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Op 8 april 2005 heeft de bevolking van Curaçao zich in volle vrijheid 
bij referendum uitgesproken voor een positie van autonoom land binnen 
het Koninkrijk der Nederlanden. Men wil de weg inslaan naar minstens 
dezelfde ‘status aparte’ als Aruba. Daar sprake is van een standpunt van 
de meerderheid van de burgers, heeft Curaçao er recht op dat die wens zo 
snel mogelijk wordt ingewilligd. Politiek Den Haag mag deze staatkun-
dige eis niet frustreren door het stellen van allerlei voorwaarden inzake de 
economische structuur. 

Dat deze wens van Curaçao mogelijk een versnipperend effect zal heb-
ben op de Nederlandse Antillen, is van ondergeschikt belang gezien het 
zelfbeschikkingsrecht van de Antillianen. Het Statuut voor het Koninkrijk 
der Nederland is geschreven voor een interim-fase en nooit bedoeld voor 
de 21ste eeuw. Den Haag moet ophouden het zelfbeschikkingsrecht bin-
nen het Koninkrijksverband steeds af te doen als theoretisch en zal, om 
de gevoelige betrekkingen niet verder te belasten, moeten erkennen dat 
de ‘Nederlandse Antillen’ totaal niet aansluit bij de belevingswereld op de 
eilanden en als bestuurslaag moet verdwijnen. 

Het volk van Curaçao heeft 
recht op zelfbeschikking

Wanneer Curaçao een beroep doet op het 
zelfbeschikkingsrecht, probeert Nederland dat te 
frustreren door extra eisen en voorwaarden te stellen. 
Het Nederlandse gebrek aan soepelheid inzake 
zelfbeschikking spoort niet met de oorspronkelijke 
bedoelingen en criteria van de Verenigde Naties. 
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Spanningen

Toen de koloniale banden van Nederland en de wingewesten werden 
doorgeknipt, kwamen daarvoor in de plaats nieuwe betrekkingen, echter 
niet zonder spanningen. Er is discussie over de toegang van producten tot 
markten, de rechtspositie van bedrijven en de nationaliteit van de bewo-
ners uit het ene deel die zich blijvend vestigen in het andere deel. Omdat 
er bijzondere banden zijn, die worden aangehouden voor langere tijd, ont-
staan ook meningsverschillen over de hoeveelheid ontwikkelingshulp van 
het voormalige moederland richting de overzeese gebieden (dat een extra 
morele lading heeft vanwege driehonderd jaar slavernij en slavenhandel), 
de taal van het moederland als officiële taal (en het probleem als de bevol-
king in meerderheid van het Nederlands overstapt op Papiaments, Spaans 
of Engels), de behoefte aan natievorming en cultuur op de eilanden, de 
juridische verantwoordelijkheid en de invloed van het rechtssysteem van 
het moederland. Deze spanningen doen zich voor in een situatie dat men 
op het grondgebied van de voormalige koloniën dichter bij de oude ge-
zagsvoorstellingen staat, dan bij het in de loop van de tijd democratischer 
geworden moederland. 

Zelfbeschikking

In het hart van deze spanningsvelden staat het zelfbeschikkingsrecht van 
volken. Dat komt er op neer dat een volk zijn eigen politieke status bepaalt 
en zijn eigen economische, sociale en culturele ontwikkeling nastreeft. 
Dit beginsel speelde een rol tijdens de Amerikaanse revolutie (1776) in de 
strijd tegen de Engelse koning, en mondde uit in de Amerikaanse consti-
tutie, waarbij in de plaats van het gezag van de koning het gezag van het 
vrije volk werd gesteld. Ook de Fransen legden in 1789 de bron van de soe-
vereiniteit bij de natie. 

