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‘… In ieder geval moeten we nog lang met dit 
Koninkrijk leven, realistischer en een aantal 
illusies armer, zonder de rooskleurige zorgeloos-
heid waarmee het vijftig jaar geleden tot stand 
kwam.’1 Zo luiden de laatste regels van het boek 
van John Jansen van Galen, De toekomst van het 
koninkrijk, uit 2004. Zijn betoog doet mij denken 
aan de bekende Klucht van de Koe van Bredero. 
Hoofdrolspeler in dat verhaal is een gauwdief 
genaamd Ghijsje, die er zijn beroep van heeft ge-
maakt om met een ‘eerlijk’ voorkomen mensen 
op te lichten. Een waarzegster heeft hem ooit 
voorspeld dat hij ‘door een hennepen venster zou 
klimmen in zijn graf ’, met andere woorden, aan 
de galg zou sterven. Maar, zo schept hij op: ‘...ick 
ben den dans wel lustigh noch ontsprongen, / 
Want ick ben noch noyt op myn Dievery bevon-
gen, / Deur dien ick by de luy dus eerelijck koom 
uyt, / En al even wel so schuylter een Gauwe-dief 
in myn huyt.’2

 Op een avond ontmoet de oplichter een boer 
die opschept dat hij een koe op stal heeft die ‘zo 
vet en glad’ is, dat ze zijn gezin door alle slechte 
tijden heen helpt. Dat is niet aan dovemansoren 
gezegd. Ghijsje, die zich heeft voorgesteld als 
een rijke koopman uit Keulen, krijgt logies. Hij 
vertelt dat hij op weg is naar Amsterdam en 
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vraagt de boer hem vroeg te wekken. Die besluit 
met hem mee te gaan. Zodra de boer naar bed is, 
haalt Ghijsje de koe van stal. Hij brengt haar een 
eind richting Amsterdam en keert terug naar 
de boerderij. ’s Morgens gaan de mannen vroeg 
op pad. Ter hoogte van de plek waar de koe staat 
vastgebonden, verzint Ghijsje dat hij even bij 
een andere boer moet aankloppen die hem geld 
schuldig is. Als hij met de koe van de eerste boer 
terugkomt, doet hij alsof de tweede boer hem het 
dier ter vereffening van de schuld heeft gegeven: 
‘Pots Longeren, hoe wil ick nu speulen vande 
versierde, / Hoe dat ick tegen de Boer om geld 
raasde, en tierde, / En hoe dat myn de Huysman 
met kracht en louter gewelt / Dese Koe dwong 
an te nemen op rekening van myn geld.’ De boer 
vindt de koe zo mooi, zo ‘… overdadich vet, ia, dat 
ick ’t niet wel en wist, / Ick seyde ’t is myn Koe, 
seker, me dunckt, hy ist.’ De gauwdief weet hem 
echter te sussen en gaat zelfs een stap verder. 
Omdat hij zelf, als rijke koopman, de koe niet 
op de markt in Amsterdam kan gaan verkopen, 
vraagt hij de boer dit voor hem te doen. Alles 
wat deze meer dan negen pond weet te krijgen, 
is commissie voor hem. En ja hoor, de boer gaat 
naar de markt, verkoopt de koe voor tien pond 
en overhandigt zijn oplichter netjes negen pond. 
Voor de brutale handigheid waarmee de gauw-
dief de boer ook nog die ene laatste pond weet 
af te troggelen, verwijs ik naar het origineel van 
Bredero.
 De vergelijking met de staatsrechtelijke 
situatie tussen Nederland en de Antillen zoals 
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die in 1954 met het Statuut werd geregeld, is 
pikant. De koe is het Statuut ¬ in dit geval niet 
vet en glad, maar een dier met een lichaam vol 
bedrog. Het geniale van de kant van Nederland, 
de gauwdief, is dat men het zo weet te regelen 
dat de koloniën, dat wil zeggen de Nederlandse 
Antillen en Suriname, deze Statuut-koe zelf aan 
de Verenigde Naties als zeer vet en glad verko-
pen. Dit zou Nederland, met zijn kwalijke Indo-
nesië-ervaring, zelf niet hebben kunnen doen. 
De grote prijs voor Nederland is dat het na deze 
geslaagde schelmenstreek door de vn wordt ont-
slagen van de plicht om de voormalige koloniën 
te helpen zich politiek, economisch, sociaal en 
onderwijskundig in de richting van autonomie 
en onafhankelijkheid te ontwikkelen. Nederland 
hoeft hierover dus ook niet meer aan de vn te 
rapporteren. De straf waar de Nederlandse Antil-
len sindsdien onder gebukt gaan, is het feit dat 
ze zonder de arbitragecommissie die de vn had-
den moeten zijn, nu zijn overgeleverd aan de wil 
en onwil van een schuldenaar die nu zelf bepaalt 
wat en hoe hij betaalt en die alles te zeggen heeft 
omdat hij betaalt. Nog erger is het feit dat terwijl 
de levensstandaard op de Antillen in 1954 twee 
maal zo hoog was als die in het moederland, de 
eilanden nu een schuld aan Nederland hebben 
waar ze gewoonweg nooit meer vanaf kunnen 
komen ¬ tenzij er wordt ingegrepen, waarover 
later meer.

