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‘We moeten het zwaarste middel 
inzetten: een staatscommissie 
voor de Antillen’ 

In gesprek met CDA-woordvoerders 
Wim van Fessem & Wolter Lemstra
door Rien Fraanje

Oud-journalist van de Staatscourant

‘Het zijn natuurlijk prachtige eilanden, de 
mensen zijn vriendelijk en het is er altijd 
mooi weer. Wat dat betreft kan ik me alweer 
verheugen op het volgende bezoek aan de 
Antillen.’ In januari is het zover: dan mag 
CDA-kamerlid Wim van Fessem samen met 
zijn collega-woordvoerders uit de Eerste 
en Tweede Kamer weer naar de overzeese 
gebieden voor het reguliere bezoek met 
collega-parlementariërs van de Nederlandse 
Antillen. Maar afgezien van het aangename 
klimaat en de gastvrije cultuur geven de 
Antillen politiek gezien vooral zorgen. Van 
Fessem: ‘De verhoudingen met de collega-
parlementariërs zijn goed. Maar tegelijker-
tijd verloopt het contact moeizaam. In alle 
vriendelijkheid zijn we wel erg formeel naar 
elkaar.’ 

• • •
CDA-senator Wolter Lemstra is nog kriti-
scher over de halfjaarlijkse bezoeken. ‘Bij 
elke ontmoeting wordt een slotverklaring 
opgesteld. Lees ze maar eens na: de inhoud 
daarvan is weinig indrukwekkend. Collega-
senatoren die eerder woordvoerder op het 

terrein van de Antillen zijn geweest, vragen 
mij wel eens: moeten we hiermee wel willen 
doorgaan? Het is pappen en nathouden.’ 

• • •
De verhoudingen tussen twee van de lan-
den uit het Koninkrijk – met Aruba bestaan 
nauwelijks problemen — kunnen zonder 
overdrijving gespannen worden genoemd. 
De Antillen zien het liefst dat de invloed van 
Nederland wordt beperkt. Maar tegelijker-
tijd noopt de belabberde financiële situatie 
van de Nederlandse Antillen Den Haag tot 
enige bemoeienis, net als de problemen van 
drugssmokkel vanuit het Caribische gebied. 
Er moet dringend iets gebeuren. 

• • •
De verhouding tussen Nederland en de An-
tillen wordt geregeld in het Statuut. Vorig 
jaar bestond het Statuut vijftig jaar. Was dat 
reden voor een viering of een herdenking? 

Van Fessem Het Statuut is een histori-
sche vergissing. De bepaling dat de deel-
nemende landen gelijkwaardig zijn, houdt 
Nederland in de houdgreep. Het Statuut 
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werd indertijd opgesteld om de relatie met 
Indonesië vorm te geven. De bepaling dat 
de landen in het Koninkrijk gelijkwaardig 
zijn, is gemakkelijk hard te maken met een 
land waar tweehonderd miljoen mensen 
wonen. Waarschijnlijk hebben ze pas later 
ook naar links op de wereldkaart gekeken 
en bedacht: we doen de Nederlandse Antil-
len er maar bij. 

Maar als we hun economische poten-
tie, welvaartsniveau en levensstandaard 
bekijken, is het moeilijk vol te houden dat 
Nederland en de Antillen gelijkwaardig 
zijn. Het land heeft een ongekende schuld 
en de armoede is enorm. Het is eigenlijk 
onverteerbaar dat in het Koninkrijk zoveel 
ellende is. Maar dit gelijkwaardigheidprin-
cipe maakt wel dat Nederland zich niet 
mag bemoeien met de overzeese gebieden. 
Nederland heeft er geen fluit te vertellen. Er 
bestaat overzee een groot politiek wantrou-

wen ten aanzien van Nederland. De poli-
tieke elite daar is bang dat ons land teveel 
invloed krijgt. 

Kortom: het probleem van het Statuut is 
het Statuut zelf.

Lemstra Ik wil best van gelijkwaardig-
heid uitgaan, maar uiteindelijk moet Ne-
derland wel steeds weer bijpassen. Het gaat 

echt heel slecht. Het lukt Nederland bijvoor-
beeld maar niet om een handelsdelegatie 
samen te stellen van Nederlandse bedrijven 
die in de eilanden willen investeren. Dat 
zegt heel veel. 

Waar heeft Nederland steken laten vallen? 

Van Fessem De Antillen zijn heel dicht 
bij gezonde overheidsfinanciën geweest. 
Eind vorige eeuw heeft premier Pourier 
een omvangrijke saneringsoperatie geleid. 
Daarbij is onder meer bijna veertig procent 
van de ambtenaren ontslagen. Hij heeft 
daarvoor erg veel weerstand in zijn eigen 
land moeten overwinnen. Als hij zijn doel-
stellingen zou halen, kon hij rekenen op 
steun van het IMF. 

