n

1

1

het drugscircuit bestaat bijna niet meer, dankzij de
1
100%-controles, de inzet van de KWNA&A en
paspoortinnames. De grote transporten gaan nog wel
door, maar binnenkort wordt de containerscan
operationeel. Drugs leiden tot veel menselijk leed en
ontaarding

de drugs zijn een groot probleem, ze komen nog
n
steeds met tonnen binnen, oa als de kustradar 'even
uit gaat'. Is voorstander om het drugsgeld maar wit
te laten wassen, en de inspanning vooral te steken in
het wit houden daarvan

is een groot probleem

er is een band tussen politiek en onderwereld, er geen mening
is een zachte beinvloeding van wat perfide aard
door bedrijven en bankinstellingen

zijn een groot probleem. De wisselwerking met
Nederland kan tot meer transparantie en een
betere aanpak leiden, maar de mogelijkheden zijn
beperkt
het is een misdadige samenleving, mensen
kennen elkaar al van school en bewijzen elkaar
diensten, ze hebben vaak niet eens door dat ze
met omkoping bezig zijn. Maar door meer
transparantie (door oa internet) zullen dit soort
zaken wel geleidelijk minder gaan worden

het clientalisme valt wel mee, de gemiddelde
n
de rol van drugscriminaliteit neemt toe, drugsgeld
ambtenaar is in regionaal perspectief niet heel erg heeft een corrumperende invloed tot op het hoogste
corrupt. Het is lastig om aan te tonen of er sprake niveau en de samenleving verloedert. Hele wijken
verpauperen, en Curacao heeft ook veel meer
is van het kopen van politieke invloed met
chollers dan de andere eilanden
drugsgeld
1
er gaat veel geld in om, het beinvloedt de hele
er is veel corruptie en fraude voor Nederland
samenleving. Maar de aanpak is effectief geweest
begrippen, maar worden lokaal niet altijd als
(mn de 100%-controles): de atrako's (roofovervallen)
zodanig ervaren. Nepotimse en clientelisme
en bolletjesslikkers zijn afgenomen, de drugs gaan
hebben ook een positieve kant: ze maken het
nu langs andere routes. Maar wellicht dat er nog wel
mogelijk om de vele bureaucratische hordes te
drugs via containers gesmokkeld worden, denkt dat
nemen. Maar verwacht dat mede door de
de witte boordencriminaliteit nog gewoon doorgaat
toename van de Nederlandse invloed de
uitwassen wel zullen verdwijnen
een grote rol, en dat kan bijna ook niet anders in speelt een grote rol, die weliswaar de laatste jaren is 1
samenlevingen die onverhoeds gesticht zijn door afgenomen door de 100%-controles, maar zich
verplaatst heeft naar andere (semi-criminele)
piraten en handelaren. De corruptie tijdens het
FOL-bewind was niet nieuw, maar maakte vooral sectoren. Zolang er voor de onderklasse geen
beter zichtbaar wat al eeuwenlang aan de gang mogelijkheden zijn om legaal aan de kost te komen
zal dit gelijk blijven, of mogelijk toenemen
is. Het is moeilijk om een normen- en
waardepatroon dat in landen als Nederland al
eeuwenlang in ontwikkeling is, binnen enkele
jaren te laten functioneren op (ei)landen die daar
(nog) veel minder mee bezig zijn

is minder geworden, en het bestuur zal straks nog de eilanden hebben pech qua ligging in deze
transparanter worden. Er kan nog veel verbeterd
worden

de rol wordt overtrokken, het bestaat wereldwijd
maar wordt op Curacao sneller dan elders
gevoeld omdat het eiland zo klein is. Overigens
zijn er vaak Nederlandse bedrijven betrokken bij
de corruptieschandalen op Curacao en Sint
Maarten. Als zaken aan het licht komen blijven
sancties lang uit, de ambtenaar wordt naar huis
gestuurd en krijgt zijn salaris doorbetaald

Sint Maarten heeft veel geleerd van de jaren '90, niet zo openlijk als op Curacao, maar het speelt wel
een rol
en er is nu een nieuwe politieke lichting
opgestaan die meer politieke transparantie eist.
Goed bestuur is een issue geworden in de media
en bij de bevolking (blijkens ingezonden brieven,
die waren er vroeger niet). De oude politici zitten
er nog wel maar zijn voorzichtiger geworden, hun
populariteit is tanende. Maar maakt zich wel druk
over partijfinanciering, en de gunning van
opdrachten aan familie en kennissen
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gematigd positief: het investeringsklimaat is
goed, maar er is wel discussie over de grenzen
van het draagvlak van het eiland

1 gematigd positief: de economie is sterk
afhankelijk van het toerisme, de overheid doet
er alles aan om die in goede banen te leiden

1

1

1

positief: mn Curacao zit duidelijk in de lift, en
ook op Aruba gaat het weer wat beter. Sint
Maarten zal een goed investeringsklimaat
blijven houden, maar wel voor verkeerd geld

gematigd positief: het SEI (Sociaal Economisch 1
Initiatief, de economisch-maatschappelijke
impuls waarvoor Nederland 60,5M Antillaanse
guldens uittrekt) biedt kansen voor
economische groei

1

1

Valero heeft de raffinaderij in de verkoop,
onder andere Petrobras uit Brazilie heeft al
interesse getoond

Sint Maarten heeft er geen enkel belang om zaken
als witwaspraktijken en financiering van terrorisme te
tolereren: een sanctie door de Verenigde Staten kan
het toerisme zeer ernstig schaden. Sint Maarten wil
de verantwoordelijkheid en de middelen om de
problemen zelf aan te pakken en te onderzoeken. Nu
gaat dat nog via de Antilliaanse Minister van Justitie,
en die heeft wel een grote mond over wat er mis is
op Sint Maarten maar doet verder niets

ze spelen een rol, zoals in alle economieen. De de KWNA&A boekt successen, het is duidelijk dat we 1
overheid moet ervoor waken dat ze geen
het de drugshandelaren wel moeilijker maken
bepalende rol gaan spelen en de economische
ontwikkeling ervan afhankelijk wordt, en Aruba is
daar hard mee bezig

heeft zelf niet de indruk dat het zo erg is als bv.
het WODC-rapport over Sint Maarten aangeeft,
maar wellicht is het wel nodig om nu in te grijpen
om afglijden te voorkomen. Er zou een grondig
onderzoek moeten komen naar de daadwerkelijke
situatie

de drugsroutes zijn waarschijnlijk wel verlegd door
1
alle repressiemaatregelen, maar de eilanden zijn
geografisch gezien nu eenmaal erg aantrekkelijk voor
de drugssmokkel

waarschijnlijk speelt het een grote rol, vooral de
patronage

is de kurk van de eilandeconomie en heeft de 1
toekomst, Curacao kan daar meer uithalen.
Een andere eigendomsconstructie is
waarschijnlijk, en ook zal er iets aan het milieu
gaan gebeuren
speelt niet zo op de Bovenwinden

1

1
de invloed zal in de toekomst minder worden door de drugscriminaliteit heeft zich waarschijnlijk wel
de waarborgen die nu worden ingebouwd
deels verplaatst door alle inspanningen, maar de
(geografische) factoren blijven ideaal zodat het nodig
is om constant waakzaam te blijven. Waarschijnlijk is
er nog steeds veel drugscriminaliteit op de eilanden,
ookal is die niet zichtbaar