verenigde naties

Nederland had met de wijze waarop de dekolo-
nisatie van Indonesië direct na de oorlog verliep, 
duchtig gezichtverlies geleden. Het probeerde 
met geweld de Indonesische onafhankelijkheids-
verklaring uit 1946 terug te draaien, maar kwam 
onder pressie van zowel de vn Veiligheidsraad 
als Amerika. Washington dreigde zelfs met in-
trekking van de Marshall-hulp indien Nederland 
het onafhankelijke Indonesië niet erkende.
 Maar de grootste bedreiging kwam van het 
algemene Handvest van de Verenigde Naties, ge-
tekend en geratificeerd in 1945, waarin het voor-
nemen was opgenomen om alle beheerste lan-

den te dekoloniseren. In de artikelen 73, 76 en 77 
stelt het Handvest dat koloniale mogendheden 
hun koloniën tot zelfstandigheid, zelfbestuur 
of onafhankelijkheid moeten voeren. Expliciet 
wordt vermeld waarop deze ontwikkeling zich 
moet concentreren, namelijk op politiek, eco-
nomisch, sociaal en onderwijsgebied. De moe-
derlanden zouden geregeld over de voortgang 
aan de vn moeten rapporteren. Het is goed de 
betreffende artikelen, die menig Nederlands en 
Antilliaans burger nooit onder ogen heeft gehad, 
hier te citeren:
 

‘… Article 73:

Members of the United Nations which have or 
assume responsibilities for the administration 
of territories whose peoples have not yet attained 
a full measure of self-government recognize the 
principle that the interests of the inhabitants of 
these territories are paramount, and accept as 
a sacred trust the obligation to promote to the 
utmost, within the system of international peace 
and security established by the present Charter, 
the well-being of the inhabitants of these territo-
ries, and, to this end: 
a.  to ensure, with due respect for the culture of 

the peoples concerned, their political, econo-
mic, social, and educational advancement, 
their just treatment, and their protection 
against abuses; 

b.  to develop self-government, to take due ac-
count of the political aspirations of the peop-
les, and to assist them in the progressive de-
velopment of their free political institutions, 
according to the particular circumstances of 
each territory and its peoples and their vary-
ing stages of advancement; (…)

e.  to transmit regularly to the Secretary-General 
for information purposes, subject to such 
limitation as security and constitutional con-
siderations may require, statistical and other 
information of a technical nature relating to 
economic, social, and educational conditions 
in the territories for which they are respecti-
vely responsible. (…)
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Article 75:

The United Nations shall establish under its 
authority an international trusteeship system 
for the administration and supervision of such 
territories as may be placed thereunder by sub-
sequent individual agreements. These territories 
are hereinafter referred to as trust territories. 