Het zelfbeschikkingsrecht van volken kwam vervolgens scherp naar 
voren na de Eerste Wereldoorlog en het optreden van de Amerikaanse pre-
sident Woodrow Wilson (1918), hoewel voor Nederland de Belgische af-
scheiding van 18�0 al een traumatische voorbode vormde. Door de Tweede 
Wereldoorlog — en in juridische zin door de mensenrechtenverdragen 
van de Verenigde Naties uit 1966 — is het beginsel in de loop van de tijd 
dwingend internationaal recht geworden. Zelfbeschikkingsrecht van vol-
ken wordt, zeker in de context van een koloniale verhouding, beschouwd 
als een collectief mensenrecht. Het voormalige koloniale gebied heeft het 
zelfbeschikkingsrecht en kan zelf besluiten tot afscheiding, associatie of 
integratie met het Rijk in Europa. Daarbij is niet beslissend de wil van Ne-
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derland, maar de wil van de bewoners van ieder afzonderlijk eiland. Arti-
kel 7� van het VN-Handvest uit 1945 verplicht Nederland voor de eilanden 
zelfbestuur te ontwikkelen, rekening te houden met de politieke aspiraties 
van de volken en hen bij te staan bij de progressieve ontwikkeling van hun 
vrije politieke instellingen. Dat is een heilige opdracht. In Resolutie 1514 
van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 14 december 

1960 wordt zelfbeschikking geëist 
voor alle volken die onder vreemde 
heerschappij leefden en moeten 
onmiddellijke stappen worden 
genomen. In Resolutie 1541 van 15 
december 1960 is bepaald dat de 
status van volledig zelfbesturend 
gebied niet alleen wordt bereikt 
door volkenrechtelijke onafhan-
kelijkheid, maar ook door vrije 

associatie of integratie met een onafhankelijke staat. Maar vrijwillige aan-
vaarding van het Koninkrijksverband betekent niet dat het zelfbeschik-
kingsrecht van een eilandvolk is uitgewerkt. De eilanden kunnen het recht 
ook gebruiken voor een andere politieke constructie dan volledige onaf-
hankelijkheid (Resolutie 2625 van 24 oktober 1970). 

Onafhankelijkheid

Vlak na de Tweede Wereldoorlog was het beleid van de Nederlandse re-
gering — afgedwongen door de situatie in de Oost — dat de overzeese 
gebiedsdelen, waaronder een aparte vermelding voor Curaçao, grote 
zelfstandigheid zouden hebben binnen het Koninkrijk der Nederlanden. 
Onafhankelijkheid werd echter beschouwd als strijdig met de toenmalige 
Grondwet. Daardoor werd het dekolonisatieproces gefrustreerd. Indone-
sië wilde los, maar dat leidde tot acties door Nederlandse troepen. Buiten 
het Koninkrijk werd de Republiek Indonesië gevormd. Met Suriname en 
de Nederlandse Antillen kwam in 1954 wel een voorlopige structuur tot 
stand met het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. De wens van 
Suriname om in de preambule van het Statuut een verwijzing naar het 
recht op zelfbeschikking op te nemen, werd door Nederland niet erkend, 
uit angst voor afscheiding. Suriname heeft dit geslikt vanwege de chanta-
ge dat anders niet over structurele ontwikkelingshulp zou worden gespro-
ken. In 1975 werd Suriname volledig onafhankelijk, maar al snel volgde 
een militaire staatsgreep. Van de zes Antillen kreeg Aruba per 1 januari 
1986 een status aparte ten opzichte van de andere eilanden. 

Vrijwillige aanvaarding 
van het Koninkrijksverband 
betekent niet dat het 
zelfbeschikkingsrecht van een 
eilandvolk is uitgewerkt
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In de aanloop naar de status aparte voor Aruba heeft de Nederlandse 
regering in de jaren tachtig het zelfbeschikkingsrecht van de eilanden of-
ficieel erkend en ook laten prevaleren boven de realiteit en de fictie van de 
onschendbaarheid van de territoriale grenzen van de Nederlandse Antillen, 
gezien de scheiding door zoutwater, de enorme afstanden en de afwezig-
heid van een gemeenschappelijke oriëntatie. Stiekem meent de Neder-
landse regering dat met de vrijwillige acceptatie van de rechtsorde van het 
Statuut de eilanden zich niet meer eenzijdig kunnen beroepen op het zelf-
beschikkingsrecht naar internationaal recht. De uitoefening van het zelfbe-
schikkingsrecht zou de uitkomst moeten zijn van een gemeenschappelijk 
afwegingsproces onder het interne (staats)recht van het Statuut. Deze Ne-
derlandse voorkeur is volkenrechtelijk onhoudbaar, gezien de in referenda 
geuite verlangens van de eilanden om een eigen staatkundige weg te gaan. 

