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De ondraaglijke lichtheid 
van het Koninkrijk

Maatschappelijke basisvoorzieningen schieten op 
de Nederlandse Antillen, en met name op Curaçao, 
ernstig tekort. Er is grote onveiligheid en schrijnende 
armoede. Niemand blijkt hierop aanspreekbaar. De op 
het Statuut gebaseerde visie dat het Koninkrijk slechts 
beperkte bevoegdheden heeft, is onhoudbaar gebleken. 

door Lammert de Jong

Was werkzaam in onder meer Zambia en Benin, en was tussen 1985-1998 vertegen-
woordiger van Nederland op de Antillen.

In 1954 is in het Statuut een ongedeeld staatsburgerschap vastge-
legd. Maar vooral de laatste vijftien jaar is een groot verschil ontstaan in 
burgerschapsrechten, een verschil van meer in Nederland en minder, veel 
minder in de Nederlandse Antillen. ‘De mooiste en meest principiële keu-
ze bij de totstandkoming van het Statuut in 1954, namelijk het ongedeelde 
staatsburgerschap — de burgers van de drie landen van het Koninkrijk 
zijn allemaal Nederlanders — is in woord en beleving weggedrukt.’1

In de praktijk van de burgerschapsrechten zijn pijnlijk grote verschil-
len aan te wijzen. Deze verschillen hebben al veel langer bestaan maar zijn 
tegenwoordig meer zichtbaar. Good governance is ver te zoeken. 

Op de Nederlandse Antillen is de overheidsschuld buitensporig in ver-
houding tot de locale economie. De zorg voor de volksgezondheid laat veel 
te wensen over. Het Sehos ziekenhuis op Curaçao was allang gesloten wan-
neer het een ziekenhuis in Nederland was geweest ‘omdat er veelal geen 
verantwoorde zorg meer wordt geleverd’.2 Hetzelfde geldt voor de ISLA, de 
raffinaderij op Curaçao. Duizenden mensen hebben gezondheidsklach-
ten, al jaren lang, als gevolg van eerst de luchtverontreiniging door de 
Shell en nu door de PdVSA.� School drop-outs zonder perspectief op werk 
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verdienen in groten getale grof geld met handel in drugs. Het aantal moor-
den per 100.000 inwoners is op Curaçao hoger dan in Nederland, in 2004 
dertig keer zo hoog. In oktober 2005 is besloten dat alle woningen van het 
defensiedetachement (de ‘marine’) op Curaçao worden voorzien van een 
‘paniekknop’ waarmee in geval van een overval onmiddellijk een bewa-
kingscentrale wordt gealarmeerd. Gewapende overvallen komen regelma-
tig voor, onder meer tijdens een kinderfeestje bij een marinegezin.4 

Het spreekt dat politiek en publiek in Nederland zich heftig roeren wan-
neer dergelijke toestanden zich in Nederland zouden voordoen. Waarom 
gebeurt dat niet wanneer elders in het Koninkrijk der Nederlanden sprake 
is van ernstige ontsporingen? Na bepaalde Curaçaose wijken te hebben be-
zocht, zijn Nederlandse parlementariërs nogal eens van mening: ‘Dit kan 
eigenlijk niet in het Koninkrijk’. Maar in het Nederlandse parlement heeft 
dit tijdelijke onbehagen tot dusverre geen principiële en beleidsmatige 
follow-up gekregen in vernieuwd Koninkrijksbeleid. 

 

Een lichtgewicht Koninkrijk 

Het uitgangspunt van het Statuut van 1954 is dat de Nederlandse Antillen 
en Aruba zelfstandig hun eigen aangelegenheden behartigen. De landen 
zijn autonoom. De grondleggers van het Statuut zagen het Koninkrijk 
in principe als een lichtgewicht Koninkrijk, een federale instelling met 
beperkte bevoegdheden, hoofdzakelijk: buitenlandse zaken, defensie 
en de nationaliteit. Daarnaast is het Koninkrijk geroepen de democra-
tische rechtsorde in de landen te waarborgen. Daartoe werden in het 
Statuut terreinen aangewezen waar de partners een gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid hebben; op die terreinen zijn zij tot samenwerking 
verplicht. Dat neemt niet weg dat de landen overzee zelf een primaire ver-
antwoordelijkheid dragen voor het handhaven van de fundamentele men-
selijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van 
bestuur. Echter, het Koninkrijk staat er borg voor dat dit gebeurt.