Article 76:

The basic objectives of the trusteeship system, in 
accordance with the Purposes of the United Nati-
ons laid down in Article 1 of the present Charter, 
shall be: 
a.   to further international peace and security; 
b.   to promote the political, economic, social, and 

educational advancement of the inhabitants 
of the trust territories, and their progressive 
development towards self-government or in-
dependence as may be appropriate to the par-
ticular circumstances of each territory and its 
peoples and the freely expressed wishes of the 
peoples concerned, and as may be provided by 
the terms of each trusteeship agreement; 

c.   to encourage respect for human rights and for 
fundamental freedoms for all without distinc-
tion as to race, sex, language, or religion, and 
to encourage recognition of the interdepen-
dence of the peoples of the world; and 

d.   to ensure equal treatment in social, economic, 
and commercial matters for all Members of 
the United Nations and their nationals, and 
also equal treatment for the latter in the admi-
nistration of justice, without prejudice to the 
attainment of the foregoing objectives and 
subject to the provisions of Article 80. 

Article 77:

1.   The trusteeship system shall apply to such 
territories in the following categories as may 
be placed thereunder by means of trusteeship 
agreements: 

 a.   territories now held under mandate; 
 b.   territories which may be detached from 

enemy states as a result of the Second 
World War; and 

 c.   territories voluntarily placed under the 
system by states responsible for their ad-
ministration. 

2.   It will be a matter for subsequent agreement 
as to which territories in the foregoing cate-
gories will be brought under the trusteeship 
system and upon what terms.’ 3 

Hier komt de schelmenstreek: de reorganisatie 
die Nederland vooral met het oog op Indonesië 
vóór 1948 had voorbereid, werd nu op de koloniën 
in de West ¬ Suriname, de Nederlandse Antillen 
en ook Nederlands Nieuw-Guinea ¬ toegepast. 
Alle mooie woorden en bedoelingen mochten 
van Nederland in het Statuut worden opgeno-
men, als ze maar het beoogde doel dienden: dat 
Nederland zo snel mogelijk van de vn-lijst van 
rapporterende oftewel koloniale mogendheden 
werd afgehaald. De afhankelijke, pro-Nederlandse 
houding van de Antilliaanse elite en het even ab-
solute als naïeve vertrouwen van de bevolking in 
de beschermingsmacht van koning Juliana, vorm-
den een vruchtbare omgeving om het bewuste 
doel te bereiken. In 1952 wist de Nederlandse re-
gering vertegenwoordigers van zowel Suriname 
als de Nederlandse Antillen persoonlijk voor de 
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties te 
laten getuigen dat Nederland, gezien zijn beloften 
van goed gedrag, van de lijst van rapporterende 
landen kon worden afgevoerd. Uit vrije wil, zoals 
de preambule van het Statuut zegt, en ‘in volle 
gelijkheid’ met het moederland, steunden de ko-
loniën Nederland. Dat het Nederland in de eerste 
plaats te doen was om een niet-koloniale naam 
en niet om het welzijn van de koloniën, bewijst 
het feit dat met name Suriname een harde strijd 
moest leveren om het zelfbeschikkingsrecht toch 
nog in het Statuut te krijgen.

