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Curaçao en Venezuela
 

Hugo Chávez, president van Venezuela, knipoogt naar el libertador Si-
mon Bolívar, de bevrijder van Latijns-Amerika, maar koppelt in feite de 
verspreiding van Castro’s communisme aan een dramatische expansie-
politiek. Chávez’ Bolivariaanse Revolutie lijkt in de toekomst van de eilan-
den een grotere rol te spelen dan Antilliaanse migratie naar Nederland, 
cocaïnecriminaliteit, nationale schuld, haperende economie, corrupt en 
onbehoorlijk bestuur, eventueel lidmaatschap van de Europese Unie of een 
status aparte binnen het Koninkrijk.

Chávez verkondigde onlangs in New York dat de Verenigde Staten plan-
nen zou hebben voor een grootscheepse invasie van Venezuela, gelanceerd 
vanuit Curaçao, de zogenoemde operatie Bilboa. Volgens de president 
zouden er op Curaçao al oefeningen met de Amerikaanse marine hebben 
plaatsgevonden. Hij doelde daarbij op bezoeken eerder dit jaar van een 
groot en een klein Amerikaans vliegkampschip, die voor bunkering en 
recreatie enkele dagen in een van de Curaçaose baaien voor anker gingen. 
Inderdaad waren overal op het eiland de kraakheldere, witte marine-uni-
formen te zien. De bemanning verkende het eiland en aan boord werden 
lokale hoogwaardigheidsbekleders met ceremonie en gastvrijheid ont-
vangen. Van een militaire oefening was echter geen sprake en indien de 
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Venezolaanse consul anders heeft waargenomen en gemeld aan zijn supe-
rieuren, dan lijdt hij aan hallucinaties. 

Dat Chávez een voorwendsel zoekt om Curaçao met geweld bij Venezu-
ela te trekken, lijkt binnen de verdwaasde werkelijkheidszin van de dicta-
tor een voor de hand liggende conclusie. Een lange reeks uitlatingen van 

Jacob Gelt Dekker werd geboren in 1948 in Oterleek, Noord-
Holland. Na de HBS vertrok hij naar Amsterdam om tandheel-
kunde te studeren. In 197� begon hij een particuliere praktijk 
op de Keizersgracht. In 1976 kreeg hij een leverziekte, vervol-
gens schildklierkanker. Na intensieve behandelingen her-
vatte hij in 1981 zijn werk als tandarts voor enkele ochtenden 
per week. Maar het ondernemerschap lag hem beter. Met zijn 
compagnon John Padget begon hij de One hour Super Pho-
toshops en de autoverhuurketen Budget Rent a Car Hiermee 
wist hij een vermogen op te bouwen. Midden jaren negentig 
vestigde hij zich ook op Curaçao. Hij nam de renovatie van 
honderd oude huisjes in deachterstandswijk Otrobanda te 
Willemstad ter hand en transformeerde die onder meer tot 
een museum en een luxueus hotel met uitgebreide conferen-
tiemogelijkheden.

Bij het herstel van de stadswijk wist hij nadrukkelijk jon-
geren te betrekken, die moeilijk inzetbaar werden geacht. 
Dekker financiert verder via zijn stichting Jade (van Jacob 
Dekker) ook elders nog hulpprojecten. Hij heeft een column 
in het Antilliaans Dagblad dat op de eilanden verschijnt, en 
in het Antilliaans Weekblad, dat in Nederland verschijnt.
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Chávez’ juntaleden heeft steeds in die richting geduid. Tijdens bezoeken 
van de Venezolaanse marine aan Curaçao bij herdenkingen van Venezue-
la’s nationale held, admiraal Luis Brion, spraken de officieren schaamte-
loos over het ‘koloniale juk’ dat de bewoners van Curaçao zouden moeten 
afwerpen. Dit tot ontsteltenis van de gouverneur van de Nederlandse 
Antillen en aanwezige lokale politici. Het zogenoemde koloniale juk werd 
echter al in 1954 afgeworpen. Sindsdien vormt het eerder een juk voor het 
voormalige moederland, Nederland, dat jaar in jaar uit vele honderden 
miljoenen in de lokale economie van de vroegere kolonie moet pompen. 

Antilliaanse politici meenden er aanvankelijk beter aan te doen deze 
provocerende uitlatingen te beschouwen als Zuid-Amerikaanse retoriek. 
De zaak veranderde echter toen toenmalig vice-premier van de Nederland-
se Antillen, Errol Cova, tijdens een bezoek aan Venezuela in juni dit jaar 
de kreet van het ‘koloniale juk’ overnam. De Koninkrijksregering was nu 
echt boos. De Venezolaanse ambassadeur en consul werden op het matje 
geroepen en kregen officieel te verstaan dat Venezuela zich niet diende te 
mengen in interne aangelegenheden van het Koninkrijk der Nederlanden. 
Errol Cova trad gedwongen af. 