raffinagecapaciteit is schaars. Er wordt een
1
toenemende druk op de Isla uitgeoefend om de
grote milieuschade te verminderen
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niet/nauwelijks aanwezig: niet waargenomen als individu, en van
mening dat men eigenlijk ook best wel breed in de samenleving
positieve gevoelens voor de band met Nederland koestert
niet/nauwelijks aanwezig: bliksemafleider voor populistische politici,
niet/nauwelijks: er is praktisch geen protest onder de bevolking
zichtbaar
de bevolking is oranjegezind
wel: alhoewel het nu rustig is, heeft hij de afgelopen tijd toch nog wel
enigszins aanwezig: ze leven onderhuids, en zijn er met name tegen 1
eens gedacht dat het mis kon gaan (o.a. rond de regeerperiode van de het betweterige, het altijd-weer-eisen-stellen en vervolgens niet
FOL) vanwege de sterk emotionele reacties op gebeurtenissen
nakomen van beloftes. Het wantrouwen zit diep. Er is ook veel
stemmingmakerij in de Papiamentstalige kranten
geen mening
1
niet/nauwelijks: maar een herhaling van 30 mei 1969 is voorstelbaar
niet/nauwelijks aanwezig: er is politiek misbruik van ´Nederland´,
niet/nauwelijks: de politiek is nu voldoende ontwikkeld en reageert
sneller op signalen in de samenleving
men zoekt een zondebok. De overgrote meerderheid van de
bevolking ziet Nederland als een zegen
wel: er leven veel anti-gevoelens en wantrouwen onder de bevolking
enigszins aanwezig: er is wel irritatie over grote aantal Nederlanders
richting de overheid. Het is steeds dezelfde groep mensen, er verandert in hoge functies
niets of nu de FOL of de PAR aan de macht is
niet/nauwelijks aanwezig: in de media wordt geprobeerd om deze te
niet/nauwelijks: 30 mei 1969 is geen oplossing gebleken voor de
problemen
cultiveren onder de bevolking maar daar leeft het toch niet echt.
wel: de ongelijke verdeling van de welvaart leidt tot sociale spanningen enigszins aanwezig: er is niet zozeer sprake van een antiNederlands sentiment, maar van een anti-arrogantie houding
1
misschien: in elke samenleving kan maatschappelijke onrust ontstaan niet/nauwelijks aanwezig: mogelijk wel in individuele gevallen
en dus ook in de Antilliaanse
niet/nauwelijks aanwezig: er zijn wel emotionele uitbarstingen, maar
niet/nauwelijks
anti-Nederlandse gevoelens bestaan eigenlijk niet
enigszins aanwezig: Nederland is goed genoeg om geld te geven.
niet/nauwelijks
Voor de rest wil men er niets van weten en dat laten ze je voelen
ook. Komt deels voort uit minderwaardigheidsgevoelens
enigszins aanwezig: worden opgezweept door politici maar heeft er
niet/nauwelijks: er is berusting. Wel bestaat er onrust over de
onveiligheid en criminaliteit
zelf geen ervaringen mee

zijn er anti-Nederlandse gevoelens in de samenleving?

Interviewresultaten sociale ontwikkelingen

wat zijn de belangrijkste is er maatschappelijke onrust aanwezig op de NA&A?
sociale ontwikkelingen
op de NA&A?
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niet/nauwelijks: er is niets om zich tegen af te zetten
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wel: er is geen gerichte onrust nu, wel agitatie. Er is ergernis over het
verlies aan autonomie aan Nederland
wel: er is sprake van desintegratie van de samenleving door corruptie
en drugs

1

1

1

1

1

1

1

1

1

enigszins aanwezig: er bestaat ergernis over het verlies aan
1
autonomie aan Nederland
wel aanwezig: die leven sterk onder de politieke elite. Heeft gemerkt 1
dat de Nederlanders nooit echt aansluiting kregen bij de lokale
gemeenschap, en steeds verder gemarginaliseerd werden. Is ook
wel eens weggekeken door winkeliers, men moet je niet

wel: er is onvrede gericht tegen het toerisme en de buitenlanders
niet/nauwelijks aanwezig: er zijn zoveel nationaliteiten op Sint(pikken betere baantjes in). Er is ook sprake van gay-bashing
Maarten
niet/nauwelijks: wellicht komt dat wel als van de staatkundige herziening enigszins aanwezig: ja, ondershuids, heeft te maken met
een potje wordt gemaakt. Wat wel speelt is dat de oorspronkelijke Sint- slavernijverleden, maar men discrimineert op Curacao onderling
Maartenaar (de harde kern van drieduizend man) zich gemarginaliseerd wellicht nog veel erger. Op Sint Maarten kent men geen antibegint te voelen door het grote geld. Het bestuur doet daar niets aan.
Nederlandse gevoelens, het is hier juist een probleem dat men de
Ook gebeurt er niets aan de wegen terwijl de bevolking dat wel graag
ander maar zijn gang laat gaan
wil
niet/nauwelijks: de mensen op het eiland kennen een grote tolerantie
niet/nauwelijks aanwezig: maar er is wel irritatie over die arrogante
tov elkaar, mensen worden niet beoordeeld op nationaliteit of opleiding houding van 'wij capabele Nederlanders versus de roversnesten in
maar op capaciteiten
het Caribisch gebied'
niet/nauwelijks: mensen kunnen nu hun ongenoegen kwijt op de radio enigszins aanwezig: hebben niet de overhand
en tv, dat werkt als uitlaatklep en je ziet dan ook geen massale
demonstraties meer. Maar er is wel veel onvrede over de politici

niet/nauwelijks: en eventuele onrust zal door onder andere inzet van het niet/nauwelijks aanwezig: heeft er zelf weinig hinder van
VKC ook minder snel escaleren
ondervonden, maar wellicht dat er wel wat frustraties leven. Het
kijken naar afkomst is soms een makkelijke uitweg
niet/nauwelijks: Curacao heeft veel geleerd van 1969. Het was een
engiszins aanwezig: leven bij deze en gene, geen algemene tendens
verkeerde inschatting van de situatie en een herhaling is niet
verwachtbaar
misschien: het gaat beter, en nu mensen minder druk zijn met
enigszins aanwezig: er is veel agressie jegens Nederland politici,
bedrijven, het anti-Antillen beleid (verwijst hierbij naar Verdonk en de
overleven hebben ze meer tijd om om zich heen te kijken en
ontevreden te zijn
KLM), maar hij gelooft niet in echte agressie jegens Nederlanders
niet/nauwelijks aanwezig: ze doen wel een beroep op een
niet/nauwelijks: daar is men te pragmatisch voor. Soms komen er wel
veel emoties boven, maar men plooit het uiteindelijk toch
slavernijverleden dat er niet geweest is, want ze vinden het leuk om
Nederlanders zich ongemakkelijk te laten voelen. Maar Aruba heeft
bijna niets met Nederland, en dat wordt zelfs nog minder
niet/nauwelijks aanwezig: over het algemeen hebben weinig
niet/nauwelijks: de meeste mensen zijn tevreden
Arubanen met Nederlanders te maken, dus anti-Nederlandse
gevoelens spelen niet echt in de samenleving
niet/nauwelijks aanwezig: je hoort wel eens wat op de radio, maar
niet/nauwelijks
daar moet je je niets van aantrekken
niet/nauwelijks aanwezig: leeft bij een enkeling
niet/nauwelijks
wel: men zet zich af tegen de buitenlanders, en dat zou uit de klauwen enigszins aanwezig: alleen wat in verwijtende zin, er is wel irritatie
kunnen lopen. Er is ook sprake van meer emoties bij arbeidsconflicten over de Nederlandse bemoeienis met het eiland

geen mening
niet/nauwelijks aanwezig: bij het recente bezoek van de koningin
bleek de bevolking weer bijzonder oranjegezind te zijn

niet/nauwelijks aanwezig

Interviewresultaten sociale ontwikkelingen
niet/nauwelijks: 1969 was ook een uit de hand gelopen staking, meer
niet
geen mening
wel: bij onvrede kon men tot voor kort naar Nederland, maar dat wordt
nu moeilijker. Wel is men individualistischer ingesteld dan in 1969,
zodat een herhaling in georganiseerde vorm minder waarschijnlijk is.
Verwacht eerder meer (zinloos) geweld in de samenleving
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enigszins aanwezig: er zijn haatgevoelens binnen de samenleving,
1
maar het gaat daarbij niet puur om anti-Nederlandse gevoelens,
maar vooral ook om anti-gevoelens tussen de verschillende
bevolkingsgroepen. Met name de zwarte onderklasse tegen de witte
upperclass, en andersom
niet/nauwelijks aanwezig: maar er is wel een zekere animositeit in de
media, men is overdreven kritisch op Nederland

wel: mensen voelen zich verraden door de lokale politici, die de ziel van
het eiland verkocht hebben in ruil voor de schuldsanering. Kan zich
voorstellen dat het land stuurloos wordt als de eerste politicus vermoord
wordt, en vervolgens iedereen naar de wapens grijpt