De huishouding van het Koninkrijk is beperkt en de waarborgen gelden 
slechts op een aantal overheidsterreinen. Maar in werkelijkheid is de on-
derscheiding tussen enerzijds aangelegenheden waarvoor de Antilliaanse 
autoriteiten verantwoordelijk zijn en anderzijds Koninkrijksaangelegen-
heden en –waarborgen, nogal formeel en theoretisch. In werkelijkheid 
valt good governance niet in te perken tot de verwezenlijking van de funda-
mentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deug-
delijkheid van bestuur. Ondermaats onderwijs, omvangrijke jeugdwerk-
loosheid, armoede, gezinsdeficiënties, beroerde woonomstandigheden, 
verarmde en onveilige buurten zijn, zeker in onderlinge samenhang, 
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bedreigend voor de rechtszekerheid en staan op gespannen voet met de 
deugdelijkheid van bestuur. Binnen het Koninkrijk loopt het niveau van 
overheidsvoorzieningen sterk uiteen. De gespletenheid van de huishou-
ding van het Koninkrijk is in toenemende mate een probleem geworden 
met morele, politieke en praktische dimensies. 

De maatschappelijke ontreddering van nogal wat buurten op Curaçao 
is moeilijk om te buigen, niet door het eilandsbestuur dat verantwoor-
delijkheid draagt voor het maatschappelijk welzijn op het eiland en 
evenmin door het Koninkrijk. Er zijn geen snelle recepten.5 Formeel is 
het Koninkrijk niet bevoegd hier te interveniëren. Tegelijkertijd kan de 
waarborg van het Koninkrijk voor rechtszekerheid en behoorlijk bestuur 
niet worden geëffectueerd wanneer maatschappelijke basisvoorzieningen 
schromelijk tekortschieten. Wél een waarborg voor behoorlijk bestuur en 
niet één voor een behoorlijke sociale orde. Bijt het Koninkrijk zich hier in 
eigen staart?

Deze waarborgfunctie wordt gecompliceerd door de situatie dat het 
Koninkrijk op bepaalde terreinen een verantwoordelijkheid draagt en 

op andere terreinen, die ook van 
invloed zijn op de behoorlijkheid 
van het bestuur in de Caribische 
landen, op verre afstand blijft.6 Vol-
gens deze visie is het Koninkrijk in 
een onmogelijke situatie terechtge-
komen. Het originele concept van 
een lichtgewicht Koninkrijk paste 
bij de hooggestemde verwach-
tingen van het tijdsgewricht van 

wereldwijde dekolonisering, maar hield geen rekening met de beperkte 
bestuurskracht van de Caribische landen. Pourier, voormalig minister-
president van de Nederlandse Antillen, schetste aan de vooravond van de 
verkiezingen in 1998 de spanning tussen het feit dat er nu een kustwacht 
is (‘uiterst nuttig’) aan de ene kant en de behoefte aan meer geld voor een 
campagne om armoede op de Antillen te bestrijden aan de andere kant: 
‘Want hoe meer de mensen hier verpauperen, hoe meer ze drugs(handel) 
als alternatief zien’.7 

De sociale kwestie op de Antillen heeft onmiskenbaar een grensover-
schrijdend karakter gekregen in de gedaante van Antillengemeenten, en is 
zodoende ook een Nederlandse zorg geworden. Daarnaast is de geweld-
dadigheid op Curaçao al jaren van een alarmerende omvang. Het Konink-
rijk blijkt bestuurlijk onvoldoende toegerust om orde op zaken te kunnen 
stellen. 