geld voor ontwikkeling

In 1954 was Nederland dus ‘klaar’ met de Ver-
enigde Naties. Het was, met toestemming van 
zijn kinderen, volledig baas in eigen huis. Hoe 
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naïef die kinderen waren, blijkt uit het feit dat ze 
absoluut niet dachten aan het instellen van een 
onafhankelijke arbitrage-instantie, die het toe-
zicht van de Verenigde Naties zou vervangen. De 
kleine aanzetten tot arbitrage in het Statuut zelf, 
zoals artikel 12, komen neer op een overheer-
sing van de partners door het Noordzeese deel 
van het Koninkrijk. Nederland was geheel en al 
ontheven van de verplichting om zorg te dragen 
voor de ontwikkeling van de Antillen op poli-
tiek, sociaal, economisch en onderwijsgebied. 
De eilanden, die vanwege het kolonialisme meer 
dan driehonderd jaar hadden geleden onder 
verwaarlozing en achterstelling op alle gebied, 
werden door het wondermiddel van het Statuut 
volkomen genezen verklaard! De verplichting 
van Nederlandse kant werd vervangen door 
vrijwillige wederzijdse steun (zoals vastgelegd in 
artikel 36).
 Nu was de economische situatie op de Antil-
len in 1954 meer dan redelijk. Terwijl de Antil-
liaanse gulden twee maal zo veel waard was 
als de Nederlandse, emigreerden ondervoede 
Nederlandse gezinnen en Indische mensen naar 
alle delen van de wereld. Ze zwierven berooid en 
vermagerd rond in Willemstad als hun schepen, 
op weg naar Amerika of Canada, onze haven 
aandeden ¬ even berooid waarschijnlijk als de 
Antillianen die de laaste tien jaar naar Rotterdam 
zijn gevlucht. 
 De ontwikkelingshulp ging in die periode 
eerder vanuit de Antillen naar Nederland dan 
andersom. Het eerste grote beroep op Nederland 
werd gedaan in 1969, na de brand van Willem-
stad en wel persoonlijk door de bankier Lionel 
Capriles, als ik me niet vergis. Het ging om een 
bedrag van 60 miljoen gulden, bestemd voor 
herstel van afgebrande panden, waarvan het 
grootste deel bij zijn bank gehypothekeerd was. 
Deze brand toonde duidelijk aan de wereld dat 
het veronderstelde, onder het Statuut bereikte 
niveau van welzijn op politiek, sociaal en onder-
wijsgebied, grote schijn was. Vandaar dat ont-
wikkelingshulp in de vorm van leningen vanuit 
Nederland haar intrede deed.
 Maar hier zag Nederland zich geconfronteerd 

met de negatieve gevolgen van het te vroeg 
opheffen van de supervisie door de Verenigde 
Naties. Er was geen arbitrage-instantie die ener-
zijds kon adviseren ten aanzien van de limiet aan 
en de besteding van de Nederlandse hulp en die 
anderzijds Antilliaanse politici kon wijzen op 
de noodzaak de hulp aan te wenden op de door 
de Verenigde Naties aanbevolen terreinen. Zij 
gebruikten die hulp dus volgens hun eigen in-
zichten of gebrek daaraan, in sommige gevallen 
om zichzelf aan de macht te houden.

  Deze situatie liep uit op een weergaloze ban-
deloosheid binnen het Koninkrijk. Zowel de 
Antilliaanse politieke elite als de opeenvolgende 
Nederlandse regeringen hebben alle zicht ver-
loren op de opdracht van de Verenigde Naties, 
zoals vastgelegd in het Handvest. Een zeldzame 
uitzondering was de enkele jaren geleden overle-
den Curaçaose halve zwerver Sergio Coco, die na 
30 mei 1969 voortdurend op de eerder geciteerde 
Handvest-artikelen bleef hameren. Het ontvan-
gende deel van het Koninkrijk denkt dat het 
het gevende deel eindeloos mag uitmelken. Het 
gevende deel is van mening dat het eenzijdig en 
willekeurig kan besluiten wanneer het ophoudt 
met melk te geven.
 De enige manier om uit deze impasse te 
komen is als beide delen de curatele van de 
Verenigde Naties accepteren. Daarbij treft het 
dat wij leven in het tijdvak 2000-2010, dat door 
de vn is uitgeroepen tot ‘Second International 
Decade for the Eradication of Colonialism’.4 Er 

