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Mimetische begeerte is het symptoom, concep-
tarmoede de ziekte. De afgelopen tien jaar heb ik 
het ene na het andere Antilliaanse kabinet zien 
lijden en kwijnen aan mimetische begeerte en 
zien ondergaan aan conceptarmoede.
 In de jaren zestig werd in de Filippijnen het 
vertonen van de televisieshow van Lucille Ball 
verboden. Het voorbeeld van een onverantwoor-
delijke secretaresse die voor haar baas en bedrijf 
niets presteerde, maar die wel de weelde van een 
auto, een fraai huis, rijke vrienden en een party-
leven genoot, dreigde een ramp te worden voor 
de economie van het land. Het slechte voorbeeld 
van Lucille deed duizenden volgen.
 Ook de regeerders van de Nederlandse Antil-
len en Aruba hebben begeerlijke uiterlijkheden 
roekeloos nagebootst. Na de introductie van een 
eigen vlag en volkslied, werden alle regeerders 
‘excellenties’ met auto en chauffeur. Er kwam 
een nationale luchtvaartmaatschappij, de alm 
(en later, bij de status aparte van Aruba, zelfs een 
tweede, Air Aruba). Er kwamen posterijen, een 
televisiezender, een telefoonmaatschappij, een 
energiebedrijf, een haven en een verzekerings-
bank ¬ allemaal van de staat. Er werden eigen 
bankbiljetten gedrukt, zelfs verschillend per ei-
land, en het ministaatje kreeg een Centrale Bank 
van de Nederlandse Antillen met honderden 
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medewerkers. De wens voor een eigen zetel bij 
de Verenigde Naties leeft nog steeds diep.
 De grootheidswaanzin groeide met het ont-
wikkelen van een nationale taal, het Papiaments. 
Niet alleen als cultuurgoed, maar als voertaal 
moest het Papiaments het Nederlands en het 
Spaans vervangen, ook al wordt de taal maar 
door honderd- tot tweehonderdduizend mensen 
in de wereld gesproken en zijn de eilanden eco-
nomisch geheel afhankelijk van het buitenland.  
 Nu kent het Papiaments slechts twintigdui-
zend woorden; het Nederlands en het Spaans 
elk meer dan drie miljoen. Het gevolg van de 
introductie van de nieuwe voertaal was dat con-
ceptarmoede, onder meer in het onderwijs, een 
probleem werd. De bevolking kon slechts andere 
culturen nabootsen, ‘doen alsof ’. De televisie, 
met zijn vele gewelddadige series over criminele 
jeugdbendes, werd gaandeweg het belangrijkste 
gedragsbeïnvloedende medium. 

regering en begeerte

Vandaag maken we de balans op. De bevol-
kingsgroepen van de Antillen spreken niet met 
elkaar en niet met anderen. Agressie komt veel 
voor. Minderheidsgroepen als Hindoestanen, 
Chinezen en Hollanders worden geplaagd door 
geweldplegingen, moord en doodslag. In Neder-
land behoren Antillianen tot de meest geweld-
dadige misdadigers. Tenminste eenderde van 
de Antilliaanse bevolking leeft van de misdaad. 
Het tij is nog nauwelijks te keren en zeker niet 
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op korte termijn. Het ontbreekt immers aan es-
sentiële communicatiemiddelen. Hoe moet men 
ethiek, normen en waarden overbrengen aan 
een bevolking die voor die zaken geen woorden 
kent?
 De geestelijk leiders melden dat sinds de in-
voering van het Papiaments als instructietaal de 
kerken leeg blijven. De communicatie is verscho-
ven van een duidelijke kerkelijke ethiek naar een 
mystieke belevenis in tientallen sektarische ge-
zelschappen. Evangelistische halleluja-predikers, 
gebedsgenezers, voodoo-priesters en charlatans 
doen goede zaken, net als jeugdbendes en zoge-
naamde politieke partijen van allerlei aard en 
soort.
 Onder het recente bewind van de fol vierden 
pseudo-intellectuelen onder aanvoering van 
minister-president Mirna Godett triomfen. Im-
mitatiegedrag, doen-alsof zette de toon. Ondes-
kundigheid werd de beste aanbeveling om voor 
een regeringspost in aanmerking te komen. De 
begeerte naar materiële statussymbolen bleef 
niet achter en een amoreel nepotisme binnen 
de overheid was al snel na het aantreden van de 
fol-regering een feit.
 Nederland, dat volgens het Statuut deugdelijk 
bestuur garandeert, deed niets. De Haagse heren 
speelden het spel mee, angstvallig op hun tenen 
lopend, bang dat ze zouden uitglijden over hun 
eigen politieke correctheid. Toen een directeur-
generaal van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties in 2003 afscheid 
nam, vertelde hij mij trots dat ‘de Antillen nu een 
gewoon dossier’ zijn. Toen ik hem om nadere uit-
leg vroeg zei hij: ‘De Antillen zijn een zelfstandig 
land. Het is dus buitenland. Ik ben uitgeleend 
door het Ministerie van Buitenlandse Zaken om 
er een normaal buitenland-dossier van te maken 
en dat is gelukt.’ En aldus gedragen de Haagse 
heren zich, zelfs in het uur van de nood.
 Intussen zijn  de bestuurders op de Antillen 
dronken in hun mimetische begeerteroes, het is 
ze naar het hoofd gestegen. Niet de welvaart van 
de burger staat voorop in hun handelen, maar 
hun eigen grootheidswaanzin.