Venezuela lapte het koloniale-jukincident’ aan zijn laars en ging stevig 
door met inmenging in de interne zaken van het Koninkrijk. Zo trakteerde 
het Antilliaanse aanhangers van Chávez en Castro op een bezoekje aan 
Carácas. Met een Venezolaans regeringsvliegtuig werden politici zoals 
Anthony Godett en Errol Cova opgehaald; zij kregen een waar onthaal. 
De politieke leiders gingen naar huis met beloftes van groot geld voor de 

aanstaande verkiezingsstrijd, in 
januari 2006. Alle kranten maakten 
melding van dit gebeuren. Het een 
en ander leverde een wetsvoorstel 
op waarin de sponsering en finan-
ciering van verkiezingsstrijd wordt 
geregeld. Het zal nu verboden wor-

den om gelden vanuit andere landen aan te nemen. Ook al hebben partijen 
toegezegd dit nu al te respecteren, de wet zal pas ná de verkiezingen van 
januari 2006 in werking treden.

Het Koninkrijk en Venezuela

De combinatie Curaçao en Venezuela is niet nieuw. Norbert Schmelzer, 
van 1971-197� minister van Buitenlandse Zaken, probeerde al eens de eilan-
den door Venezuela te laten overnemen. Nederland wenste geen koloniën 
meer en zag dit als een mogelijke oplossing. Venezuela veranderde zelfs 
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zijn grondwet om inlijving van nieuw grondgebied mogelijk te maken. 
Uiteindelijk bleken de Curaçaose elite en intelligentsia weinig zin te heb-
ben om onder Venezolaans bewind een soort tweederangsburgers te wor-
den. Venezuela discrimineerde ook in die tijd immers al op huidskleur. 

De lage levensstandaard en het overeenkomstige inkomen per hoofd 
van de bevolking in Venezuela, de voortdurende politieke onrust, waarin 
de ene staatsgreep de andere lijkt op te volgen, het gebrek aan mensen-
rechten en de totale afwezigheid van een niet-corrupte rechtsstaat, zijn 
voor de meeste Antillianen nog steeds een reden om de voorkeur voor het 
Nederlandse Koninkrijk te blijven uitspreken. Dat bleek ook weer uit de 
laatste referenda.

Curaçao en de olie

Een niet onbelangrijke economische pijler van Curaçao is de raffinaderij, 
die is verhuurd aan de Venezolaanse oliemaatschappij Petroleo di Venezu-
ela sa, Pdvsa. Het zou wel eens kunnen dat deze raffinaderij een aanzien-
lijke rol speelt in de clandestiene oliehandel van de Chávez-kliek. De of-
ficiële dagproductie van Venezuela van vier miljoen vaten wordt namelijk 
volgens de Centrale Bank van Venezuela óf nooit gehaald, óf ze wordt door 
de Chávez-junta gedeeltelijk onderhands verkocht. Dat zou — zo meld-
den een parlementaire controlecommissie en de Centrale Bank — Chávez 
en trawanten vorig jaar ruim 6 miljard dollars ‘buiten de boeken’ hebben 
opgeleverd. 

De omzet van de Curaçaose raffinaderij bedraagt momenteel 14 miljoen 
dollar, dit betekent 1,4 miljoen dollar aan raffinagemarge per dag. De Cu-
raçaose overheid zou met raffinage voor eigen rekening feitelijk ongeveer 
�00-400 miljoen dollar winst per jaar kunnen realiseren en zodoende een 
einde kunnen maken aan haar benarde financiële situatie. In plaats daar-
van ontvangt Curaçao — eigenaar van de raffinaderij — van Pdvsa slechts 
14 miljoen dollar per jaar aan huur, terwijl Pdvsa op veel fronten in gebre-
ke blijft wat betreft herinvestering of milieu. Het laat zich raden waarom 
eilandbestuurders deze situatie laten voortbestaan, terwijl enkele exploi-
tanten zich met meer dan één miljard dollar aan contante investeringen 
hebben aangemeld. Velen vermoeden dat Chávez met steekpenningen 
hierin rechtstreeks de hand heeft.

De Antillen en Nederland

De vernieuwing van de staatkundige structuur houdt de lokale gemoe-
deren flink bezig. De eilanden discussiëren in alle heftigheid over de 
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mate waarin ze zichzelf willen en wensen te beschouwen als Nederlandse 
gemeente dan wel autonome staat, terwijl de beide uitersten in feite nau-
welijks enig verschil bieden. Met meer dan de helft van de Antilliaanse 
bevolking in Nederland zijn de banden tussen de eilanden en Nederland 
de facto hechter dan ooit en is een afscheiding van één of meer eilanden 
van het koninkrijk niet wat de Antilliaan wenst. 

Maar al te veel inmenging van Nederland wordt ook niet geduld. Hoe 
meer Den Haag de nadruk legt op Antilliaanse verantwoordelijkheid voor 
de staatsfinanciën of de criminaliteit, hoe sterker Willemstad die wijzende 
vinger afslaat en terugwijst naar Holland, de grote koloniale boosdoener. 