Alle mooie woorden mochten 
van Nederland in het Statuut 
worden opgenomen, als ze maar 
het beoogde doel dienden: dat 
Nederland zo snel mogelijk 
van de vn-lijst van koloniale 
mogendheden werd gehaald
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moet overeenstemming worden bereikt over 
een programma en de te maken kosten om de 
oorspronkelijke doelstellingen van de vn ten 
volle te realiseren. Zo’n programma hebben Piet 
Reckman en ik reeds opgesteld, naar aanleiding 
van het rapport over de financiële situatie van de 
Nederlandse Antillen uit 2003. Het heet ‘Een plan 
voor Reparatie en Kwijtschelding’ en draait om 
niets meer en niets minder dan een afkoopsom 
voor de politiek, sociaal en onderwijskundig ne-
gatieve kanten van het kolonialisme. De morele 
afkoopsom is naar mijn mening met het Monu-
ment van Verontschuldiging voor de Slavernij 
in het Amsterdamse Oosterpark voor een deel al 
betaald. Nadrukkelijk moeten de Nederlandse 
Antillen vóór de uitvoering van dit programma 
ermee akkoord gaan om binnen korte tijd op ei-
gen benen te staan, oftewel, in ondubbelzinnige 
termen: akkoord gaan met onafhankelijkheid.
 Laten we hopen dat Nederlandse politici na 
de onafhankelijkheidsverklaring van de Neder-
landse Antillen, of in ieder geval van Curaçao, 
hun verwoede pogingen opgeven om visa, inbur-
geringswetten en dergelijke voor Antillianen te 
eisen. Een eenvoudig cultureel verdrag zal dan 
namelijk voldoende zijn om het overzeese per-
sonenverkeer te regelen. Verder zullen de beide 
delen van het Koninkrijk, ongehinderd door 
divergerende belangen, in hun respectievelijke 
regio’s kunnen opgaan.

papiamentu

Tot slot nog enkele opmerkingen over het artikel 
van Jacob Gelt Dekker in ditzelfde tijdschrift. Het 
bewijst hoe onserieus men in Nederland vaak 
met zaken van de Antillen omgaat en doet ver-
moeden dat vele van Gelt Dekkers patiënten in 
de waarschijnlijk zeer korte tijd dat hij de tand-
artsenij heeft beoefend, tandeloos zijn gestor-
ven. Ik volsta hier met één voorbeeld, namelijk 
de opvatting van de auteur over het Papiamentu. 
Dit ene voorbeeld lijkt mij genoeg, omdat Gelt 
Dekker een groot deel van de ellende die de An-
tillen in de laatste tien jaar te beurt is gevallen 
schuift op conto van de ontwikkeling van het 

Papiamentu als nationale taal. Hieruit komen, 
zo zegt hij, mede de grootheidswaanzin en de 
conceptarmoede voort, die de Antillen het graf in 
duwen. En nu de feiten.

1.  Het Papiamentu is niet op kunstmatige wijze 
tot een nationale taal ontwikkeld, maar is 
rond 1640 met de slaven van de westkust van 
Afrika naar de Nederlandse Antillen overge-
bracht. Het is de Afro-Portugese handelstaal 
van de zestiende, zeventiende en achttiende 
eeuw op de westkust van Afrika. Meer dan een 
miljoen mensen spreken vandaag de dag nog 
deze taal, voornamelijk op de Kaapverdische 
eilanden en in Guiné-Bissau, beide overigens 
onafhankelijke staten. Het Papiamentu heeft 
op de Antillen invloeden ondergaan van het 
Nederlands en het Spaans. Deze invloed is ook 
terug te vinden in bekende Nederlandse kin-
derliedjes als ‘Iene miene mutte’, ‘Oze wieze 
woze’, etc.

2.  Het Papiamentu heeft zich op volledig na-
tuurlijke wijze tot nationale en cultuurtaal 
ontwikkeld en blijft, ondanks de nadrukke-
lijke beschimping en tegenwerking door het 
Nederlandse koloniale culturele bestel, kracht 
en ruimte winnen, nu ook in het onderwijs.