misschien: de autochtone bevolking voelt zich uitgerangeerd vanwege
het grote aantal allochtonen, dit zou kunnen escaleren als er niet
voldoende aandacht aan wordt besteed
wel: er is ergernis over het grote aantal buitenlandse werknemers, en
'vol is vol' wordt geregeld gehoord. Zolang de regering de teugels goed
aangespannen houdt is er geen escalatie van deze ergernis te
verwachten

wel: is ongetwijfeld aanwezig, maar niet op grote schaal

wel: vanwege de structurele werkloosheid, het verziekende politieke
leiderschap en de hoge criminaliteit is de kans op escalatie groot, met
name op Curacao
wel: weliswaar niet direct, maar op Curacao was wel veel opwinding
over de Slotverklaring, en ook de opkomst van mensen zoals Wiels
geeft aan dat er veel leeft onder de bevolking

wel aanwezig: er is onvrede over de Nederlandse opstelling in de
onderhandelingen, er is veel wantrouwen. Antillianen die in
Nederland gewoond hebben nemen het onwelkome gevoel dat ze
daar ervaren ook mee terug naar de eilanden. De haat wordt

niet/nauwelijks aanwezig: de gemiddelde Arubaan is best tevreden
met de relaties binnen het Koninkrijk, en vooral met Nederland. In
bepaalde gevallen is er wel ergernis over de houding, beslissingen
en uitspraken van de Nederlandse regering en politici, gevoelige
kwesties zijn onder meer het homohuwelijk

1

enigszins aanwezig: de politieke klasse klopt de anti-Nederlandse
stemming op, want ze heeft er belang bij om de eigen
manoeuvreerruimte zo groot mogelijk te houden
enigszins aanwezig: op alle niveaus in de samenleving zijn er wel
'makamba-haters' te vinden. Men heeft een hekel aan de
bemoeizucht, het feit dat er steeds weer Nederlanders voor drie jaar
naar het eiland komen om te vertellen hoe het moet.
niet/nauwelijks aanwezig: er is wel jaloezie: Nederlanders hebben wel 1
de goede banen op Curacao. De pers en de politici roepen ook wel
eens wat op dit vlak
niet/nauwelijks aanwezig: Sint Maarten heeft ontegenzeggelijk nog
steeds een band met Nederland

niet/nauwelijks: er is sinds 1969 niets gebeurd, en de kans op onrust
zal verder afnemen als er door meer wisselwerking met Nederland
meer transparantie komt bij de overheid
niet/nauwelijks: maar er is wel maatschappelijke discussie, op Curacao niet/nauwelijks aanwezig: als die gevoelens zo sterk waren dan zou
vooral via radioprogramma's, en dat is ook nodig voor de noodzakelijke men zich toch niet zo massaal in Nederland vestigen?
veranderingen (einde van de macht van de politieke elite)

wel: niet eens alleen gevoed door werkloosheid en armoede, maar
vooral als uiting van frustratie met de nog altijd prevalerende
machtsverhoudingen op het eiland

wel: er zijn risico's, bijvoorbeeld als Curacao zijn poot stijf houdt, er
enigszins aanwezig: verwacht meer onrust gericht tegen de eigen
geen geld uit Nederland meer binnenkomt en de ambtenarensalarissen regeerders. Maar Nederlanders zijn wel de 'have's' en er is rethoriek
niet meer worden uitbetaald. De FOL is in staat om de daaruit
tegen de Nederlandse bemoeizucht
voortkomende onvrede tegen de elite (politiek/bedrijfsleven) te
mobiliseren. Op Aruba spelen vergelijkbare ontwikkelingen. En het
wordt minder makkelijk om naar Nederland te gaan bij onvrede...
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laag: het land is meer gericht op
interne aangelegenheden

laag: ziet geen echte reden voor
Venezuela om binnen te vallen

wel enigzins aanwezig: vertrouwt
Chavez niet, maar gelooft meer in
indirecte beinvloeding dan in militaire
dreiging

ja: noemt olieleveranties tegen
gunstige voorwaarden

ja

laag: denkt meer aan een indirecte
dreiging die uitgaat van Venezuela
dan een directe

ja: noemt de vergroting van de
Venezolaanse invloed op de
Benedenwinden vanuit economisch
en strategisch belang ipv militair
belang. Ziet daar weinig problemen
in: het gebeurt selectief, de eilanden
worden niet ´overlopen
ja: denkt dat er een actieve politiek is
om Venezolanen naar de
Benedenwinden te laten komen

ja: er zijn andere wegen om de
invloed te vergroten

ja: via de ISLA-raffinaderij worden
ontwikkelingsgelden beschikbaar
gesteld

ja

geen mening

positief: de aanwezigheid van de
FOLs is van belang vanwege het
onderhouden van de
vriendschapsband en het
economische belang, ze bezorgen
geen overlast
positief:noemt FOLs een uiting van
stabiliteit en de invulling van de
gezamenlijke strijd tegen de
cocainetransporten in de regio

positief

nee: daarvoor zijn ze teveel op
zichzelf gericht

gericht op het handhaven van de
status, soms voorzichtig
manoeuvreren, continueren en
geleidelijk de samenwerking
uitbreiden
geen mening

neutraal blijven

bemiddelend (maar Nederland is toch
te pro-Amerikaans om een
geloofwaardige bemiddelaar voor
Chavez te zijn)
een neutrale

welke rol moeten NL en NA&A
innemen tussen de Verenigde
Staten en Venezuela in

positief: de Amerikanen doen goede vrienden blijven met Verenigde
dingen voor het eiland (huizen
Staten en Venezuela, maar de
verven)
invloed van beide op de eilanden
moet wel beperkt blijven: Curacao is
van de bevolking!

nee: ´Waddeneilandgedachte´ lijkt
positief: is garantie voor de
niet te leven, hoewel dat geografisch betrokkenheid van de Verenigde
wel logisch zou zijn
Staten, goede achtervang als
eventuele verdediging tegen
Venezuela

misschien, denkt wel dat de huidige
buitenlandse politiek van Venezuela
bij de Venezolaanse bevolking in
goede aarde valt, dat de grootVenezolaanse gedachte (incl.
Bendenwinden) breed gedragen
wordt
nee

nee

nee

zou een eventuele annexatiepoging wat vindt u van de Amerikaanse
positief ontvangen zou kunnen
invloed op de NA&A?
worden door de Venezolaanse
bevolking?

Interviewresultaten geopolitieke ontwikkelingen

noemt bij de
maakt bij de beantwoording van de
beantwoording van de vraag melding van andere
vraag de dreiging wel terreinen waarop Venezuela zijn
reeel als Nederland
invloed probeert te vergroten
wel gaat

laag: ziet deze niet

laag: is wapengekletter, vormt geen
reele dreiging

orientatie hoe groot is de dreiging die
Venezuela voor de NA&A vormt?
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1

nee

het Koninkrijk moet intermediair zijn
tussen Verenigde Staten en
Venezuela

positief: Amerikanen zijn meer dan
welkom op het eiland

nee

laag: de consequenties voor
Venezuela van een eventuele inval
zijn groter dan de voordelen die het
op zou leveren

laag

het mooie meisje waar iedereen naar
kijkt. De band met Nederland is zeer
belangrijk, maar de eilanden willen
ook goede buren blijven met
Venezuela
kritisch: tegenover de interesse van een zo neutraal mogelijke positie
Amerikaanse investeerders voor
innemen tussen Verenigde Staten en
Curacao, maar heeft geen problemen Venezuela, maar wel goed oppassen
met de FOLs zolang de taken beperkt want het kan negatief uitpakken.
blijven tot de drugsbestrijding
Nederland moet de NA&A helpen om
die neutrale positie te behouden

geen mening

nee

laag: dat zullen Nederland en de
Verenigde Staten niet accepteren

officieel neutraal blijven, geen stelling
nemen. Chavez mag asiel krijgen op
de Benedenwinden als hij in de
problemen komt

14

positief: de FOLs, die leveren
investeringen op en leiden tot
uitgaven op het eiland, maar zijn wel
minder prettig voor de geopolitieke
positie van de Benedenwinden

nee

ja

laag: Chavez is een blaffende hond
die niet bijt, hij wil de grote antiAmerikaanse leider zijn, daar past
annexatie niet echt bij