kakofonie

De Nederlandse wetenschapper Gert Oostindie 
heeft vele malen aan de Nederlandse Antillen 
gerefereerd als een theoretische landje. Ik sluit 
me daar volledig bij aan. De Nederlandse Antil-
len bestaan niet als volk of land. Er bestaat geen 
enkele eenheid van taal, ras, geschiedenis, cul-
tuur, grondgebied en doelstellingen. Met voelt 
geen enkele eenheid. De Nederlandse Antillen 
zijn ontstaan door een ondemocratisch opgelegd 
Statuut in 1954. De bewoner voelt zich Curaçaoë-
naar, Arubaan, Bonairiaan, enzovoort. De Boven-
windse eilanden liggen achthonderd kilometer 
van de Benedenwindse, de bevolking is er En-
gelstalig en van een totaal andere samenstelling 
dan die op de Benedenwindse eilanden. Tussen 
de Benedenwindse eilanden zijn de verschillen 
zo groot dat Aruba een status aparte heeft afge-
dwongen en nu in de schijnvertoning van het ko-
ninkrijk gezien moet worden als een zelfstandig 
landje met vijftigduizend inwoners.
 Een kakofonie van Koninkrijksideeën gaat op 
in Nederland nu de Antilliaanse overlast aldaar 
wel erg groot dreigt te worden. Pieter van Vol-
lenhoven leidde in 2004 een maatschappelijke 
discussie over het vijftig jaar oude Statuut. Ernst 
Hirsch Ballin meent dat het Nederlanderschap 
op de Antillen onvolledig wordt beleefd. Hans 
Ulrich Jessurun d’Oliveira beweert zelfs voor 
Nederland een goede juridische grond te heb-
ben gevonden om eenzijdig uit het Koninkrijk 
te stappen. Intussen onderzoekt de huidige 
Antilliaanse regering of een ‘ultraperifere sta-
tus’ bij de Europese Unie wellicht economisch 
voordeel kan opleveren. Minister Thom de 
Graaf van Koninkrijksrelaties meent dat recht-
streekse relaties van de eilanden met Den Haag 
best bespreekbaar zijn, maar verder dan vage 
uitspraken komt hij niet. De vaste Kamercom-
missie voor de Nederlandse Antillen en Aruba 
bezoekt de eilanden geregeld, doet mee aan het 
tripartiete overleg, maar heeft tot op heden geen 
enkele tastbare bijdrage geleverd aan een het 
herzien van de relatie tussen de koninkrijksde-
len.
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 In 2003 bracht ik oriënterende bezoeken aan 
de eilanden en overlegde met regeringsleiders. 
De Bovenwindse eilanden lieten er geen twijfel 
aan bestaan: ze wensten zich af te scheiden van 
de Nederlandse Antillen, het bestuur via Wil-
lemstad uit te schakelen en als een gemeente 
van Nederland of met een status aparte verder te 
gaan. Bonaire dacht er in grote lijnen hetzelfde 
over. Maar Curaçao wenste vast te houden aan de 
grootheidswaanzin van het land dat Nederlandse 
Antillen heet en aan zijn eigen leidinggevende 
rol daarbinnen.
 De regering-Godett voegde daar nog een 
nieuwe dimensie aan toe: de Nederlandse Antil-
len zouden zich moeten afscheiden van Neder-
land en als zelfstandig land verdergaan, welis-
waar na het ontvangen van een grote som geld 
van Nederland. De fol zette zich zelfs af tegen 
de rechtsstaat van het Koninkrijk en vergeleek de 
rechtshandhaving en rechtspleging met die van 
Zuid-Afrika ten tijde van het apartheidsregime. 
Maar toen de minister van Justitie, Komproe, 
zelf de wet overtrad bleek die rechtsstaat toch 
stevig in haar schoenen te staan. De regering-
Godett viel en verschillende leden van de fol 
zullen zich voor de rechter moeten verantwoor-
den.

