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Het móet echt anders, benadrukt Pieter van 
Vollenhoven keer op keer tijdens een ge-
sprek over de toekomst van het Koninkrijk. 
De afgelopen jaren zijn de verhoudingen 
volgens hem veel te vrijblijvend geweest. 
‘Als we een echt Koninkrijk willen, dan zul-
len we ook moeten nadenken hoe we daar 
invulling aan geven.’

Tot vorig jaar was Van Vollenhoven sa-
men met Jaime Saleh voorzitter van Comité 
2004. Dit particulier initiatief van Nederlan-
ders hier en in de West wilde nadrukkelijk 
wél invulling geven aan de Koninkrijks-
gedachte. Ter gelegenheid van de viering 
van 50 jaar Statuut in december 2004, 
presenteerden zij het rapport Investeren in 
Gezamenlijkheid. Het comité werd opgehe-
ven, maar gaat onder bezielende leiding van 
Van Vollenhoven en Saleh verder als Comité 
Koninkrijksrelaties. 

Wantrouwen

De zes eilanden gaan Van Vollenhoven 
duidelijk ter harte. Sinds zijn huwelijk met 

prinses Margriet heeft hij er menige vakan-
tie doorgebracht, onder meer om er te dui-
ken, maar ook om met de Caribische Neder-
landers te praten. Hij begrijpt goed hoe de 
eilandbewoners zich gevoeld moeten heb-
ben toen Nederland sinds het begin van de 
jaren zeventig — en dit twee decennia lang 
— vrij openlijk liet blijken van de eilanden af 
te willen. Het liefst wilde men dat de Antil-
len onafhankelijk werden, net als Suriname. 

‘Die historie is van grote betekenis. 
Twintig jaar lang bestond de band met de 
eilanden uit afstoten. Dat is niet bepaald 
bevorderlijk voor de samenwerking en 
heeft een duidelijke verwijdering teweeg-
gebracht. Totdat er begin jaren negentig 
een ommezwaai kwam en Nederland 
instemde met het verlangen van de eilan-
den wél in het Koninkrijk te blijven. Dit 
jarenlange afstoten heeft veel wantrouwen 
teweeggebracht, zeker in de kleine ge-
meenschappen die zo uitdrukkelijk te ho-
ren hadden gekregen dat ze maar op eigen 
benen moesten staan. We lijken wel te zijn 
vergeten dat er in 1954 een heel principiële 
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keuze is gemaakt: die van het gezamenlijke 
Nederlanderschap.’

Het meest betreurenswaardig vindt Van 
Vollenhoven dat er in Nederland en op de 
eilanden de afgelopen decennia niet is na-
gedacht hoe men de relatie binnen het Ko-
ninkrijk invulling zou kunnen geven. ‘Het 
was begin jaren negentig een ambtelijke 
Haagse ommezwaai. Nog steeds wordt er te 
weinig inhoudelijk nagedacht. Weliswaar 
vraagt men zich steeds vaker af of in het hele 
Koninkrijk bepaalde gezamenlijke normen 
en waarden moeten gelden, maar politiek 
schrikt men daarvoor terug. Daarin heeft de 
notitie van het Comité 2004 — denk ik — een 
eye-opener aangereikt. Je hoeft namelijk 
helemaal niet van Nederlandse normen en 
waarden uit te gaan, je kunt Koninkrijks-
waarden ontwikkelen, samen. Normen en 
waarden die minimaal voldoen aan de eisen 
van bijvoorbeeld de Europese Unie of de 
Verenigde Naties. Maar echt nadenken over 
de inhoud is nog te weinig gebeurd. Veel 
Haagse politici zijn bang dat het geld gaat 
kosten en op de eilanden zijn sommige poli-
tici de autonomie meer als doel dan als mid-
del gaan zien. De burgers in het Koninkrijk 
worden hiervan de dupe. Daarbij komt nog 
de beroemde jobrotation op de ministeries 
die in Nederland betrokken zijn bij de eilan-
den. Daardoor is er te weinig continuïteit in 
het beleid en gaat kennis verloren. Juist op 
de eilanden is het zo belangrijk een netwerk 
op te bouwen.’

Grondig nadenken

Een kentering in het denken ziet Van Vol-
lenhoven nog niet. Het eind oktober jongst-
leden gesloten Hoofdlijnenakkoord ten 
behoeve van de rondetafelconferentie over 
de staatkundige toekomst van de eilanden, 
spreekt voornamelijk over financiën en ver-
rekening van schulden. Voor diepgaande 

reflectie op de invulling van de toekomstige 
relaties is geen centrale plaats ingeruimd. 
‘Ik vind dat meer dan betreurenswaardig 
en hoop dat het vervolg ook over andere 
zaken gaat. Natuurlijk dient over de huidige 
financiële en economische problemen goed 
te worden nagedacht, maar we moeten veel 
meer doen en grondig nadenken over de 
toekomst van de Antillen, Aruba en Neder-
land in één Koninkrijksverband. Hoe ziet 
Nederland de relatie met de eilanden? Wat 
zou het Koninkrijk moeten zijn? Over dit 
alles wordt onvoldoende nagedacht. Deze 
bezinning zou absoluut niet uitsluitend een 
staatkundige aangelegenheid mogen zijn. 
Ik zou de huidige gang van zaken dan ook 
echt een historische vergissing willen noe-
men. Zo ga je toch niet met elkaar om? Waar 

zijn we mee bezig? Bestuurlijk vind ik dit 
zorgwekkend. Want als we niet anders gaan 
denken over de inhoudelijke relatie met de 
eilanden, kom je in een akelige situatie te-
recht, dan groeien we helemaal uit elkaar en 
krijg je onbestuurbaarheid.’