Wél een waarborg voor 
behoorlijk bestuur en niet één 
voor een behoorlijke sociale 
orde. Bijt het Koninkrijk zich 
hier in eigen staart?

Koninkrijk?
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Gedateerde leidmotieven 

Vaststaat dat voor Nederland de koloniale missie inmiddels lang verleden 
tijd is. Sinds de proclamatie van het Statuut zijn de bakens verlegd. Het is 
toen niet de bedoeling geweest dat het Koninkrijk een blijvende rol zou 
spelen in de Caribische regio. De Nederlandse Antillen waren immers op 
weg naar onafhankelijkheid. 

Sinds het einde van de jaren tachtig van de vorige eeuw is dat perspec-
tief veranderd en is een eigentijdse missie van het Koninkrijk als het ware 
under construction, in aanbouw. Toen in 1989 en volgende jaren een blijven-
de, maar niet vrijblijvende relatie werd overeengekomen, is het niet gelukt 
een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen om deze blijvende banden 
van een gemeenschappelijk doel en legitimatie te voorzien. Statistieken 
over migratie van personen en problemen naar Nederland, drugshandel 
en criminaliteit hebben een welwillende nieuwsgierigheid en het ro-
mantische beeld van islands in the sun verdrongen. Terwijl thans blijvende 
banden een gegeven lijken te zijn, doet zich het probleem voor hoe deze 
te definiëren en te legitimeren. Losgeraakt van de koloniale achtergrond 
moet de relatie tussen de partners nu anders worden geconcipieerd, in 
praktische en wederzijds begrijpelijke termen.

Waarom is voor het Koninkrijk geen beleid ontwikkeld om het derail-
lement in de Nederlandse Antillen te keren? Twee mogelijke verklaringen 
kunnen dit helpen begrijpen. De eerste is dat in de Nederlandse politieke 
beleving de overzeese Antilliaanse Nederlanders mogelijk niet worden 
gezien als rijksgenoten met gelijkwaardige burgerschapsrechten. Dat 
sommigen van hen het met minder, met veel minder moeten doen, wordt 
als fact of life gezien. Aan beide kanten van de oceaan wordt de Antilli-
aanse autonomie aangegrepen om met deze verschillen te kunnen leven. 
In Nederland wordt gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van de 
Nederlandse Antillen: ‘Ze willen niet anders’. Aan Antilliaanse zijde wordt 
een verdergaande Koninkrijkszorg tegengehouden door een resolute af-
grenzing van de autonomie van het eigen Antilliaanse bestuur: nooit meer 
terug in de moederschoot.8

Een andere, verwante verklaring is dat de omslag naar een Koninkrijk 
als een moderne vorm van complementair bestuur van de Caribische 
eilanden nog moet worden gemaakt. Het Koninkrijk als ontwikkelingsor-
ganisatie, een tussenstation op weg naar onafhankelijkheid, is nog steeds 
leidmotief van het Nederlandse beleid, dat is gericht op ‘zelfredzaamheid’ 
en ‘autonomie’.9 In recente advisering wordt het nogmaals onomwonden 
gesteld: ‘Het voorzieningenniveau is primair de verantwoordelijkheid van 
ieder eiland, maar de kleine eilanden hebben aanvullende financiële steun 
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nodig om basisvoorzieningen te kunnen handhaven’.10 Uiteindelijk moe-
ten de autonome landen in het Caribische gebied zelf de broek ophouden, 
financieel moet men zelfstandig zijn of worden. Het Ontwikkelingsfonds 
is tijdelijk, de samenwerkingsmiddelen zullen geleidelijk door Nederland 
worden afgebouwd. Op termijn blijven alleen middelen beschikbaar voor 
de taken die in Koninkrijksverband worden vervuld (bijvoorbeeld rechts-
handhaving), dan wel waarbij de waarborgtaak van het Koninkrijk is be-
trokken (bijvoorbeeld bijdragen voor Koninkrijksinstituties).11