Uit het feit dat het Koninkrijk bestaat uit de drie delen Nederland, 
de Nederlandse Antillen en Aruba blijkt dat Curaçao niet eens wordt ge-
noemd. Het grootste en belangrijkste eiland, met na Rotterdam zelfs de 
tweede haven van het Koninkrijk der Nederlanden, is het slachtoffer van 
de Haagse verdeel- en heerspolitiek. Omdat het Statuut, uit angst dat 
landen er te snel uit zouden stappen, ervan uitgaat dat de inhoud van het 
Statuut alleen kan worden gewijzigd als alle partijen daarmee akkoord 
gaan, zijn de Nederlandse Antillen voor iedereen een belemmerende 
structuur geworden. Het is absurd dat, ondanks een onderlinge afstand 
van zo’n duizend kilometer, nooit een voor de hand liggende splitsing van 
de Nederlandse Antillen in twee delen is doorgevoerd: de Boven- en Bene-
denwindse eilanden. 

Herziening 

Op papier werken Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba uit vrije 
wil samen op terreinen die worden beschouwd als Koninkrijksaangelegen-
heden (art. � Statuut). In de praktijk domineert Nederland de Koninkrijks-
organen volledig, wat zowel in strijd is met het beginsel van de gelijkheid 
van de burgers als de gelijkheid van de voormalige koloniën en het moe-
derland. Tekenend is de afwezigheid van een koninkrijksparlement. Ne-
derland grijpt vrijwel niet in bij schending van bestuurlijke normen, waar 
dat op grond van het Statuut wel mogelijk zou zijn (artt. 4�, lid 2, 50 en 51 
Statuut), dit uit angst de autonomie van de eilanden te schenden. 

Volgens de vorige minister van Koninkrijksrelaties Thom de Graaf 
(D66) dienden de afzonderlijke eilanden meer autonomie te krijgen, maar 
zijn uitgangspunt was dat het land ‘Nederlandse Antillen’ zou moeten 
blijven bestaan: de eilanden zouden het niet alleen kunnen. De Graaf was 
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geen voorstander van een status aparte voor enig eiland.1 De indruk wordt 
gewekt dat politiek Den Haag geen zin heeft om per eiland maatwerk te le-
veren. ‘Gidsland Nederland’ heeft onvoldoende respect voor de verlangens 
van de eilanden, met name Curaçao en Sint Maarten, die een eigen rege-
ring en een directe koninkrijksband met Nederland willen, met afspraken 
over munt, defensie, externe relaties en justitie. De Antilliaanse premier 
Etienne Ys (PAR) is terecht boos wanneer de huidige minister van Konink-
rijksrelaties, Alexander Pechtold (D66), het oplossen van de economische 
problemen als voorwaarde stelt voordat kan worden nagedacht over de 

nieuwe staatkundige structuur. 
De uitoefening van het recht moet 
worden beoordeeld in het licht van 
gerechtigheid en solidariteit.

Een ander idee, dat Nederland 
met een beroep op het zelfbeschik-
kingsrecht van het moederland 
eenzijdig het Koninkrijksverband 
zou kunnen verlaten, is onzin ge-
zien de specifieke banden en de 

geschiedenis. ‘Secessie’ bij Jessurun d’Oliveira klinkt leuk, maar materieel 
zou sprake zijn van ‘verstoting’. Om afhankelijke mensen op kleine en 
veraf gelegen eilanden, mensen die altijd hulp nodig zullen hebben en 
verlangen naar economische, sociale en culturele ontwikkeling, op zo’n 
manier botweg alleen te laten, veroorzaakt gigantische schade. Na hon-
derden jaren van uitbuiting is dat geen aanvaardbare optie naar internati-
onaal recht. Als de Nederlandse betrokkenheid zou wegvallen, is de kans 
trouwens groot dat Aruba, Bonaire en Curaçao in de handen vallen van het 
onstabiele Venezuela. 