1

13

de eilanden kunnen geen grote rol
spelen tussen de Verenigde Staten
en Venezuela in, maar gelooft in
diplomatie en het voorkomen van
provocatie
Nederland moet bemiddelaar zijn

uitgangspunt van het Koninkrijk is dat
met beide landen vriendschappelijke
betrekkingen worden onderhouden

nee: het leeft waarschijnlijk niet bij de positief: de aanwezigheid van de
neutraal, oppassen met krachtige
bevolking, en een deel vindt het een FOLs betekent dat de eilanden nog uitspraken tegen Chavez
niet vergeten zijn. Vindt de Verenigde
zeer plezierige 'ontsnappingsroute'
Staten wel een onvoorspelbare
factor, maar ze zullen de eilanden
niet als springplank naar Venezuela
gebruiken zolang Nederland er zit

ja

geen mening

laag: geloof niet dat Chavez binnen ja
zal komen vallen zolang Nederland er
zit

laag: tenzij Nederland weggaat

nee: de eilanden zijn waarschijnlijk
niet belangrijk genoeg voor
Venezuela

laag: Venezuela heeft gesteld van de ja
eilanden af te blijven zolang ze
binnen het Koninkrijk blijven, maar de
dreiging wordt wel serieus
opgenomen op de Benedenwinden
(maar niet zo ernstig ingeschat als in
Nederland)
wel enigszins aanwezig: agressie is
niet direct verwachtbaar, maar de de
confrontatie wordt gezocht

positief: goed voor het
neutraliteit is van cruciaal belang
investeringsklimaat en indicatie van
band met de Verenigde Staten,
signaal dat de neutraliteit niet
gecompromitteerd mag worden
kritisch: staat enigszins
als Nederlandse Antillen en Aruba
ongemakkelijk tegenover FOLs, maar met beiden bevriend blijven, gebruik
ziet geen problemen zolang inzet
maken van die strategische positie
plaatsvindt tegen de drugscriminaliteit

nee: de Venezolanen zijn daar niet zo positief: is er trots op dat de
Verenigde Staten op de
mee bezig. Maar denkt dat ze wel
van nature vinden dat de eilanden bij benedenwinden aanwezig is, dat zet
het Venezolaans grondgebied horen de eilanden op de wereldkaart en
geeft uitstraling
ja: zelfs als Nederland weggaat is het nee
positief: maar denkt dat de meeste
mensen op het eiland niet eens
nog aannemelijker dat Venezuela zijn
weten dat er een FOL is
invloed op een andere dan militaire
manier zal uitbreiden

nee: maar Venezolanen denken wel
dat de Benedenwinden zich vrijwillig
zouden willen aansluiten en begrijpen
niet waarom het daar nog niet van
gekomen is
nee
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laag: het land is zelf het resultaat van
de onafhankelijkheidsstrijd van
Bolivar, een invasie zou een
historische daad van verraad
betekenen
laag: Venezuela heeft genoeg
zelfkennis om het niet militair op te
willen nemen tegen de Verenigde
Staten en Europa

12 1

11 1

1
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1

laag: maar kan positief zijn voor de
Bovenwindse economie, omdat
bedrijven hun vestigingen dan
verplaatsen van de Beneden- naar de
Bovenwinden
laag: Chavez beseft dat hij de
Westerse wereld over zich heen krijgt
als hij een inval doet op de eilanden.
De dreiging van Venezuela leeft bij
de bevolking van met name Curacao.
Op Bonaire weer helemaal niet

laag: Chavez roept de Verenigde
Staten over zich heen als hij dat doet,
hij is niet gek

24 1

26

25 1

laag: Venezuela heeft geen intenties,
heeft ook een strategisch belang bij
een niet-Venezolaans locatie voor
raffinage als de industrie in
Venezuela staakt. Noemt nog wel de
mogelijke vondst en van gas onder
de Saba-bank als bron van conflicten
tussen Venezuela en de NA&A

23 1

ja

1 laag: niet zolang Nederland hier is
1 laag: daar bestaat een verdrag mee

21
22

20

positief: de bevolking staat positief
tegenover de VS, het is hun
broodwinning. Als Nederland
weggaat zullen de Verenigde Staten
op Aruba instappen

nee

nee

geen mening

geen mening

geen mening

positief: de FOL staat vaak in de
krant en wordt positief gewaardeerd
door de bevolking
nee
positief
nee
neutraal: de FOL heeft een geringe
invloed op het eiland
nee: de bevolking is pro-Amerikaans neutraal: de FOL op Aruba leidt een
als het erop aankomt
slapend bestaan, wat die mensen
daar doen?

nee

nee: de bevolking heeft hele andere
ja: Venezuela zit meer op het
oliespoor, het kopen van invloed.
problemen. Hooguit bij de elite
Zolang het binnen de regels blijft
moet men Venezuela toestaan om de
zakelijke invloed uit te breiden

ja: noemt de goedkope olie die
Chavez aan Aruba wil leveren

nee

nee: maar denkt wel dat er een soort positief
van Waddeneilandgevoel bestaat bij
de Venezolanen: ze zouden het niet
raar vinden als de Benedenwinden
onderdeel van hun land uit zouden
gaan maken. Op de Venezolaanse tv
wordt verteld dat Curacao onderdeel
van de regio is

ja: Venezuela koopt bedrijven op,
geeft financiele steun aan politieke
partijen en investeert in sociale
projecten op de NA&A

laag: Venezuela vormt geen militaire
dreiging

laag: alleen als afleiding voor interne ja
situatie. Heeft het idee dat de
gewone man 'in de kunuku' angstig
wordt gehouden op dit punt. De
gegoede Venezolaanse burgerij heeft
ook belangen op Aruba (timesharing), zij zullen hun invloed
aanwenden om die belangen te
behartigen bij een dreigende militaire
invasie
1 aanzienlijk: als Chavez gek wordtG ja

1

18

positief: noemt de economische offspin van de FOLs positief

nee
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laag: daar zou Venezuela geen baat
bij hebben, ook niet in internationaal
verband. Men wil geen gelazer voor
de kust, de Benedenwinden zijn
stabieler dan Venezuela zelf

19 1

1

17

niet van toepassing voor de
Bovenwindse eilanden

geen mening

geen mening

Nederland zal een keuze moeten
maken en niet neutraal kunnen
blijven. De oefening Joint Caribbean
Lion was een verkeerd signaal
richting Venezuela

Aruba moet neutraal blijven, maar
kiest de kant van de Verenigde
Staten als het er op aankomt
buiten het conflict blijven
bruggenbouwer

het eiland wordt in feite al
overgenomen door Amerika
(economisch), Nederland probeert
een al te grote invoed van de
Verenigde Staten op het eiland te
voorkomen. De invloed van Venzuela
op Aruba is klein

hoopt dat Nederland neutraal blijft,
maar het land zit nu wel erg aan de
kant van de Verenigde Staten

neutraal blijven, leven met
Venzolanen als broeders onder
elkaar
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laag: niet zolang de invloed van de
Verenigde Staten op de eilanden niet
verder toeneemt

laag: er gaat geen militaire dreiging
van het land uit, maar het is wel in
staat om in de toekomst militaire
kracht te ontwikkelen
laag: denkt dat de dagen van Chavez
inmiddels geteld zijn, zowel in eigen
land als binnen Zuid-Amerika heeft
hij nog weinig steun

32 1

33 1

30 1

29 1

31 1

wel enigzins aanwezig: Chavez is
onvoorspelbaar dus het gaat te ver
om te zeggen dat de dreiging afwezig
is. Maar het zou wel in tegenspraak
zijn met wat hij uitdraagt, hij is
immers een groot tegenstander van
het Amerikaanse imperialisme en
expansionisme

laag: het land krijgt dan oorlog met
Nederland, dus met de NAVO, dus
met de Verenigde Staten. Het geeft
de Verenigde Staten een aanleiding
om in te grijpen. Een inval van
Venezuela op de Benedenwinden
zou op weinig sympathie stuiten in
Zuid-Amerika
laag: geen militaire dreiging. Maar
Venezuela is niet gediend van
politieke oppositie vanaf de
Benedenwinden, het mag geen
uitwijkplaats van dissidenten worden.
Chavez vindt ook dat de
Benedenwinden binnen zijn
invloedssfeer vallen voor wat betreft
de Bolivariaanse revolutie
laag: gelooft niet in gewelddadige
expansie richting de NA&A