Dit leitmotiv heeft, zwakjes uitgedrukt, een nogal doctrinaire accentu-
ering van de Antilliaanse ‘autonomie’ niet in de weg gestaan. Op den duur 
zal men het immers toch zelf moeten redden. Een haasje over van Neder-
land, ‘ze zijn toch autonoom?’, en van de Antillen, ‘wij zijn autonoom!’, 
heeft de bescherming en bevordering van gelijkwaardige burgerschaps-
rechten buiten het politieke blikveld geplaatst. Door Nederlandse gemak-
zucht (zelfredzaamheid) en Antilliaanse behoudzucht (autonomie) is het 
perspectief van het Koninkrijk dermate vertunneld dat verbanden naar 
deze echt belangrijke aangelegenheden niet worden gelegd, niet in Neder-
land en evenmin in de Antillen.

De Koninkrijkswaarborgen in de praktijk 

De waarborgen van het Koninkrijk zijn beperkt en voldoen vaak niet. De 
sociale ontreddering en onveiligheid op Curaçao werpen een schril licht 
op de praktische betekenis van deze waarborgen. Het aantal gewelddadige 
aanvallen op personen, thuis, op straat, in winkels en restaurants heeft 
alarmerende proporties aangenomen, zeker in verhouding tot de omvang 
van de eilandbevolking.12 In december 2004 werden drie restaurants van 
Kentucky Fried Chicken (KFC) op Curaçao gewapend overvallen en dat niet 
voor de eerste keer in dat jaar. KFC and Pizza Hut waren in totaal acht keer 
overvallen in 2004. Pas nadat de minister-president van de Nederlandse 
Antillen, de minister van Justitie en het hoofd van de Antilliaanse politie 
omstandig hadden uitgelegd dat er alles aan zou worden gedaan dit ge-
weld te stoppen, besloot KFC zijn restaurants weer te openen.1� 

Moord en doodslag komen veel voor op Curaçao. Op 10 december 
2004 werden drie personen gedood. Eind december stond de score voor 
2004 op een totaal van 47. Dit komt neer op �6,2 per 100.000 inwoners. In 
voorgaande jaren stegen de aantallen van een gemiddelde van 16 per jaar 
gedurende de periode 1997-2001 tot een totaal van 41 (2002) en 5� (200�).14 
Voor een deel gaat het hier om zogenoemde afrekeningen in het criminele 
circuit. In veel gevallen betreft het Colombianen, als slachtoffer of als da-
der.15 In vergelijking met de regio — Martinique, Guadeloupe en Puerto 
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Rico — scoort Curaçao hoog.16 Maar ook in verhouding tot onafhankelijke 
landen in Centraal Amerika zijn Curaçao’s aantallen alarmerend. Bij-
voorbeeld, in Costa Rica werd voor 2004 uitgegaan van een totaal van 260 
asesinatos (gebaseerd op 2�8 per 19 december 2004). Dit aantal komt neer 
op 6,1 per 100.000 inwoners.17 De score van Curaçao is bijna 6 keer zo hoog 

als die van Costa Rica. En vergele-
ken met de statistiek van moord en 
doodslag in Nederland van 200�, 
komt Curaçao �0 keer zo hoog uit 
(x 100.000).18 Geweld komt dus veel 
voor op Curaçao, en dat zoiets ge-
beurt op een eiland van iets meer 
dan 1�0.000 inwoners zal het gevoel 
van onveiligheid zelfs nog verster-
ken.19 Vandaar dat steeds meer 

mensen die dat kunnen betalen, hun woning met hoge muren, honden en 
tralies beveiligen. 

Begrippen van nationale autonomie en zelfredzaamheid voldoen niet 
meer in een hyper interactieve wereld waarin drugs, migratie en toerisme, 
televisie, internet en, niet te vergeten, terreur, georganiseerde misdaad en 
multinationale corporaties, nationale grenzen overschrijden. Autonomie 
is geen begrip met een absolute, vanzelfsprekende inhoud, dat is het nooit 
geweest; het krijgt pas betekenis in relatie tot andere politieke en men-
selijke waarden zoals sociaal-economische ontwikkeling, internationale 
en persoonlijke veiligheid, good governance, burgerschapsrechten. Jan 
Schaefer, van 1978 tot 1986 Amsterdams wethouder voor volkshuisvesting, 
vatte de langdradigheid van de inspraakprocedures van de jaren zestig en 
zeventig samen met: ‘In gelul kun je niet wonen’. Tegen de Antillen zou hij 
misschien hebben gezegd: ‘Van autonomie kun je niet leven’. Maar ook de 
waarborgen van het Koninkrijk schieten ernstig tekort, zowel in regule-
ring als in reikwijdte. 