Tussen Amerika en Europa

De reden dat Nederland soms van de Caribische eilanden af lijkt te willen, 
wordt beïnvloed door de steeds verdergaande integratie van Nederland 
in de Europese Unie. In beginsel is de territoriale werkingssfeer van het 
Europese gemeenschapsrecht beperkt tot Nederland in Europa. De Neder-
landse Antillen en Aruba hebben de status van landen en gebieden overzee 
(LGO) en er geldt een bijzondere associatieregeling.2 Ze worden dus niet 
beschouwd als derde landen, maar maken ook geen deel uit van de interne 
markt van de Unie. Anders dan in 1954 is Nederland veel hechter geïnte-
greerd in de Europese rechtsorde en worden steeds meer Nederlandse 
bevoegdheden ‘gepoold’ naar het hogere Brusselse niveau, ook voor zaken 

Dat Nederland met een beroep 
op het zelfbeschikkingsrecht 
van het moederland eenzijdig 
het Koninkrijksverband zou 
kunnen verlaten, is onzin
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die door het Statuut als koninkrijkszaken worden beschouwd. Dit is gaan 
wringen nu de Nederlandse Antillen zich richten op de Caribische regio en 
de Verenigde Staten van Amerika (Miami) met name qua bedrijfsleven en 
hoger onderwijs. 

Hoewel door de Koninkrijksconstructie de eilanden niet worden be-
schouwd als onderdeel van de EU-lidstaat Nederland, heeft Den Haag wel 
geopperd dat de eilanden de mogelijkheid zouden moeten hebben om 
ultraperifere gebieden (UPG) van de Europese Unie te worden.� Dan zou op 
de eilanden het supranationale recht van de interne markt en het gemeen-
schappelijke beleid van toepassing worden verklaard, maar voor dit sterk 
integrerende idee was van Antilliaanse zijde geen belangstelling.

Het resultaat is dat het beleid en de regelgeving van Nederland ener-
zijds en de Nederlandse Antillen en Aruba anderzijds steeds verder uit 
elkaar lopen. Alle burgers van het Koninkrijk bezitten het Nederlandse 
burgerschap en zouden dan ook het burgerschap van de Unie moeten be-
zitten, maar Nederland betrekt de Caribische burgers nauwelijks bij de 
participerende en representatieve democratie van de Europese Unie.4 In 
combinatie met de sleutelrol die een vijfde deel van de bevolking van de 
Antillen speelt in de drugshandel tussen Zuid-Amerika en de Europese 
Unie, is sprake van een onhoudbare situatie. Wat betreft de open grens 
op het eiland Sint Maarten dreigen fricties. Zo is het Franse deel van Sint 
Maarten een integraal onderdeel van Frankrijk waar ook de EU-regelgeving 
geldt, met vrije vestiging vanuit Europa en een goed wegennet, terwijl het 
Nederlandse deel van Sint Maarten geen deel uitmaakt van de EU. Daar-
door zal de kloof groeien en zal op termijn wellicht de grens moeten slui-
ten. De beste optie lijkt dat Sint Maarten uit de Antillen stapt en dan als 
eigen land kiest voor de UPG-status. 

De Nederlandse Antillen zullen ieder afzonderlijk een keuze moeten 
maken: of onafhankelijkheid in de richting van de Caribische regio en de 
Verenigde Staten van Amerika, of integratie in de richting van de Europese 
Unie en Nederland. Bij die beslissing behoort de mening van de meerder-
heid van de burgers doorslaggevend te zijn, vandaar het belang van een 
goede en regelmatige communicatie met de bevolking. Als een eiland wil 
integreren richting de Europese Unie en Nederland, ligt het voorbeeld van 
het Franse model voor de hand; op het desbetreffende eiland zou het Ne-
derlandse provincie- en gemeenterecht kunnen worden ingevoerd. 

Dan zou een eiland bijvoorbeeld de status van armlastige gemeente 
kunnen krijgen en kan Nederland inzake financiën en criminaliteit probe-
ren orde op zaken te stellen. Na tien jaar zou de bevolking zich dan in een 
referendum moeten uitspreken of haar dat wel of niet bevalt. In die jaren 
zal de afhankelijkheid toenemen, maar tevens kunnen de uitkeringen 
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worden opgetrokken tot hetzelfde niveau als in Nederland. Want vanuit 
het perspectief van de formeel beleden ‘eenheid’ van Nederland en Cura-
çao, is het een schande dat ouderen en weduwen in Willemstad financieel 
onmogelijk kunnen rondkomen. Uit nood worden veel Antillianen zo naar 
Nederland gedreven, soms als bolletjesslikkers. Daartegenover staan de 
Nederlandse pensionado’s die bij het Spaanse water villa’s laten bouwen. 
Wat stelt gezamenlijke Nederlandse nationaliteit voor als er op het punt 
van sociale en economische rechten zulke gigantische verschillen zijn? 

