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U bent zeer recent terug van de startronde-
tafelconferentie met de Nederlandse Antil-
len en Aruba. Uit de slotverklaring blijkt 
opnieuw dat u in uw beleid de lijn volgt 
van de commissie-Jesurun. U bent bezig 
met de opheffing van het Land de Neder-
landse Antillen. 

pechtold Inderdaad. We hebben afge-
sproken dat, onder een aantal voorwaarden, 
per 1 juli 2007 Curaçao en St. Maarten de 
status van Land krijgen, zoals Aruba al lan-
ger heeft. Dat betekent meer zelfbeschik-
king voor Curaçao en St. Maarten zonder 
geheel los te staan van Nederland. Saba, 
St. Eustatius en Bonaire zullen de status van 
Koninkrijkseiland verwerven. Dat betekent 
juist een steviger band met Nederland. 

De relatie tussen Nederland en deze klei-
nere eilanden gaat lijken op die tussen de 
landelijke overheid en een lagere overheid, 
een gemeente of een provincie. Dat kan bij-
voorbeeld ook betekenen dat moet worden 
gekeken naar het niveau van de uitkeringen. 
Daarbij moet natuurlijk wel rekening wor-

den gehouden met de regionale omstandig-
heden. Loop je teveel uit de pas met de regio, 
dan creëer je een immigratieprobleem. Dan 
wil iedereen daar z’n geluk beproeven. Onze 
rechtsstaat en onze rechtszekerheid moe-
ten daar ook gelden. Het gaat tenslotte ook 
maar om 20.000 inwoners. Als we morgen 
een stukje van België erbij zouden krijgen, 
zouden we dat toch ook doen. Maar tegelij-
kertijd moet dat ook gepaard gaan met een 
zekere mate van zelfbestuur. Het gaat im-
mers wel over een eiland dat 9000 kilometer 
verderop ligt. De bewoners zullen naast 
een aanvaardbaar welvaartsniveau ook een 
goede brandweer of een goede gezondheids-
zorg willen. Ik kan mij voorstellen dat dat 
dan wordt geregeld in regionale samenwer-
kingsverbanden tussen de eilanden of met 
andere partners in de Caribische regio.
 

Waarom wordt het land ‘de Nederlandse 
Antillen’ eigenlijk opgeheven? 

pechtold De belangrijkste reden daar-
voor is dat de Nederlandse Antillen nooit 
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een echte eenheid is geweest: ieder eiland 
wil een andere kant op. Mede daardoor is 
er sprake van een grote inefficiëntie. Het 
ongelukkige is dat de respectieve eilanden 
zich steeds verschuilen achter het argument 
dat zij iets niet overeenkomstig afspraken 
realiseren, omdat de Nederlandse Antillen 
hen daarbij op de een of andere manier in 
de weg staat. Mijn lijn is nu: als het Land 
de Nederlandse Antillen een obstakel is om 
de nijpende problemen aan te pakken, dan 
halen we die bestuurslaag weg. De eilanden 
kunnen, als aan een aantal criteria wordt 
voldaan, vervolgens de status krijgen die zij 
zelf willen. Zo krijgt men volop ruimte om 
zelf verantwoordelijkheid te nemen of, voor 
de kleinere eilanden, deze meer naar Neder-
land te verleggen. 

Wat is de reden dat het overkoepelende 
verband van de Nederlandse Antillen geen 
succes is geworden? 

pechtold De mislukking van het ver-
band Nederlandse Antillen heeft ermee te 
maken dat de eilanden weinig met elkaar 
gemeen hebben, mede daar de Bovenwindse 
en Benedenwindse eilanden zo ver van 
elkaar afliggen — circa 900 kilometer. Zij 
zijn bij elkaar gekomen doordat Nederland 
ruim �50 jaar geleden met elk van hen een 
koloniale relatie is aangegaan. Vijftig jaar 
geleden is het Statuut totstandgekomen om 
die koloniale verhoudingen tussen Neder-
land en de eilanden om te buigen. Deze door 
het historische ‘toeval’ samengestelde groep 
eilanden is als één geheel gezien: de Neder-
landse Antillen. De ambitie was de eilan-
delijke bevolkingen om te smeden tot een 
soort ‘natie’. Iedereen die de verschillende 
eilanden van de Antillen bezoekt, ziet dat 
het bijzonder lastig is om er een eenheid van 
te smeden. De verschillen zijn uitgesproken 
groot, of het nu gaat om cultuur, natuur, ge-