Hij was er bijna, maar had nog enkele 
tientallen miljoenen guldens nodig. Staats-
secretaris Gijs de Vries en het toenmalige 
kabinet-Kok II hebben hem dat niet gege-
ven. Pourier is toen zwaar gefrustreerd afge-
haakt. Het is eeuwig zonde dat we die kans 
niet hebben benut. De Antillen zijn er nooit 
meer bovenop gekomen en deze omissie 
heeft het klimaat gecreëerd voor de opkomst 
van Godett.

Van Fessem: 
Het Statuut is een 
historische vergissing

‘We moeten het zwaarste middel inzetten: een staatscommissie voor de Antillen’  
In gesprek met Wim van Fessem & Wolter Lemstra

Wim van Fessem
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Lemstra We hanteren Nederlandse 
normen voor de Antillen. Daar zijn we te 
principieel in. En dat werkt dus ook niet en 
daarom botst het. Wij leggen bijvoorbeeld 
onze bureaucratische maatstaven op aan 
een land met een geheel andere traditie. 
Dus zij moeten voldoen aan de Nederlandse 
cyclus van planning, begroting, controle 
en verantwoording. Ik denk dat we daar te 
strak in zijn. We zouden bij de Wereldbank 
te rade moeten gaan hoe zij daar in dat we-
relddeel mee omgaan. 

Voormalig minister voor Koninkrijks-
relaties Thom de Graaf stelde een zware 
adviescommissie in en deze adviseerde 
vorig najaar dat de Nederlandse Antillen 
als land moet worden opgeheven. Curaçao 
en Sint Maarten zouden binnen het Sta-
tuut een autonoom land moeten worden, 
terwijl de eilanden Saba, Sint Eustatius en 
Bonaire volgens datzelfde advies de status 
van Koninkrijkseiland moeten krijgen. 
Biedt dit zogenoemde rapport-Jesurun 
uitkomst? 

Lemstra De eilanden willen het liefst 
volstrekte zelfstandigheid, maar dat lijkt 
me gans onmogelijk. In Europa komen 
landen als Polen, waar tientallen miljoenen 
mensen wonen, tot de conclusie dat ze niet 
meer zelfstandig kunnen blijven bestaan. 
Waarom zou dan een land als Curaçao 
met 129.000 inwoners en Sint Maarten met 
45.000 inwoners wel zelfstandig kunnen 
bestaan? 

Tegelijkertijd zie je wereldwijd de trend 
dat kleine landen op eigen benen willen 
staan. Die behoefte wordt gedreven vanuit 
emotie en daar kunnen we niet omheen. 
Maar rationeel zie ik veel bezwaren. Kunnen 
kleine eilanden met zulke grote schulden 
bijvoorbeeld wel een eigen rechtshandha-
ving opbouwen?

Van Fessem Het rapport-Jesurun geeft 
duidelijk aan welke kant het op moet. Maar 
nu heeft minister Pechtold gezegd dat de 
Nederlandse Antillen eerst hun financiën 
op orde moeten hebben, voordat we begin-
nen aan staatkundige vernieuwing. Dat 
heeft veel woede gewekt bij vooral Curaçao. 

Tegelijkertijd smeken de eilanden Bonai-
re en Sint Maarten ons om haast te maken. 
Zij willen liever vandaag dan morgen wor-
den losgemaakt van de Nederlandse Antil-
len. Want zij zien de Nederlandse Antillen 
als een constructie waar vooral Curaçao de 
dienst uitmaakt. 

Lemstra Als individuele eilanden als 
Bonaire onder het juk van de Antillen uit 
willen, zou ik Pechtold adviseren dat alvast 
maar te regelen. Dat zet meteen wat druk 
op Curaçao. Waarom moet alles zo nodig in 
één keer? 

De opstelling van Pechtold lijkt te hebben 
gezorgd voor een patstelling. Hoe daar nu 
uit te komen? 

Lemstra Bij de laatste begrotingsbe-
handeling over de Antillen in de Senaat 
heb ik gepleit voor een Staatscommissie op 
Koninkrijksniveau voor de Antillen. Dat is 
het zwaarste middel dat we nu nog kunnen 
inzetten en dat is inmiddels ook nodig. Zo’n 
staatscommissie, waar zowel Nederlanders 
als Antillianen in moeten gaan zitten, kan 
een Salomonsoordeel vellen. En het voordeel 
voor Pechtold is dat het de minister uit de 
vuurlinie houdt. 

Wat is nog de toegevoegde waarde van een 
Staatscommissie na de commissie-Jesu-
run? 