Het Statuut stipuleert nadrukkelijk dat het Koninkrijk good governance 
in de Caribische landen moet waarborgen. Voor de uitoefening van deze 
waarborgfunctie is het Koninkrijk nauwelijks voorzien van een adequaat 
bestuursinstrumentarium. In de praktijk wordt uitoefening van de waar-
borgfunctie geïdentificeerd met hoger toezicht. Met hoger toezicht is al-
tijd buitengewoon behoedzaam omgesprongen. Onlangs nog noemde de 
Nederlandse minister voor Koninkrijksrelaties hoger toezicht een maat-
regel die pas in laatste instantie aan de orde komt, pas dan wanneer het 
gaat om structureel tekortschieten van Land of eilandgebied. Bovendien 
moet het een ernstige zaak betreffen, alternatieven niet voor handen zijn 

Vergeleken met de statistiek 
van moord en doodslag 
in Nederland van 2003, 
komt Curaçao dertig keer 
zo hoog uit
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en moet eerst de effectiviteit van het hoger toezicht worden ingeschat.20 
Net als veel van zijn voorgangers maakt deze minister duidelijk dat hoger 
toezicht slechts onder zeer bijzondere omstandigheden kan worden in-
geroepen. En ook dan zijn spanningen onvermijdelijk, omdat normen en 
referentiekaders ontbreken die het moment helpen bepalen wanneer de 
medeverantwoordelijkheid van het Koninkrijk moet worden geactiveerd.21 
Al in 197� waarschuwde Cola Debrot, voormalig gouverneur van de Neder-
landse Antillen: ‘Als Nederland zich met deze zaken [van de democratische 
rechtsstaat] gaat bezighouden, krijg je de grootste moeilijkheden’.22 Hij 
doelde daarmee op de dreigende inperking van de Antilliaanse autonomie.

In vroeger tijden, toen er nog sprake was van een bijzondere relatie, wer-
den problemen in overleg en palaver uitvoerig besproken, en soms opge-
lost. In 2004 nog deed de minister voor Constitutionele Zaken van de Ne-
derlandse Antillen een oproep ‘to sit down and talk it out’, met betrekking 
tot het probleem van een groep Antilliaanse jongeren in Nederland.2� Dat 
gebeurt nu ook nog wel, maar veel minder, terwijl geen adequate bestuurs-
regulering is ontwikkeld voor het definiëren van problemen en het moni-
toren van de gang van zaken op de terreinen waarvoor het Koninkrijk een 
waarborg heeft afgegeven. Het is veelzeggend dat Den Haag nog geen jaar 
geleden naar Antilliaanse instanties verwees voor antwoord op de vraag 
naar gegevens over het geweld op Curaçao. Pas nadat de Staten van de Ne-
derlandse Antillen in een unaniem aangenomen motie van 25 november 
2004 Nederland om hulp hadden gevraagd, werd een Plan Veiligheid Ne-
derlandse Antillen ‘voor een afgebakende periode’ gemaakt. Op de keper 
beschouwd komt uitoefening van de waarborgfunctie van het Koninkrijk 
vaak neer op crisismanagement, het wordt door incidenten gestuurd. Pas 
op het moment dat ontsporing dreigt of al heeft plaatsgevonden, wordt 
in parlement en media op hoger toezicht aangedrongen, dan wel door de 
verantwoordelijke minister een bijstandproject in elkaar gezet. Daarmee 
worden de waarborgen van het Koninkrijk gecompromitteerd als een stok 
achter de deur en derailleren de verhoudingen op de werkvloer van het 

Koninkrijk in een welles-nietesdis-
cussie over postkoloniale interven-
ties en Antilliaanse autonomie.