Daarom vindt Van Vollenhoven het Co-
mité Koninkrijksrelaties zo belangrijk. ‘Als 
de overheid en de politiek niet vooroplopen 
als het om vernieuwing gaat, dan wordt het 
particulier initiatief almaar belangrijker. 
Het is hard nodig dat er hier en overzee va-
ker wordt gezegd: “Zo niet”. We moeten als 
burgers als het ware ten strijde! Dat zijn we 
verplicht. 

Ik realiseer me dat aanbevelingen van het 
Comité zo in de ambtelijke prullenbak kun-
nen verdwijnen. We hebben natuurlijk geen 
enkele status. Maar als je een duidelijke 

Koninkrijk?
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filosofie voor ogen hebt en je weet mensen 
te mobiliseren, dan kun je wat bereiken, ook 
bij politici. Je moet de samenleving als het 
ware dwingen om de relaties in het Konink-
rijk inhoud te geven. Ik hoop dat we zoveel 
mensen achter ons kunnen krijgen dat daar-
door het denken wordt gestimuleerd. Want 
als je rechtstreekse banden met de eilanden 
wilt, zul je toch een uitgangspunt moeten 
hebben, met suggesties en ideeën moeten 
komen. Ik denk dat particulier initiatief in 
dezen heel veel effect kan hebben om het 
denken te stimuleren en waar nodig tegen-
druk te geven. Het Koninkrijk is te belang-
rijk om alleen aan politici en ambtenaren 
over te laten!’

Moedeloze Antillianen

Op de Antillen, Aruba en in Nederland zal 
het Comité vooral de jongeren erbij betrek-
ken. Ook al omdat de huidige generatie 
politici en bestuurders hier en overzee vol-
gens Van Vollenhoven soms wat moedeloos 
is geworden. Deze moedeloosheid baart 
hem zorgen. ‘Zij hebben daar zo veel met 
Nederland meegemaakt en koesterden grote 
hoop dat de viering van 50 jaar Statuut vorig 
jaar een doorbraak in het nieuwe denken 
zou teweegbrengen. Maar als je kijkt naar 
de toespraken die bij die gelegenheid zijn 
gehouden en vooral naar wat er sindsdien is 
gebeurd, dan is dat nieuwe denken over de 
toekomstige relaties binnen het Koninkrijk 
minimaal. Het is niet wat men had gehoopt. 
Men had nieuwe ideeën verwacht over hoe 
we samen de toekomst tegemoet zouden 
gaan. Die zijn uitgebleven. Dat mogen de 
eilanden en Nederland zich aantrekken. De 
maatschappelijke discussie over het Ko-
ninkrijk is wel breder geworden. Maar als 
u mij vraagt ben ik tevreden? Nee, er moet 
echt nog heel veel gebeuren.’

‘Ik ben zelf een Montessoriaan en ben op-

gegroeid met het gedachtegoed van Maria 
Montessori, die vond dat je alles zelf moest 
doen en ervaren. Dus ik kan me heel goed 
voorstellen dat de filosofie van autonomie en 
onafhankelijkheid de eilanders aanspreekt. 
Dat geldt voor alle eilandgemeenschappen, 
dat kunnen wij ons als vastelandbewoners 
niet voorstellen. Eilandbewoners hebben nu 
eenmaal een andere mentaliteit, dat zie je 
ook bij Engeland, Texel, Ameland of Schier-
monnikoog. Ik vind dat we daarvoor ook 
open moeten staan. Want er kunnen alleen 
maar blijvende koninkrijksrelaties ontstaan 
als je echt geïnteresseerd bent in elkaar. 
Dit betekent dat we ook welwillend moeten 
kunnen staan tegenover de wens van een 
paar mensen op Curaçao om de relaties met 
buurlanden als Venezuela verder te verken-
nen. Geef aan dit “snuffelen” de ruimte. Het 
is het goede recht van burgers op de eilan-
den om in de regio rond te kijken. Ook dat 
is democratie. Er dient veel meer begrip te 
worden opgebracht voor wat er op de eilan-
den leeft en waarom. Investeer in betrok-
kenheid.’

Kijkend naar de kleine eilanden, zoals 
Saba met 1400 inwoners of Bonaire met 
10.000 inwoners, vindt Van Vollenhoven het 
de plicht van het Koninkrijk om met elkaar 
naar oplossingen te zoeken. Als die eilanden 
een rechtstreekse band met Nederland wil-
len en bereid zijn een groot deel van hun au-
tonomie te delen, dan mag daar van hem wel 
wat tegenover staan. ‘Wat er moet komen is 
een hartelijk welkom van Nederland naar de 
eilanden. Als de wil er is, lossen we de pro-
blemen op. We kunnen ontzettend veel in 
Nederland en in het Koninkrijk, díe proble-
men kunnen we ook oplossen. In gezamen-
lijkheid. Maar de wil moet er wel zijn.’