nieuwe status

Een nieuwe regering trad aan die ‘normen en 
waarden’ en ‘het welzijn en de welvaart’ van de 
bevolking centraal stelt. Een onbegonnen klus. 
Conceptarmoede onder de burgers bemoeilijkt 
de communicatie. De bevolking is voor 65% 
praktisch analfabeet en is voor een groot deel 
vervallen tot misdaad en drugsverslaving, wat 
samenhangt met het ontbreken van een sociaal 
vangnet en met de grote werkloosheid onder on-
geschoolden. Let wel, ondanks alle socialistische 
solidariteit en christelijke naastenliefde vanuit 
Nederland zijn goede sociale voorzieningen er 
op de Antillen nooit gekomen. Een eenouderge-
zin met twee kinderen kan voor een beperkte 

tijd honderdvijftig euro in de maand ontvangen 
¬ en dat in een samenleving met hogere kosten 
van levensonderhoud dan Nederland.
 Ongeveer de helft van de bevolking heeft de 
wijk genomen naar Nederland en is niet van 
zins ooit terug te keren. Braindrain is een groot 
probleem. Na een vaak moeilijke aanloop gaat 
voor hoogopgeleide jonge Antillianen in Neder-
land een wereld open. Van de herinnering aan de 
West blijft niets dan jeugdige weemoed over. Bij 
tijdelijke terugkeer treffen ze een eilandenrijk 
aan van een onvoorstelbare bekrompenheid en 
domheid, dat hen met grote spoed weer richting 
Europa doet terugkeren.
 Dezelfde directeur-generaal van het minis-
terie van bzk die ik al eerder citeerde stelde dat 
het ‘de beste en de goedkoopste oplossing voor 
Nederland zou zijn, wanneer alle Antillianen 
maar naar Nederland zouden komen.’ Ik ben dat 
geheel met hem eens, echter wel in die zin dat de 
Antillianen er niet voor op een vliegtuig zouden 
hoeven stappen. Laat de Staat der Nederlanden 
zich uitbreiden tot en met de eilanden, zoals dat 
ook is gebeurd met Frankrijk en zijn Caribische 
eilanden. Het lijkt de beste van alle oplossingen, 
vooral omdat de Nederlandse staat aan gemeen-
ten grote autonomie toestaat, hetgeen zeer 
gewenst wordt door de eilanden opdat de eigen 
cultuur zich maximaal kan blijven ontplooien.
 Sint Eustatius met 2100 inwoners, Saba met 
1200 en Bonaire met 12.000 zijn zo klein ¬ de 
economische gevolgen voor Nederland zijn ver-
waarloosbaar ¬ dat de zaak nauwelijks discussie 
vereist. Sint Maarten met 32.000 mensen en een 
rijke toeristenindustrie kan ook geen groot pro-
bleem vormen. Blijven over Curaçao en Aruba 
met respectievelijk 120.000 en 50.000 inwoners. 
Beide eilanden hebben aanzienlijke, florerende 
economieën en beide leunen voor nog geen 8% 
van hun overheidsbegroting op Nederland. Me 
dunkt dat we hier als verstandige mensen wel uit 
kunnen komen.
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