In plaats van hink-stap-sprong 
crisismanagement zouden de 
waarborgen van het Koninkrijk 
zodanig moeten worden geregu-

leerd dat de uitoefening ervan met name is gericht op het verstrekken van 
complementaire steun aan het Caribische bestuur. Met andere woorden: 
de waarborgen van het Koninkrijk moeten worden uitgeoefend op basis 

Het hink-stap-sprong 
crisismanagement van het 
Koninkrijk werkt niet

Koninkrijk?



8�

Christen Democratische Verkenningen | Winter 2005

van reguliere monitoring en zijn gericht op het verstrekken van reguliere 
steun, inderdaad, op het geven van bijstand, met raad en daad, wanneer 
dat nodig blijkt te zijn. Niet in de vorm van het zoveelste tijdelijke depar-
tementale bijstandproject, maar als regulier onderdeel van het beleid van 
de Koninkrijksregering. 

Waarborging van de maatschappelijke orde vereist 

Wat moet de reikwijdte van de zorg van het Koninkrijk zijn? Volgens het 
Jesurun-advies moet er staatkundig worden gereorganiseerd en moet het 
Koninkrijk beter worden gereguleerd. De strekking van deze advisering 
is dat het regime van pappen en nathouden van het Koninkrijk wordt ver-
vangen door een strakker, meer gecementeerd regime. Maar in principe 
verandert de reikwijdte van de zorg van het Koninkrijk niet; het regime 
wordt weliswaar iets opgerekt, maar het blijft een Koninkrijk-oude-stijl. 
Onderwijs, volksgezondheid, armoedebestrijding, sociale zekerheid, 
milieubeheer blijven aangelegenheden waarvoor in de autonome landen 
geen aanspraken op het Koninkrijk kunnen worden gemaakt. In deze 
sectoren kan uiteraard wel worden samengewerkt tussen de landen. Dat 
heeft in het verleden evenwel niet tot indrukwekkende resultaten geleid. 
Integendeel, juist vanwege het tekort aan resultaat op deze terreinen is het 
Koninkrijk in de problemen geraakt, is Curaçao gaan derailleren, zijn An-
tillengemeenten in Nederland ontstaan en is het vrije verkeer van bepaalde 
Nederlanders voortdurend in heftige discussie. 

De vraag is of een Koninkrijk zoals Jesurun cum suis zich dat voorstel-
len, de bestaande problemen wel de baas kan. De werkgroep is ervan over-
tuigd ‘dat de voorgestelde staatkundige veranderingen een belangrijke 
bijdrage zullen leveren aan oplossing van de sociaal-economische proble-
men van de eilanden. Dit zal leiden tot minder “export” van Antilliaanse 
problemen naar Nederland en tot een verbetering van de samenwerking 
tussen de Koninkrijkspartners.’24 Is dit wishful thinking of een overtui-
gende redenering? 

Het Comité 2004, een losse NGO van goede wil, is hiervan niet overtuigd 
en stelt voor de Koninkrijksaangelegenheden uit te breiden met onder-
wijs, volksgezondheid en armoedebestrijding.25 Zeker is wel dat voor de 
Nederlandse politiek en het Nederlandse publiek, de overloop van Antilli-
aanse problemen naar Nederland op gespannen voet staat met het concept 
van een zakelijke en wederzijds begrijpelijke relatie. Zal een beter toege-
rust en gereguleerd Koninkrijk in staat zijn te voorkomen dat problemen 
in de Antillen overlopen naar Nederland, zoals nu het geval is? Of moet 
daartoe de beperkte aansprakelijkheid van het Koninkrijk worden ver-
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ruimd? Met andere woorden, moet het regime van het Koninkrijk worden 
uitgebreid met waarborgen voor good governance dat ook het maatschap-
pelijk welzijn omvat? Deze uitbreiding dringt zich op vanwege de migra-
tie van problemen naar Nederland die daar — letterlijk — de goegemeente 
beroeren. Dan zou de belofte van het ongedeelde staatsburgerschap in 
1954 ruim vijftig jaar later door deze achterdeur alsnog worden ingelost. 