Lemstra Minister De Graaf was een wijs 
man. Hij liet het initiatief aan de Nederland-

Zo kan het niet langer!
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se Antillen, omdat anders weer de klacht 
zou ontstaan dat Nederland zo nodig moet. 
Maar Pechtold is ambitieuzer, met als ge-
volg dat het nu vast zit. Een staatscommis-
sie kan de patstelling doorbreken. Mannen 
met het gezag van Hirsch Ballin, Lubbers en 
Pourier zouden zo’n staatscommissie kun-
nen trekken.

Hoe wil het CDA de verhouding tussen 
Nederland en de Antillen veranderen? 

Van Fessem Voor het CDA vormen twee 
onderdelen van het Statuut de achilleshiel: 
de financiën en de rechtspraak. Daarover 
moeten we dus harde afspraken maken. In 
de eerste plaats moeten er garanties komen 
dat het financieel niet meer zo uit de hand 
kan lopen als nu is gebeurd. Misschien moe-
ten we daarvoor een onafhankelijke financi-
ele autoriteit oprichten. 

Daarnaast zijn goede rechtspraak en 
behoorlijk bestuur van cruciaal belang. De 
Antillen bestaan uit kleine eilanden, ieder-
een kent elkaar. De grens tussen vrienden-
dienst en corruptie is daarom niet zo scherp. 
Het risico van verloedering ligt op de loer. Ik 
wil een land waar fatsoenlijk wordt gewerkt 
en waar we van op aan kunnen. Natuurlijk 
is daar sprake van een andere cultuur, maar 
op een aantal principes moeten we kunnen 
vertrouwen. 

Daar staat tegenover dat de eilanden 
meer betrokkenheid van Nederland mogen 
verwachten. De overzeese gebieden zijn 
meer dan een aantrekkelijk vakantieland. 
Misschien moeten we het Koninkrijksparle-
ment een grotere rol geven. 

We zullen hard en geduldig moeten on-
derhandelen en daarbij de angst loslaten dat 
we als kolonisator worden gezien. De onder-
handelingen zullen zeker tot ruzie leiden, 
maar daar moeten we maar eens niet bang 
voor zijn. We moeten er uit kunnen komen. 

Lemstra We kunnen niet meer terug 
naar het Statuut. We moeten een vorm van 
zelfstandigheid vinden voor de eilanden. 
Tegelijkertijd dient wel iets van een verband 
te blijven bestaan. Maar dat is nu juist de 
hamvraag: waar moet dat koordje tussen 

Nederland en de Antillen uit bestaan? En 
die vraag kan een Staatscommissie prima 
beantwoorden. 

Het lijkt me een goed plan als Nederland-
se gemeenten de eilanden adopteren. Daar-
voor zouden ze natuurlijk steun moeten 
krijgen van de rijksoverheid. Maar naar de 

Lemstra: 
Nederlandse gemeenten 
moeten de eilanden adopteren

‘We moeten het zwaarste middel inzetten: een staatscommissie voor de Antillen’  
In gesprek met Wim van Fessem & Wolter Lemstra

Wolter Lemstra
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overzeese gebieden zou het een stuk sym-
pathieker zijn als zij worden ondersteund 
door een Nederlandse gemeente van gelijke 
grootte, in plaats van door de rijksoverheid. 
Dat creëert eerder gelijkwaardigheid; de 
relatie met het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties is al gauw 
patriarchaal. 

Voor het christen-democratische gedach-
tegoed is het subsidiariteitsbeginsel een 
belangrijk uitgangspunt. Kunt u daar nu 
iets mee? 

Van Fessem Het subsidiariteitsbeginsel 
stelt dat de bestuurslaag dat iets het beste 
kan regelen, ook de verantwoordelijkheid 
moet krijgen voor die taak. Maar in de ver-
houding tussen de Antillen en Nederland 
is het subsidiariteitsbeginsel te ver door-
gevoerd. De Nederlandse Antillen hebben 

taken toegewezen gekregen, waarvan nu is 
gebleken dat ze die niet aankunnen. 

Heeft Nederland een morele plicht ten 
aanzien van de Nederlandse Antillen? 

Van Fessem Nederland is zeker schat-
plichtig aan de Antillen. Vooral het tweede 
Paarse kabinet — in het bijzonder staatsse-
cretaris Gijs de Vries — heeft een belangrijke 
steek laten vallen. We moeten ons daarom 
extra inspannen, niet alleen met geld, maar 
ook met mensen. 

Lemstra Nederland heeft inderdaad een 
morele plicht ten opzichte van de Antillen. 
We mogen ze niet laten stikken. Daarom 
moeten we de Antillen helpen op eigen be-
nen te gaan staan. Maar zij moeten van hun 
kant accepteren dat ze daarvoor Nederland 
nodig hebben.

Zo kan het niet langer!