1

28 1

27

ja: blijkt onder meer uit het opereren
van de Venenezolaanse
ambassadeurs ter plekke. De
bovenlaag van de NA&A is niet zo blij
met de Chavez-acties op de eilanden
(het uitdelen van cadeautjes
etcetera), maar de onderlaag wellicht
wel. Ook zwarte Venezolanen zijn
immers beter geworden onder
Chavez
ja: er komt meer Vezolaanse invloed
komt op de Curacaose economie, in
gelijk opgaande tred met de
Amerikaanse invloed

kritisch: de aanwezigheid van de
FOLs zet de relatie met Venezuela
onder druk

nee: de eilanden zijn niet belangrijk
voor Venezuela, bieden alleen een
kans om de Verenigde Statent te
pesten, om stoer te doen
nee

ja: leeft bij de meerderheid van de
Venezolanen. Of de hedendaagse
belangstelling van Venezuela voor
met name Curacao een dreiging of
een mogelijkheid behelst is een
kwestie van perceptie

positief: de Amerikaanse
investeringen behelsen inmiddels al
bijna een miljard dollar

neutraal

kritisch: afhankelijk van de perceptie
kunnen de FOLs worden opgevat als
een provocatie voor de landen in de
regio, ze isoleren de eilanden verder
in de regio

die van de handelaar, die rol hebben
we altijd al gespeeld en daar zijn we
goed in

het beste is om het hoofd koel te
houden en vriendschappelijke relaties
te onderhouden met beide landen

het bewaren van de neutraliteit is het
beste. Maar dat is een illusie gezien
de positie van Nederland binnen de
NAVO. Daardoor worden de NA&A in
een lastige situatie geplaatst, want de
belangen van Nederland zijn in deze
niet noodzakelijkerwijs dezelfde als
voor de NA&A

het bewaren van de neutraliteit is het
belangrijkste, het is onverstandig om
de Amerikaanse zijde te kiezen

wijs tussendoor laveren, het
benadrukken van de goede relatie
met Venezuela

van belang is balans, evenwicht, de
eilanden moeten als soeverein
gezien blijven worden! Nederland
moet een onafhankelijker positie in
de regio zien te krijgen, nu wordt
Nederland gezien als een partij die
onder een hoedje speelt met de grote
imperialistische boosdoener Amerika.
De Verenigde Staten en Nederland
moeten niet tussen de cultuurhistorische banden tussen de
eilanden en Venezuela komen
neutraal: ziet het niet komen van een Nederland is de arbiter in geheel, ze
invasie van Venezuela door de
zitten hier toch. Je kunt er je
Verenigde Staten, maar ziet de
voordelen uit halen richting
investeringen in de Benedenwinden Venezuela en de Verenigde Staten
wel als politiek gedreven

positief: zorgt voor evenwicht, maar
de Verenigde Staten moeten zich wel
houden aan de afgesproken taken en
rol voor de FOLs

positief: de aanwezigheid van de
nee: leeft niet onder de
Venezolaanse bevolking, zou door FOLs is een hindernis voor militaire
de media opgezweept moeten
acties
worden om hier enthousiasme voor te
ontwikkelen bij de bevolking

ja: er is sprake van een economische nee
en politieke invloed. Die neemt niet
toe, men pakt de mogelijkheden waar
die zich voordoen

nee

nee: de Venezolaanse bevolking
heeft het te druk met overleven om
een eventuele annexatie toe te
juichen
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laag

laag: dat zal nooit gebeuren,
Venezuela kan zich geen oorlog
veroorloven

laag: Chavez is helder in zijn
uitspraken: hij wil de eilanden niet
innemen. Venezuela heeft ook geen
geopolitiek belang: wat moet je nu
met de Antillen?
laag: Venezuela stelt de
aanwezigheid van Nederland als
stabiele factor voor de kust op prijs,
maar de eilanden moeten geen
Amerikaanse voorpost worden, of
een schuilplaats voor de oppositie.
Chavez is zich bewust van de
historische, culturele en familiaire
banden tussen Venezuela en de
Benedenwinden
1
wel enigszins aanwezig: er is een
latente militaire dreiging voor de
Benedenwinden, Chavez claimt de
eilanden wel. De dreiging kan groter
worden als er olie gevonden wordt op
het continentaal plat of bij de
Sababank (maar de afstand daarvan
tot Venezuela is wel erg groot voor
militaire actie)
1 laag: Chavez is een onvoorspelbare ja
factor, maar heeft gezegd de
eilanden met rust te laten

laag: geen wezenlijke bedreiging voor
de moderne Nederlandse Defensie,
maar 'expect the unexpected'
neutraal

neutraal

ja

nee

nee

neutraal: het is te begrijpen dat de
Verenigde Staten bezorgd zijn om
hun eigen achtertuin. Belangen zijn
deels ook economisch gedreven
(olie), en de Benedenwinden liggen
ook erg strategisch

positief: vanwege de grote
Amerikaanse belangen op Aruba
zullen de Verenigde Staten geen
instabiele situatie in haar achtertuin
toestaan

positief: de vestiging van de FOLs op
de Benedenwinden was een slimme
zet: Chavez zal nu minder snel
binnenvallen

nee: de Venezolaanse bevolking zou neutraal
ja: noemt de grote interesse van
Venezuela voor wat men op Curacao een annexatie waarschijnlijk zelfs
van Venezuela vindt. Ook is de
negatief waarderen
economische invloed (investeringen
in diverse sectoren) groot en nog
altijd groeiende

ja: noemt de toename van de
nee
economische invloed van Venezuela
op de Benedenwinden vanuit de
raffinaderij op Curacao

nee

Interviewresultaten geopolitieke ontwikkelingen

met Venezuela is er van oudsher
sprake van een haatliefdeverhouding, dat ligt ingewikkeld.
Heeft geen zicht op de betrekkingen
tussen Nederland en de Verenigde
Staten
het is zaak om de relaties met beide
landen goed te houden, maar het is
soms wel moeilijk om zaken te doen
met Venezuela

het Statuut staat Aruba geen ruimte
toe om een rol van enige betekenis in
deze te vervullen

de Benedenwinden hebben een
belangrijke geopolitieke positie in het
strategische spel tussen beide
landen, 'balancing act'

Nederlands buitenlands beleid in
deze is gericht op goed nabuurschap
met Venezuela en bondgenootschap
met de Verenigde Staten

de Amerikaanse invloed neemt toe
op Aruba, en zal ook op de andere
eilanden toenemen als de
Nederlandse invloed afneemt.
kritisch volgen wat er gebeurt, de
status quo handhaven
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1

1

positief: betekenis buiten kijf, 1
geeft een gevoel van
veiligheid en is een uiting
van de Nederlandse
aanwezigheid

positief: van betekenis voor 1
het investeringsklimaat door
het creeren van stabiliteit en
orde, kweekt vertrouwen

1
positief: is een teken van
veiligheid en garantie,
betekent dat het geen
bananenrepubliek is zoals
zoveel andere landen in de
regio

positief: een 'heel sterk
stabiliserende factor', heeft
absoluut een positieve
invloed op het
investeringsklimaat

positief: bij vertrek zouden
velen (ook investeerders)
dat een veeg teken vinden
en hun consequenties
trekken

1

1

1

1

1

1

rollen die gezien
oordeel over betekenis
van Defensie op de NA&A worden voor
Defensie op de
NA&A
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nee: ziet graag een uitbreiding van de ANTMIL en
een uitbreiding van de ondersteuning van de lokale
politie, met name bij acties waar lokale
politieagenten wraakacties in de persoonlijke sfeer
riskeren. Ziet graag een uitbreiding van de KMAR
voor de controles van vliegveld en havens

m
a
t
e
r
i
e
e
l

m
e
e
r

ja: is voldoende voor de ´aanwezigheid´ van
Defensie op Curacao. Meer vliegtuigen en meer
personeel zouden mooi zijn, een vermindering een
negatief signaal voor onder andere investeerders

1

ja: maar niet verder inkrimpen, het lukt maar kan
1
beter. Meer ondersteuning van de KWNA&A en een
permanent aanwezig stationsschip met helicopter
zouden welkom zijn

1 ja: maar zou graag willen dat het Defensiepersoneel
een veel grotere interesse in, en betrokkenheid bij,
de Antilliaanse en Arubaanse samenleving heeft
(uitgezonderd het bij de KWNA&A gestationeerde
personeel). De vraag is of er een aanwezigheid op
Aruba noodzakelijk is, maar of de Verenigde Staten
accepteren dat Defensie daar weggaat? Ziet niets in
uitbreiding van de ANTMIL, het succes van de
ANTMIL zit 'm juist in de kleinschaligheid en
persoonlijke benadering