Conclusie

Wanneer de eilanden een beroep doen op het zelfbeschikkingsrecht, pro-
beert Nederland dat te frustreren door extra eisen en voorwaarden te stel-
len op het punt van financiën en de algehele bestuurlijke organisatie. In 
een rondetafelconferentie zullen de eilanden altijd het slachtoffer worden 
van de Nederlandse verdeel- en heerspolitiek. Het Nederlandse gebrek 
aan soepelheid inzake zelfbeschikking spoort niet met de oorspronkelijke 
bedoelingen en criteria van de Verenigde Naties. Want ieder volk heeft 
recht op een eigen regeringsvorm en vrijwaring van onderdrukking. Pro-
bleem bij het wijzigen van de interne structuur van het Statuut is dat alle 
betrokken partijen moeten instemmen. Nederland mag status aparte voor 
Curaçao niet weigeren; het is immers ook verleend aan Aruba. 

Uiteraard zal Curaçao te horen krijgen dat de omstandigheden in ver-
gelijking met de jaren tachtig totaal anders zijn, dat Aruba in de jaren 
negentig ondanks het plan niet onafhankelijk is geworden. De realiteit is 

dat onafhankelijkheid nooit echt 
de bedoeling is geweest van Aruba. 
Het was een strategie om de ge-
wenste status aparte te realiseren, 
en Aruba is met het toerisme een 
welvarend eiland geworden. Met de 
duidelijke uitslag van het referen-
dum op Curaçao als uitgangspunt, 
lijkt het daarom het meest strate-
gisch wanneer het eiland zich op 

grond van het zelfbeschikkingsrecht van volken eenzijdig losmaakt van de 
Nederlandse Antillen. Laat Willemstad maar lippendienst bewijzen aan de 
onafhankelijkheid en aangeven geen geld te willen betalen aan de andere 
eilanden. Laat de puber ten opzichte van het moederland maar tonen dat 
hij volwassen is geworden. 

Nederland is volkenrechtelijk zonder meer verplicht aan een afschei-

Nederland is volkenrechtelijk 
zonder meer verplicht aan een 
afscheiding van Curaçao uit 
de Nederlandse Antillen alle 
medewerking te verlenen
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ding van Curaçao uit de Nederlandse Antillen alle medewerking te verle-
nen. Na het dreigen met het zelfbeschikkingsrecht, zal Nederland wel over 
de brug moeten komen als het gaat om het gerechtvaardigde verlangen 
van de bevolking van Curaçao. Dan dient met spoed een conferentie te 
worden gehouden, ditmaal geen rondetafelconferentie met alle eilanden, 
maar een driehoekige tafel met alleen Curaçao, Nederland en de Verenig-
de Staten van Amerika, de politieagent in die regio. De wens van Curaçao, 
een status aparte binnen het Koninkrijk, zal snel worden geaccepteerd, 
want niemand zit te wachten op Curaçao als waddeneiland van Venezuela, 
zeker de Amerikanen niet. Vanwege de haven, de olie en de strategische 
ligging is Curaçao allesbehalve een nutteloos eiland. De bewoners van 
Curaçao hebben dat met hun verlangen naar respect en status aparte beter 
door dan politiek Den Haag. 
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2 Zie artt. III-286-III-291; IV-440 en bij-
lage II van de Grondwet voor Europa. 

� Zie rapport Raad van State 9 september 
200�: voorlichting over de verhouding 
Nederlandse Antillen-Aruba tot de EU.
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4 Zie de artikelen 17, lid 1 en 19, lid 2 van 
het EG-Verdrag en Zaak C-�00/04 van 
het Hof van Justitie van de EG ten aan-
zien van het stemrecht ten behoeve van 
referendum (zaak nog niet gewezen). 
Nederland beweert dat kiesrecht geen 
Koninkrijksaangelegenheid is, maar 
een landsaangelegenheid.


