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Nederland laat zich leiden door 
 achterdocht en desinteresse 

In gesprek met Hans Hillen
door Thijs Jansen & Aart G. Broek

Hoofdredacteur CDV & gastredacteur

‘De Antillen en Aruba horen langer bij Ne-
derland dan de provincie Limburg, maar 
in Nederland heerst volstrekte onverschil-
ligheid voor de eilanden. Het was veelzeg-
gend dat in de week dat Thom de Graaf 
minister af was en er werd gesproken over 
zijn opvolger, het woord Antillen nooit is 
gevallen is! Alexander Pechtold had bij 
zijn aantreden geen enkel idee van dat dos-
sier.’ Hans Hillen wijst tijdens het gesprek 
verschillende keren malen op deze decen-
nialange desinteresse. Evenzo benadrukt 
hij de verantwoordelijkheid van Nederland 
voor de problemen waarmee de eilanden 
kampen. 

‘Wij hebben de eilanden gelaten voor wat 
ze zijn. Ja, geld, zelfs veel geld gestuurd, 
maar zonder wezenlijke belangstelling, en 
nu zijn duizenden Antilliaanse jongeren 
amper geschoold en is daar een ernstig 
armoedeprobleem. In zeker opzicht zijn 
de Antillen weeskinderen in een mondiale 
wereld. We stonden erbij en keken ernaar 
hoe op de eilanden het voortreffelijke onder-
wijs, bijzonder onderwijs — dat werd gedra-
gen door de rooms-katholieke ordes als die 
van de Fraters van Zwijsen — om zeep werd 

geholpen door lokale machtspolitiek. De el-
lende met drugs, nog een voorbeeld, hangt 
onlosmakelijk samen met het gegeven dat 
Nederland een belangrijk land van doorvoer 
en gebruik van drugs is. Terecht wordt er 
vanuit de Antillen vaak gezegd: “Wij waren 
niet verpest als jullie niet zouden gebrui-
ken” en “Nederland is de grootste exporteur 
van synthetische drugs”. Dan is het niet zo 
gepast als Nederland allerlei moralistische 
opvattingen uitdraagt. Het maakt de Antil-

lianen en Arubanen juist vreselijk kwaad. 
Wij zijn zelf verre van voorbeeldig, maar 
zwaaien steeds met ons vingertje naar de 
tekortkomingen in hun samenleving. We 
moeten recht in de spiegel kijken en onze 
eigen pukkels durven te zien, voordat we 
daar weer gaan preken.’

‘En we moeten eens nadenken waarom 
het logisch zou zijn dat we lastige Antil-

Wij zijn zelf verre 
van voorbeeldig 
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liaanse jongeren — inwoners dus van ons 
eigen koninkrijk — terugsturen, terwijl we 
dat met geen enkele andere gewelddadige 
jongere zouden doen. Als wij dat logisch 
vinden, is het even logisch dat zij zich gedis-
crimineerd voelen.’ 

Zusterpartijen

Hillen draagt het ‘dossier Antillen en Aruba’ 
al vele jaren met zich mee. Zijn betrokken-
heid dateert van zijn langdurige lidmaat-
schap van de Tweede Kamer (1990-2002). In 
die hoedanigheid was hij lid van de vaste ka-
mercommissie voor Nederlands Antilliaanse 
en Arubaanse zaken en ontmoette hij col-
lega’s, politici en bestuurders van de eilan-
den in het kader van het interparlementaire 
contactplan. Er zijn zo vriendschappen ge-
groeid. Hij is net terug van een reis langs de 
Benedenwindse eilanden. Hij onderhoudt 

intensieve contacten, ten dele vanwege het 
CDA, met vertegenwoordigers van lokale 
partijen als de Partido Antiá Restrukturá 
(PAR) en Partido Nashonal di Pueblo (PNP) 
op Curaçao, de Arubaanse Volkspartij (AVP) 
op Aruba en de Union Patriotiko Bonaireana 
(UPB) op Bonaire. 