1 ja: maar mag beter zichtbaar zijn op straat en vaker
ingezet worden voor drugs(criminaliteits)bestrijding
ter plekke. Dit ter ondersteuning van de politie (op
enige afstand daarvan), ook vanwege de inbreng
van 'vers' bloed. Ziet bijvoorbeeld veel in de
omsingeling van een wijk door mariniers waarna de
politie invallen doet

K
M
A
R

taken die gezien
voldoet de huidige kwant. en kwal. presentie
worden voor Defensie voor de genoemde taken?
op de NA&A

1

1
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1
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ja: is een gegeven

ja: bij het gros wel

ja

ja: meer zichtbaarheid zal positief
ontvangen worden

ja: Defensie is voldoende zichtbaar
zonder aanstootgevend te zijn

is er draagvlak bij de bevolking van
de NA&A voor de aanwezigheid van
Defensie ter plekke?

ja: Defensie moet oppassen met
negatieve publiciteit over drugszaken

ja: misdragingen van het personeel
vormen een risico voor het draagvlak.
Noemt ook de alcoholcontrole door KMAR
van chauffeurs van de carnavalsoptocht
(in aanwezigheid van lokale
politieagenten) als een actie die erg
verkeerd is gevallen op Curacao

noemt bij de beantwoording van de
vraag het gevaar van negatieve
beeldvorming
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1

1
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1

positief: goed voor de
horeca/economie en
onderstreept de binding met
Nederland
positief: dwingt respect af bij 1
de buitenwereld, ook bij
investeerders. Is het enige
aanwijsbare, zichtbare
bewijs dat de Nederlandse
Antillen en Aruba deel
uitmaken van het Koninkrijk

positief: van groot belang
voor de lokale economie, en
sociaal doen ze ook goed
mee
positief: Nederland neemt de
verantwoordelijkheid hier, is
nog steeds aanwezig

1
positief: de aanwezigheid
heeft uitstraling, maakt
zichtbaar dat de
Nederlandse Antillen en
Aruba onderdeel zijn van het
Koninkrijk. De rust en
stabiliteit waar Defensie aan
bijdraagt, in combinatie met
de rechtshandhaving,
zorgen voor een goed
investeringsklimaat

positief: zie Urbina, en ook 1
drempelfunctie voor het
terrorisme en goed voor de
Amerikaanse belangen op
de eilanden
kritisch: Defensie heeft
vooral een symbolische
waarde, geeft uiting aan wat
er in het Statuut staat. Maar
wat betekent defensie
uberhaupt in de regio?

positief: de eilanden kunnen
het immers zelf niet

1
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1

geen mening

nee: graag meer schepen en vliegtuigen in de regio. 1
Ziet ook graag meer maatschappelijke
betrokkenheid van het defensiepersoneel (ook als
privepersonen)
1
nee: het stationsschip is te weinig aanwezig. De
inzet van kleinere schepen als stationsschip in plaats
van fregatten straks geeft aan dat het meer om
presentie/kustwachttaken gaat dan om echte
militaire landsverdediging. Zou graag vaker
oefeningen zoals Joint Caribbean Lion zien, waarbij
Defensie zich meer kan profileren en zichtbaarder is
voor de bevolking als militairen te veld. Vindt ook dat
er meer oefeningen op de Bovenwinden en Bonaire
gehouden zouden moeten komen, Defensie is daar
erg onzichtbaar
1 geen mening

1 misschien: misschien moeten de taken van Defensie
(vooral in de bestrijding van smokkel en terrorisme)
geintensiveerd worden na de staatkundige
herziening. De huidige zichtbaarheid is voldoende

ja: maar Defensie moet meer sociale taken in de
gemeenschap verrichten, meer vertrouwen wekken
bij die gemeenschap en minder op afstand blijven

ja: maar zou mariniers graag nuttiger willen inzetten,
voor taken met toegevoegde waarde voor de
samenleving (bijvoorbeeld het verven van scholen)

ja: maar Defensie zou meer zichtbaar moeten zijn,
en er zou meer bekendheid moeten zijn voor wat
men precies doet, bijvoorbeeld door berichtgeving in
de Papiamentstalige kranten
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1

1

1

ja: incidenten als vechtpartijen zijn erg
schadelijk voor het draagvlak

ja: Defensie had voorheen een slechte
naam: drank, vechten, ruzie, maar heeft
nu wel een goede naam, ook als
werkgever voor lokaal personeel

ja: wordt bijna gezien als Antilliaanse
Defensie!

ja!

ja: blijkt wel uit de opkomst op open
dagen en de positieve ontvangst van
Joint Caribbean Lion, de mensen
stonden erbij te applaudiseren! TAM is
zeker medebepalend voor het positieve
beeld, samen met KWNA&A

ja: een tijdlang zijn er problemen geweest
met vechtpartijen waar militairen bij
betrokken waren, maar die zijn inmiddels
goed de kop ingedrukt

ja: negatieve publiciteit over de KWNA&A
kan ook de beeldvorming van Defensie
schaden, men ziet op de eilanden het
verschil niet

ja: er zijn geen negatieve gedachten
ja: ... tenzij dronken marinemensen
over de aanwezigheid van de Defensie... stennes zoeken in de kroeg

ja: wordt zeer op prijs gesteld

ja: geen problemen

ja: alhoewel de meeste mensen niet
weten wat er precies gebeurt, Defensie
is niet heel opvallend aanwezig. Men
weet dat de mariniers en schepen
oefenen en dat Nederlandse
marinemensen de KWNA&A
ondersteunen, en heeft daar ook geen
problemen mee. Men is dat gewend en
kan het zich niet anders voorstellen
ja: vechtpartijen in de kroegen zijn al
lange tijd niet meer voorgekomen
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positief: wel een
1
geruststelling/prettig voor de
bevolking, geeft ze het
gevoel dat ze bij het
Koninkrijk horen

positief: een klein
1
economisch belang, maar
wel psychologisch belang
als representant van de
NAVO. Prettig voor als het
een keer nodig is
kritisch: heeft betekenis voor 1
de stabiliteit, maar weinig
nut bij de bestrijding van
criminaliteit, en heeft ook
maar een lage
drempelfunctie want
Venezuela is veel machtiger

negatief: is niet zo positief
over die betekenis

kritisch: de huidige presentie 1
is te klein om een
geloofwaardige verdediging
tegen Venezuela te vormen,
maar het heeft wel enige
drempelfunctie

positief: zorgt voor een
1
zekere veiligheid en biedt
een drempel tegen het
terrorisme
positief: heeft zeker
1
betekenis voor de stabiliteit
en orde (maar de betekenis
op sociaal-economisch
gebied is klein)

positief: zorgt voor een veilig 1
gevoel en biedt een
terugvaloptie voor de
regering en de gouverneur

positief: door paraatheid
belangrijke rol
positief: vanwege de rol in
de economische
ontwikkeling (uitgaven)
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ja: een uitbreiding zou geen probleem zijn, maar
minder zou een verkeerd signaal afgeven, men
hangt hier erg aan symboliek

nee

ja: maar zou zichtbaarder moeten zijn, Arubanen
hebben geen idee wat Nederland defensie op het
eiland doet. Zou ook meer ondersteuning willen zien
van de politie in de bestrijding van de illegaliteit. Is
geergerd over de rechtspositionele verschillen
(oefentoelage, tenues) tussen Arubaans en
Nederlands defensie-/kustwachtpersoneel.
Samenwerking tussen/met KWNA&A en ARUMIL en
andere instanties (douane, politie) zou weer beter
moeten
ja

ja: terugtrekking uit Aruba en bediening vanuit
Curacao ligt gevoelig, dat kan hooguit verkocht
worden onder toevoeging van Nederland personeel
aan de KWNA&A

nee: er zou meer KMAR moeten zijn voor de
ondersteuning aan de douanediensten. Kunnen een
goed tegenwicht bieden aan de 'ons-kent-ons
mentaliteit'