Zoveel is de laatste vijftien jaar wel duidelijk geworden dat de waarbor-
gen van het Koninkrijk vaak niet gestand worden gedaan, omdat het ont-
breekt aan een bestuurlijk instrumentarium. Daarnaast is ook wel duide-
lijk geworden dat een Koninkrijk dat op verre afstand blijft van het maat-
schappelijk welzijn, in de Caribische landen zichzelf tegenkomt, onder 
meer in de verloedering van buurten op Curaçao en in Antillengemeenten 
in Nederland. De waarborgen van het Koninkrijk zouden inderdaad ook 
het maatschappelijke welzijn in de Caribische landen moeten omvatten. 
Daarenboven moeten deze waarborgen gestand worden gedaan door wet-
ten, regels en bestuur op het niveau van Koninkrijk. Hoe dat er uit moet 
zien, valt nog te bezien. Daarover is wel nagedacht door onder anderen 
Jesurun cum suis. Een greep uit wat ter tafel ligt betreft onder meer de in-
richting van een Onderraad en een Secretariaat Koninkrijksaangelegenhe-
den van de Rijksministerraad, sectorale bestuursverbanden van de landen 

op Koninkrijksniveau voor justitie, 
veiligheid, onderwijs, volksgezond-
heid, economische ontwikkeling, 
maatschappelijk welzijn en milieu-
beheer (met eigen bevoegdheden 
en budget) en reparatie van het 
democratisch deficit. Duidelijk 
moet zijn dat de politieke bereid-
heid bestaat het Koninkrijk op te 
waarderen, zowel in Nederland als 

overzee. Het opheffen van de Nederlandse Antillen als eenheidsstaat en 
bijgevolg een status aparte voor Curaçao en St. Maarten doet daar als zoda-
nig niets vanaf. Voor Curaçao telt een autonome status kennelijk meer dan 
het herstel van een zwaar ontregelde maatschappelijke orde.

Aan de Nederlandse bereidheid om de Koninkrijkswaarborgen uit te 
breiden tot volwaardige burgerschapsrechten voor Antilliaanse rijksge-
noten, kan met rede worden getwijfeld. Ook van Antilliaanse kant worden 
hier geen claims gelegd. Sinds het begin van de jaren negentig van de 
vorige eeuw wordt slechts in de marge van de Nederlandse en Antilliaanse 
politiek opgeroepen de waarborgen van het Koninkrijk ook te betrekken 
op sociaal-economische burgerschapsrechten van Nederlanders in de 

Voor Curaçao telt een 
autonome status kennelijk 
meer dan het herstel van 
een zwaar ontregelde 
maatschappelijke orde
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Caribische delen van het Koninkrijk. Niet moet worden uitgesloten dat in 
de wandelgangen van het Koninkrijk een houding van muddling through 
(pappen en nathouden) de toon blijft bepalen. Dat wil zeggen dat Neder-
land na vijftig Statuutjaren de integratie van het volledige staatsburger-
schap van Antilliaanse Nederlanders in het Koninkrijk nog immer niet 
eigen heeft kunnen of willen maken.

Dat neemt niet weg dat het belang van de Antillen is om, hoe dan 
ook, deel te hebben aan een grensoverschrijdende rechtsorde en daarop 
(bescheiden) invloed uit te oefenen. Volgens een recent advies van de 
Raad van State is het alternatief: overgeleverd zijn aan wat andere, meer 
invloedrijke staten eenzijdig of gezamenlijk beslissen.26 Het gaat tegen-
woordig niet zozeer meer om leven onder de koloniale rook27, maar om 
deelname aan een krachtige rechtsorde, die tevens in staat is om een be-
hoorlijke maatschappelijke orde te waarborgen. Wie trekt dat beleid? 
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