schiedenis of etniciteit. De ambitie om deze 
te verenigen tot een ‘land’ is gewoon niet 
realistisch gebleken. Dat is geen verwijt aan 
onze voorouders of voorgangers. We hebben 
lange tijd gehoopt op en gewerkt aan een-
heid, maar we moeten nu onderkennen dat 
het niet gelukt is. 

Geldt dat misschien ook voor het Konink-
rijk? Is het een ijdele hoop gebleken dat dat 
een eenheid is? 

pechtold Je kunt je inderdaad afvragen 
wat Nederland en die eilanden gemeen heb-
ben. De grootste gemene deler is het huis 
van Oranje Nassau. Maar verder valt mij op 
dat de kennis van elkaar en de belangstel-
ling voor elkaar erg ongelijk verdeeld is. 
Zij kennen onze topografie, ze lezen onze 
kranten en kijken naar NOVA. Andersom is 
er in Nederland nauwelijks kennis aanwezig 
over hen. Het is tekenend dat we zelfs een 
minister van Koninkrijksrelaties aanstellen, 
die bij een eerste ontmoeting met de pers de 
hoofdstad van Aruba niet eens bleek te we-
ten. Terzijde: inmiddels ben ik beduidend 
beter geïnformeerd.

Het Koninkrijk valt dus eigenlijk te 
typeren als eenrichtingsverkeer met een 
oranje sausje. Toch is er een verschil met het 
gebrek aan cohesie van de Nederlandse An-
tillen. Ik constateer dat alle eilanden in het 
Koninkrijk willen blijven. De wens van som-
mige eilanden om dezelfde status aparte 
als Aruba te krijgen, is wat nog het meest 
richting onafhankelijkheid neigt. Maar dit 
is geen stap op weg naar onafhankelijkheid 
gebleken, zoals Aruba kenbaar maakt. En 
mocht het uiteindelijk wél tot onafhanke-
lijkheid leiden, dan zullen we dat dan wel 
weer zien. De binding aan het Koninkrijk 
blijft belangrijk. Drie eilanden zullen, zoals 
gezegd, zelfs directe banden aangaan met 
Nederland. 

Zo kan het niet langer!
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Hoe ziet u de toekomst van het Koninkrijk? 

pechtold Hoe moeten we de relatie in 
de 21ste eeuw met die prachtige eilanden in-
richten? Dan zie ik ze graag als belangrijke 
stepping stone voor Nederland en Europa 
naar het Latijns-Amerikaanse achterland. 
De eilanden hebben ook een geopolitiek be-
lang. Daarenboven zijn ze op zich een zeer 
aantrekkelijke bestemming: het heerlijke 
klimaat, de bijzondere culturele uitingen, 
het gegeven dat ze daar de Nederlandse taal 
spreken, de ligging in de Cariben. 

Zal het resultaat van de rondetafelconfe-
rentie blijken te zijn, dat het Statuut hele-
maal wordt opengebroken?

pechtold Er dient nog wel heel wat te 
gebeuren voor het Statuut kan worden open-
gebroken, maar het zou ook kunnen blijken 

dat dit in veel mindere mate behoeft dan nu 
wordt gedacht. Het Statuut geeft veel meer 
waarborgen voor rechtspraak, goed bestuur 
en financiën dan men meestal denkt. Het 
Statuut heeft de nodige ruimte die tot nu 
toe onbenut is gebleven. Op het niveau van 
het Koninkrijk met name is die ruimte om 
bijzondere banden aan te gaan met de klei-
nere eilanden en om, zoals nu geschiedt, 
het eilandelijke huishoudboekje op orde te 
brengen. 