ja

ja: maar ziet wel graag meer samenwerking met
Antillianen, en meer hogere posities en begeleiding
daarnaartoe voor lokale mensen. Ook zouden de
militairen meer geintegreerd moeten zijn in de
samenleving
ja: misschien zou het zelfs met minder kunnen maar
dat is moeilijk te zeggen. Vindt het principieel onjuist
om Defensie in te zetten voor politionele taken
voordat alle andere mogelijkheden (bijvoorbeeld het
VKC) zijn uitgeput, en ziet daar grote risico's in

geen mening
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1

1

n

1

ja

ja: 25% van de bevolking komt naar de
Open Dag op Aruba

kritisch: de ARUMIL is niet populair om
bij te dienen op Aruba, omdat men niet
hetzelfde salaris krijgt als de
Nederlandse militairen

ja: de open dagen worden altijd goed
bezocht

ja: de eilanden willen het niet zelf doen,
maar vinden dat ze als volwaardige
landen ook recht hebben op een
defensie. De ARUMIL draagt bij aan de
acceptatie en het Nederlandse aandeel
in de KWNA&A wordt ook goed
geaccepteerd
kritisch: Arubanen vragen zich af wat de
Nederlandse militairen hier komen doen,
vakantie vieren? Maar het is altijd al zo
geweest dus het zal wel goed zijn

ja: maakt zich meer zorgen over het
draagvlak bij Nederland voor de
aanwezigheid van Defensie in de West
dan op de eilanden zelf

ja: is nooit een probleem geweest, de
eilanden kunnen immers zelf geen
defensie betalen

ja: maar men wil wel dat de Nederlandse
inbreng bij de KWNA&A verdwijnt omdat
die te dominant is

ja

ja: het draavlak is er zeker nu de
vechtpartijen van vroeger voorbij zijn

ja: de richtlijnen voor het KMAR-personeel
(niet inlaten met de bevolking, onverharde
wegen mijden) zetten wel kwaad bloed
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1

1
1 positief: ziet wel een
symboolwerking/drempelfun
ctie richting Venezuela en
binnnelandse
ordehandhaving mbt
situaties zoals in '69. Het is
geen toeval dat er geen
'Desi Bouterse' is op
Curacao, mariniers zouden
meteen ingrijpen bij de
dreiging van een
staatsgreep
kritisch: heeft uitstraling
1
richting Venezuela, betekent
dat Nederland het Koninkrijk
nog steeds serieus neemt.
Sociaal-economisch is de
invloed niet zo positief

positief: rustgevende factor
voor de
economie/investeringen

negatief: leeft niet zo erg
hier (Sint Maarten), er is ook
geen behoefte aan een
eigen defensie

negatief: voor Sint Maarten
nooit gehad, ook nooit nodig
gehad
positief: betekenis voor de 1
stabiliteit wel, voor de
sociale ontwikkelingen op
het eiland niet

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ja: maar heb je daar zoveel mariniers voor nodig?
Moeten het mariniers zijn? Maar dat is wel handig
voor de aansturing, en de ervaring zit er nu. Taken in
het kader van de harde militaire bijstand mogen niet
structureel zijn, want dat zijn snel oneigenlijke taken
voor de krijgsmacht. Een uitbreiding in de sfeer van
sociale taken zou wel mogelijk zijn. Kan zich ook een
soort PRT (Provinciaal Reconstructie Team)
voorstellen voor de NA&A: eerst maar eens de eigen
achtertuin bekijken voordat men in Afrika en
Afghanistan aan de slag gaat!

ja: maar men zou een grotere bijdrage kunnen
leveren aan de versterking van de sociale structuren
op het eiland (scholen, bejaardentehuizen,
jeugdorganisaties, etc), iets dat bezoekende
Amerikaanse eenheden altijd wel doen. Dat is iets
anders dan liefdadigheid!
ja

1 ja: wellicht meer doen aan terrorismebestrijding in de
regio, uitbreiding kusttaken (evt. met inschakeling
van werkelozen). Er bestaat geen wens voor een
Nederland detachement als Sint Maarten een status
aparte krijgt. Het eiland wil het schaarse land liever
voor leukere zaken gebruiken!

nee: er is geen behoefte aan. KMAR en politie zijn
wel welkom, maar meer in de zin van zichtbaarheid
van blauw op straat, dan dat men een beeld heeft
van wat dit inhoudelijk zou kunnen bijdragen

ja
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1

1

1

1

kritisch: het levert een gemengd beeld
op, denkt uiteindelijk van wel. Het is een
zichtbare lijn naar Nederland, maar men
moet zich niet aan de samenleving
opdringen

ja

ja: een deel van het marinepersoneel is
wellicht niet de juiste ambassadeur ter
plekkeG

kritisch: op de Bovenwinden heeft men ja: voor politie en KMAR bestaat wel
niets met de Marine, de interesse is nihil. draagvlak, maar ze roepen ook jaloezie
De bevolking heeft wel een positief beeld op bij het lokale korps ivm de betere
van de KWNA&A
(financiele) voorzieningen. Ook stak het
dat KMAR beter was en zich daar naar
gedroeg
ja: KWNA&A staat erg positief bekend bij
de bevolking, de Nederlandse inbreng
daarin is accepetabel en de
samenwerking is positief. ANTMIL is ook
een goede zaak. De KMAR kan van nut
zijn, dat ligt minder gevoelig dan de
aanwezigheid van de Nederlandse politie
op de eilanden
ja: positief over de KWNA&A, vooral ook ja: vroeger waren er veel vechtpartijen,
omdat daar mensen van de eilanden zelf maar dat is nu veel beter
bij betrokken zijn. De Nederlandse
inbreng daarbij wordt geaccepteerd, de
samenwerking is positief

nee: leeft niet op Sint Maarten
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34 1

33 1

32 1

31 1

30 1

1

1

1

1

kritisch: ziet voor de
militairen primair een rol in
de maatschappelijke
dienstverlening, maar daarin
doen ze weinig
1 positief: ondersteuning van 1
de rechtsorde, en die is
belangrijk voor de economie
en de stabiliteit

1
positief: drempelfunctie,
'Nederland is er', baken van
zekerheid en veiligheid

kritisch: maakt de eilanden 1
enerzijds meer kwetsbaar in
de regio, maar de dreiging
die ervan uitgaat zorgt wel
voor stabiliteit. Economisch
is het wel gunstig, want
Defensie garandeert indirect - een stabiel
investeringsklimaat. Sociaal
zet het de Nederlanders op
Curacao nog meer als groep
apart van de rest van de
bevolking

1
positief: stabiliserende
factor, als Defensie weggaat
volgen vele anderen, en
laatste vangnet als
geweldsmiddel van de staat
als het echt escaleert. Heeft
ook een economisch en
sociaal belang. Nederlands
personeel en hun
gezinsleden kijken met een
Europese blik naar
onderwijs, zorg etc., en daar
wordt wel degelijk rekening
mee gehouden en dat werkt
normverhogend

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 geen mening

nee: ziet het nut van de militairen uiteindelijk als
ontwikkelingswerkers

1 ja: het kan eventueel ook met het Korps Commando
Troepen of de Luchtmobiele Brigade, maar met
mariniers gaat het goed en het is onderdeel
geworden van hun cultuur, dus dat moet je zo laten.
De civiele autoriteiten proberen Defensie wel in
toenemende mate in te zetten voor uitvoerende
taken, terwijl men zelf de besluitvormende in de
hand wil houden. Maar in principe moet alles tijdelijk
zijn - met uitzondering van de militaire presentie
(schip, mariniers) en de ondersteuning van de
KWNA&A - alle overige taken moeten de Antillianen
en Arubanen uiteindelijk zelf doen

geen mening

1 ja: kan zich een toekomst voorstellen met alleen nog
een CZMCARIB met een (interkrijgsmachtelijke)
trainingsstaf op Curacao, en Nederland militairen in
de KWNA&A-organisatie. De eenheden kunnen dan
vanuit Nederland als een soort van uitzending naar
de Bovenwinden, Suriname etc. gestuurd worden