3.  Ten onrechte hangt Gelt Dekker zijn betoog 
voor een essentieel deel op aan ‘de invoering 
van het Papiamentu als instructietaal’. Die 
heeft namelijk nog nauwelijks plaatsgehad! 
Het Papiamentu is in 1986 als vak in het lager 
onderwijs ingevoerd, maar het Nederlands 
bleef de instructietaal. Na de invoering van 
het funderend onderwijs in 2002, begon men 
dit schooljaar, 2004/2005, met het leren le-
zen en schrijven in het Papiamentu (en nu al 
valt te constateren dat veel kinderen sneller 
leren lezen dan vroeger!). Daarmee loopt men 
achter bij de Friezen met hun grootheids-
waanzin, want die gebruiken al sinds de jaren 
vijftig het Fries als voertaal in de eerste twee 
of drie klassen van de basisschool ¬ om maar 
te zwijgen van de grootheidswaanzin van de 
Vlamingen en helemaal die van de Nederlan-
ders, die alleen hun eigen taal als voertaal heb-
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ben en niet (meer) bijvoorbeeld wereldtalen 
als het Frans, Engels of Spaans.

4.  Het woordenboek dat Gelt Dekker in han-
den heeft gehad om te verkondigen dat het 
Papiamentu 20.000 woorden heeft, is waar-
schijnlijk het tweetalige Engels/Papiamentu 
woordenboek van de Canadese Betty Ratzlaff. 
Zij schrijft in haar voorwoord: ‘This dictio-
nary has a Papiamentu vocabulary of about 
17.000 entries.’ Ze heeft het dus over haar 
eigen woordenboek, en niet over de taal Pa-
piamentu. Gelt Dekkers betoog is te gek voor 
woorden. Zoals iedereen hoort te weten dat 
hij gaatjes in zijn tanden krijgt als hij ze niet 
regelmatig poetst en naar de tandarts gaat, zo 
hoort iedereen te weten dat een taal evenveel 
woorden krijgt als de sprekers ervan nodig 
hebben. Als bestuurder van de enige school 
op de wereld die tot mavo/vmbo-niveau en 

binnenkort zelfs tot havo/vwo-niveau gaat 
met het Papiamentu als instructietaal, kan 
ik Gelt Dekker garanderen dat de waarheid 
precies tegengesteld is aan wat hij beweert: 
vormend onderwijs in de moedertaal leidt tot 
concept-verrijking. Vormend onderwijs in 
een vreemde taal ¬ op de Antillen: het Neder-
lands ¬ leidt niet alleen tot conceptarmoede, 
maar tot afstomping en verruwing. Tot crimi-
naliteit. De Antillen die Gelt Dekker in zijn 
artikel beschrijft, zijn de erfenis van het tegen 
elk beter weten in, zelfs in tegenspraak met de 
uitgangspunten van de unesco, doordruk-
ken van het onderwijs in het Nederlands. Dat 
heeft niet alleen vele functionele analfabeten 
opgeleverd, maar helaas ook die Antillianen 
die heden ten dage zowel de Antillen als de 
Nederlandse grote steden onveilig maken.

Noten

1. John Jansen van Galen, De toe-
komst van het koninkrijk. Over de 
dekolonisatie van de Nederlandse 
Antillen. Amsterdam, Contact, 
2004, p. 215

2. Voor een integrale weergave 
van Bredero’s tekst, zie bijvoor-
beeld http://www.dbnl.org/
tekst/bred001kluc04 of http://
www.taal-teken.nl/kluchtkoe_
1-155.pdf 

3. Handvest van de Verenigde Na-
ties, getekend in San Francisco 
op 26 juni 1945. Het citaat be-
treft delen van de hoofdstukken 
xi (‘Declaration regarding non-
self-governing territories’) en 
xii (‘International Trusteeship 
System’). Zie voor een integrale 
weergave van het Handvest: 
http://www.un.org/aboutun/
charter/

4. In 1990 riep de Algemene Ver-
gadering van de vn het tijdvak 

1990-2000 uit tot ‘International 
Decade for the Eradication of 
Colonialism’ en nam een ‘Plan 
of Action’ aan. In 2001 werd het 
‘Second International Decade 
for the Eradication of Colonia-
lism’ afgekondigd. Zie http://
www.un.org/Depts/dpi/decolo-
nization/
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