U hebt bevoegdheid van hoger toezicht? 

pechtold Als we dit proces niet met 
elkaar zouden zijn ingegaan, dan was een 
noodmaatregel noodzakelijk geweest. De 
rondetafelconferentie heeft dat voorkomen. 
Het is ook beter zo, want allerlei noodza-
kelijke maatregelen afdwingen en keihard 
ingrijpen zou het allemaal veel lastiger en 
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 Zelfbeschikking?
onaangenamer maken. Dan zou het ook een 
hele kunst zijn om de bevoegdheden weer 
terug te geven. 

Hoe ziet u de toekomst van Curaçao, een 
eiland met heel veel problemen op het 
gebied van criminaliteit en armoede?

pechtold Curaçao heeft veel problemen. 
Maar laten we de kansen niet vergeten. Het 
eiland heeft enorme ontplooiingsmogelijk-
heden, of het nu gaat om alle monumenten 
die als toeristentrekpleisters kunnen gaan 
fungeren of om de raffinaderij. Laten we 
hand in hand proberen die kansen te benut-
ten. Als er weer een economie is die op gang 
komt, dan zal ook de informele economie 
voor een flink deel verdwijnen. De status 
aparte kan de 150.000 bewoners het gevoel 
geven dat zij er zelf voor moeten gaan . Er 
moet aansluiting worden gevonden bij de 
wens van de bewoners om het beste voor 
hun kinderen te willen. Ik vind het belang-
rijk dat er hoop ontstaat bij individuen, 
zodat ook de Antillianen die hier hebben 
gestudeerd en een baan hebben gevonden, 
terugkeren om te helpen hun samenleving 
weer op te bouwen.

Nog maar enkele jaren terug werd de 
toenmalige premier Pourier gevraagd om 
financieel zaken op orde te brengen. Dat 
is hem na enorme inspanningen en onder 
zeer moeilijke omstandigheden toch rede-
lijk goed gelukt. Toen heeft Nederland het 
echter laten afweten en hem de toegezegde 
financiële ondersteuning niet gegeven. Dat 
is men op de Antillen niet vergeten. 

pechtold Ik wil daar niet in treden. 
Inderdaad is er het beeld dat toen de pas de 
deux is mislukt. Ik wil niet al te kritisch naar 
mijn voorgangers kijken. Dat is wel heel erg 
gemakkelijk met de wetenschap van nu. 

Om te voorkomen dat het nu misloopt ben 
ik op zoek naar een breed politiek en maat-
schappelijk draagvlak. Ook in Nederland. 
Hier horen we vaak veel negatiefs over Antil-
liaanse jongeren of over cocaïnehandel. Veel 
minder echter horen we bijvoorbeeld over de 
succesvolle economische missie die vorige 
week op de Antillen was. Of over het mooie 
weer en de mooie natuur. Toen ik er was, heb 
ik de fotograaf gevraagd mij niet in een ver-
gaderruimte te fotograferen maar onder een 
palmboom. Zo wordt de Nederlander ook 

nog eens geconfronteerd met het gegeven 
dat het er mooi is en dat er veel positiefs is. 

Comité 2004? Ik koester al diegenen 
die meedenken en adviseren, maar het is 
jammer dat het vaak elitaire clubs zijn van 
mensen die elkaar kennen en allemaal ooit 
iets met de Antillen hebben gehad. Ik zoek 
een breed draagvlak ook daarbuiten. Naar 
bijvoorbeeld rolmodellen. Als er een zange-
res als Gladys Grace meedoet met het song-
festival, laten we dan erbij zeggen dat ze van 
Antilliaanse afkomst is. Idem dito met sport. 

We hebben nu een akkoord gesloten en 
afspraken gemaakt en er zullen ongetwij-
feld nog heel wat crises volgen. Maar ik wil 
nu even die positieve resultaten vasthouden. 
Er zijn onomkeerbare stappen gezet. Zowel 
regeringspartijen als oppositiepartijen zijn 
aan de afspraken gebonden, en zo hebben 
ze een breed politiek draagvlak. Dus ook na 
de verkiezingen zullen ze gedragen blijven 
worden, zo verwacht ik.

Zo kan het niet langer!
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