Omdat een samenleving zonder aansprakelijkheid en verantwoordelijk-
heid onmogelijk is, delegeert de Antilliaan deze zaken gaarne aan een lei-
der, een cacique, die tegen betaling beide zaken op zich neemt. De cacique 
is almachtig en onschendbaar. Anthony Godett, politiek leider van de FOL, 
was de laatste jaren het sprekendste voorbeeld van een cacique. In werke-
lijkheid bestaat de Antilliaanse samenleving uit een mozaïek van wedijve-
rende cacique-koninkrijkjes — net als op Haïti, dat om een dergelijk patro-
nagesysteem veel bekender is. 

Toch blijf ik optimistisch. De grootste invloed op culturele en maat-
schappelijke ontwikkelingen in de wereld van vandaag wordt ingegeven 
door synchronisme en niet door diachronisme. Muziek, kleding en leef-
wijze in New York, Londen, Amsterdam en Tokio beïnvloeden elkaar en 
de rest van de wereld intensief via de massamedia. Ook de Antilliaan gaat 
mee in de synchrone mimiek van de wereldmassacultuur. Ook hij wenst 
de laatste mode, jeans, sneakers, iPods, rap, hiphop en taalgebruik. Net als 
iedere wereldconsument verheft de Antilliaan zijn nabootsende synchrone 
begeerte ver boven de idealen van de traditie, die van generatie op genera-
tie werd doorgegeven en gedicteerd. 

Antillianen in Nederland

Tienduizenden Antillianen hebben hun koffer gepakt voor de reis naar 
Nederland en elders. Ruim de helft van de Antilliaanse bevolking leeft nu 
buiten de Antillen. Velen verwerven de vaardigheden om hun begeertes te 
bevredigen snel en schromen niet die tijdens vakantiebezoeken uitbundig 
te tonen aan achterblijvers, waardoor snel een tweede vloedgolf, en ver-
volgens een constante emigrantenstroom ontstaat. De tweede generatie 
immigranten gaat, al assimilerend, meestal geruisloos geheel op in het 
nieuwe smeltpotvaderland. 

Maar slecht opgeleide jongeren, vastgeklonken aan hun magische 
wereldbeelden, geboeid door hun caciques en beperkt door hun gebrek-

Jacob Gelt Dekker 
Notities van een Nederlandse ondernemer op de Antillen



Christen Democratische Verkenningen | Winter 2005

116

kige communicatievaardigheden, worden meestal onderhouden door de 
narco-industrie, zoals eens Italiaanse immigranten in de VS in de maffia 
werden ingelijfd, of de Chinezen in de beruchte triades. Zelfs de Ver-

enigde Oost-Indische Compagnie 
verdiende bijna tweehonderd jaar 
lang haar geld aan heroïnetranspor-
ten van Afghanistan naar China. De 
VOC ondersteunde de handel met 
handelsoorlogen en halfslachtige 
argumenten: dat de Compagnie 
het universele recht had handel te 

drijven en dat ze geen enkele morele verantwoordelijkheid droeg voor het 
gedrag van de consument. 

De 7000 Antilliaanse koeriers en handelaren die de Nederlandse co-
caïneklant trouw bedienen, gebruiken hetzelfde argument, dat nu door 
Nederlandse bestuurders huichelachtig van de hand wordt gewezen. Het 
wekt nauwelijks verbazing dat die houding op de Antillianen geen indruk 
maakt. Als nieuwe ondernemers hebben zij in korte tijd gezorgd voor een 
bedrijfstak met een jaaromzet van ongeveer 500 miljoen euro, aanzienlijk 
meer dan welke andere bedrijfsinspanning of subsidie ook. 

De oplossingen voor de misdaad van Antilliaanse jongeren in Ne-
derland en op de Antillen liggen voor de hand. Decriminalisering van 
drugshandel en -gebruik, opbreken van de cacique-koninkrijkjes, het 
verschaffen van beroepstraining en aangepast onderwijs, bevordering van 
vrijwillige, desnoods — in samenwerking met justitie en reclassering — 
verplichte ballingschap naar plekken ver buiten het werkterrein van hun 
bendes, kunnen binnen enkele jaren goede resultaten afwerpen. Met een 
pragmatisch subsidiebeleid van het ministerie van Economische Zaken 
voor beginnende bedrijven met een innovatief karakter en voor pilotpro-
jecten, de bereidheid van Defensie om met de Antilliaanse militie training 
en onderwijs te verschaffen, de samenwerking van Nederlandse Antillen-
gemeentes om een deel van één en ander te financieren, bewegen we ons in 
de goede richting. 

De Verenigde Oost-Indische 
Compagnie verdiende bijna 
tweehonderd jaar lang haar 
geld aan heroïnetransporten
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