Interviewresultaten Defensie
1

n

1

n

ja: wel bij de lokale bevolking, dat blijkt
wel uit referenda en opiniepeilingen. De
politieke klasse stelt bemoeienis niet op
prijs om de eigen manoevreerruimte zo
groot mogelijk te houden, hebben er
belang bij om zaken niet op orde te
hebben

ja

ja

ja: denkt dat het merendeel van de
ja: incidenten met drugs en drankmisbruik
bevolking zich wel prettig voelt bij de
door militairen kunnen de beeldvorming
aanwezigheid van Nederlandse militairen sterk schaden. Het zou bijdragen aan het
draagvlak als ze zichzelf serieuzer zouden
nemen (niet zoveel drinken in het
openbaar, geen drugsincidenten). Door de
aanwezigheid van de Nederlandse
defensie in deze vorm – jonge, vaak laag
opgeleidde mensen uit Nederlandse
volksmilieus – komen de Curaçaose en de
Nederlandse onderklasse met elkaar in
aanraking. Dat botst of leeft compleet
langs elkaar heen, ook in het
uitgaansleven

ja
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1

1

1

1
40
41 1

1

1

1

1

1

1

39 1

38

37

36 1

35 1

1

1

1

1

positief: de aanwezigheid is 1
alleen al van zeer grote
betekenis voor de
eerbiediging van de
territoriale integriteit van de
eilanden, de Marine geeft
vertrouwen aan
investeerders en de
bevolking
positief: vormt zeker een
1
bepaalde drempel, een
afschrikking. Is de enige
stabiele partner ter plekke in
onzekere tijden

1

1

positief: heeft betekenis in 1
het vormen van een
afschrikfunctie voor
avonturiers, het leveren van
een uitermate constructieve
bijdrage tijdens en na
rampen en door de inbreng
bij de KWNA&A

1

1 1

1

positief: drempelfunctie
1
richting Venezuela,
onmisbaar is in de
drugsbestrijding, militaire
bijstand en orkaanhulp. De
ANTMIL heeft een positieve
invloed op de sociale
ontwikkeling van het eiland

positief: Defensie heeft een 1
drempelfunctie, is partner bij
de rampenbestrijding en bij
andere ondersteuningstaken
voor de gouverneurs

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 ja: maar die mag niet minder worden. Verwacht dat
de defensiebetrokkenheid verder zal groeien in de
vorm van het leveren van structurele ondersteuning
van de rechtshandhaving

nee: vindt de kwantiteit en kwaliteit (vechtpartijen,
drankmisbruik) niet voldoende. Zou willen dat de
militairen meer gingen samenwerken met de politie
in de bestrijding van bv. de illegaliteit

geen mening: maar ziet wel wat in de stationering
1
van parouillevliegtuigen op Sint Maarten. Het zou
ook prettig zijn als Sint Maarten meer bevoegdheden
zou krijgen voor het vragen om militaire bijstand.
Lokale presentie van Defensie is niet nodig, het
personeel kan bijtijds aanwezig zijn

ja: maar vraagt zich af of de kwaliteit goed zal blijven
als de goed ingevoerde mariniers straks op Curacao
vervangen zullen worden door landmachtmilitairen.
Kwantitatief is de ondergrens bereikt, met name qua
middelen (Orions weg, fregat vervangen door
patrouilleboot etc.)

ja

Interviewresultaten Defensie
1

1

ja: maar inzet van Nederlandse militairen
mag nimmer plaatsvinden tegen de
bevolking, en moet altijd ondersteund zijn
door lokale politici

ja: vooral door de inzet tijdens en na
orkaanpassages. Het is wel van belang
dat Nederlandse militairen bij inzet
gekoppeld worden aan de lokale politie
en vrijwilligers, en goede instructies
krijgen. Maakt zich zorgen over de
grotere roulatiefrequentie van militairen
straks, hoopt dat het zal blijven lukken
om de opgedane ervaringen over te
dragen
ja: de bevolking voelt zich er veilig bij,
alleen al door haar aanwezigheid

ja

ja: zeker, dat is ook altijd zo geweest.
Defensie past in het rijtje paspoort,
Koningin etc.

ja: wel oppassen voor negatieve
beeldvorming, zeker met de komst van
landmachtmilitairen straks
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Summary
Very soon now the Kingdom of the Netherlands will undergo an important political change.
One of the three countries of the Kingdom, The Netherlands Antilles, will be dissolved. This
political revision is a new step in the ongoing, often laborious process of decolonisation of the
former Dutch possessions in the Caribbean. The 1954 Charter, containing the provision that
these colonies would acquire Kingdom Partner status apparently led to expectations that could
not be met. And the political construction “Netherlands Antilles” – in fact nothing more than
the compilation of a few leftover Dutch conquests from the 17th century in the Caribbean –
proved no longer viable because the islands mutually didn’t have a lot that bound them.
Aruba was the first island to leave the Netherlands Antilles in 1986 to become a new country
in the Kingdom with separate status. And now, Curacao and St. Maarten have also chosen to
become new countries in the Kingdom, whilst Bonaire, St. Eustatius and Saba have expressed
their wish to become part of another country: The Netherlands. This political revision will
have far-reaching consequences, not only for the relations of each island with The
Netherlands, but also for the mutual relations between the islands. The question what this step
will mean for the future of these mutual relations is at the centre of this research. Extra focus
will be on the presence and duties of the Dutch Military in this area because the Dutch
Military on site is one of the eldest symbols of the ties with The Netherlands, and one of the
few visible ones.

In order to answer the research question a dual investigation was performed. The first stage
entailed a thorough literature study into all relevant developments in political, socioeconomical as well as geopolitical areas in and around the Netherlands Antilles and Aruba.
The second stage of the study consisted of interviews with 41 experts concerning the
Netherlands Antilles, Aruba and/or Military on site. These experts were asked to give their
opinion

about

current

political-administrative,

socio-economical

and

geo-political

developments in the Netherlands Antilles and Aruba. They also got to answer a few questions
about Military on site, among others with respect to broad support for it by the population,
and its (desired) tasks. The list of topics used for the interviews was formed on the basis of
the literature study in the first phase of the research.
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To enable an appealing and transparent format of the answer to the research question a
scenario-analysis was done: a methodology pre-eminently suitable for exploring the future of
dynamic and complex situations. This scenario-analysis proved the crucial forces “culture and
identity” and “inequity” to be determinant for the development of the Kingdom relations. In
the case of The Netherlands these crucial forces result in feelings of responsibility and guilt
towards the former colonies, whereas what seems to be important for the Netherlands Antilles
and Aruba, is the appreciation of (among others economical) advantages of the ties with The
Netherlands. Over the past decennia these forces have caused the Kingdom relations to often
be under pressure, but never out-stretched. In recent years however, the Dutch feelings of
guilt seem to subside and there is a growing self-confidence and annoyance about the Dutch
“paternalism” on the islands. Another important recent development is that existing problems
on the islands, such as drug criminality, extend to The Netherlands more than used to be the
case. But no matter how these recent developments may influence the mutual relations, it is
important to establish that the final decision about far-reaching changes in the Kingdom
relations rests with the population of the islands of the Netherlands Antilles and Aruba. Only
they can decide about either autonomy or indeed closer ties with The Netherlands.

Next step in the scenario-analysis was the determination of the most important and most
uncertain actual trends influencing the Dutch involvement in the islands. This was done by
selection of the trends experienced as important by the majority of those interviewed, and by
checking the results thereof against the outcome of the literature study. This resulted in
identification of the following three trends:
•

The current process of political review

•

The economic development of the islands

•

The current increase of American and Venezuelan influence on the Leeward Islands.

These three trends were used for selection of the scenario logic and subsequently for
formation of five future scenarios probable for the subject of this research. Instead of giving
an exact image of the future, an effort was made to provide stimulating and appealing
scenarios, giving the readers food for thought about the possible consequences.
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One of the conclusions of this study is that power plays an important role in the Kingdom
relations. Although the Netherlands are, and will very likely continue to be, economically and
military much more powerful than the islands, its ideological and political influence on the
island has clearly diminished over the last few decades. According to the power distance
reduction theory of Mulder this will result in an increase of the efforts of the islands to further
decrease the power distance to the Netherlands. Especially on the islands Bonaire, St.
Eustatius and Saba, becoming part of the Netherlands soon, this could lead to some political
and social unrest. Another important development influencing the Kingdom relations is the
worldwide globalisation, leading to a sovereignity shift from nations to inter- and
supranational organisations on the one hand, and to small community networks on the other
hand. The Netherlands are rapidly losing power to organisations like the European Union,
United Nations and the international business community, while the Antillean and Aruban
peope have more opportunities than ever to make themselves and their interests heard in the
world, thanks to the possibilities of the internet.
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