‘De AVP is onze Arubaanse zusterpartij, 
waarmee het CDA intensief contact onder-
houdt en die wij met denkkracht ondersteu-
nen om te komen tot een gestructureerd en 
doelgericht politiek handelen. De AVP heeft 
zich ontwikkeld tot het secretariaat van alle 
Latijns-Amerikaanse christen-democrati-
sche partijen, zoals die in Chili, Argentinië 
en Venezuela. Helaas zijn onze partijpoli-
tieke banden met de Bovenwindse eilanden 
— Saba, St. Eustatius en St. Maarten — altijd 
beperkt geweest. Dat is spijtig. Doel van de 
partijpolitieke contacten is niet om de eilan-
den christen-democratisch te maken. Wij 
zijn er echter van overtuigd, dat je elkaar 
dikwijls beter kunt helpen via de collegi-
ale weg van partijen, dan langs de officiële 
ambtelijke of regeringskanalen. Van alle 
Nederlandse politieke partijen is het CDA zo 
verreweg het meest actief.’

Hillen bezoekt Bonaire vooral als officieel 
adviseur van het Eilandbestuur dat onder-
handelt met minister Pechtold over nieuwe 
verhoudingen binnen het koninkrijk. Bonai-
re wil een directe relatie met Nederland. ‘Ik 
geloof niet zo in de rondetafelconferentie. 
De kleine eilanden, vooral Bonaire, zijn de 
sleutel tot een nieuwe en vruchtbare onder-
linge relatie. De agenda en de politiek van 
vooral Curaçao zijn veel te gecompliceerd 
om daar snel resultaat te verwachten. Niet 
alleen mogen de kleine eilanden daar niet 
de dupe van worden, bovendien hebben 
goede afspraken tussen Bonaire en Neder-
land hun uitstraling naar de bevolking van 
Curaçao. Ook daar willen de mensen zo 
ontzettend graag goed bestuur, een goede 
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rechtsstaat, een betere economie en meer 
welvaart. 

Deze onderhandelingen met de Antillen 
hebben in de Nederlandse pers niet de aan-
dacht gekregen, die eigenlijk mag worden 
verwacht. ‘Toen de Antilliaanse minister-
president Ys wegliep van de onderhande-

lingen, stonden er geen vette koppen in de 
Nederlandse kranten, en dat terwijl het over 
de toekomst van het Koninkrijk ging.’

Achterdocht

‘Er zit voortgang in de besprekingen, maar 
Nederland maakt nog twee fouten. Het zet 
de kaarten te veel op een akkoord met het 
politiek zo verscheurde Curaçao, en Neder-
land praat wel erg vanuit zijn eigen belang, 
terwijl voorop het koninkrijksbelang zou 
moeten staan. Het is niet wij en zij. Het is 
ons. Waarom vindt Nederland het bijvoor-
beeld gewoon dat er zo’n enorm verschil in 
welvaart is binnen onze eigen koninkrijks-
grenzen? Meer dan 100.000 mensen uit Cu-
raçao wonen in Nederland. Dat is ongeveer 
de helft van de bevolking. Hoe zou dat toch 
komen? Het water stroomt altijd naar het 
laagste punt. Als er binnen een staatkundige 
eenheid grote verschillen in welvaart zijn, 
dan gaat de bevolking verhuizen. Dat los je 
alleen op door welvaart te brengen naar dat 
minder kansrijke gedeelte. Voorop bij de 
besprekingen zou dus moeten staan: hoe 
brengen we economische groei in alle delen 
van ons koninkrijk. Hoe geeft Nederland in-
houd aan de sociale en economische cohesie 
tussen de Antillen en Nederland.’

‘Nu heerst er nog veel achterdocht, over 
en weer. Beide kanten vinden dat de andere 
partij te weinig zijn beloften nakomt. Neder-
land vindt het financiële beleid op de Antil-
len te flodderig, teveel vriendjespolitiek, 
en Nederland ergert zich aan de cynische 
scheldpartijen vanuit sommige hoeken. De 
Antillen vinden Nederland onbetrouwbaar, 
gelijkhebberig, arrogant en moreel weinig 
voorbeeldig. Allebei hebben ze vast gelijk. 
Maar het schiet niet op.’

Onder het bewind van Ys’ voorganger en 
partijgenoot mr. Miguel Pourier zijn zeer 
ingrijpende maatregelen gerealiseerd om 
de financiële problemen van de overheid te 
kanaliseren. Toen Pourier na een jarenlang 
werkelijk goed volgehouden streng finan-
cieel beleid bij Nederland aanklopte voor 
een beetje extra steun vanwege reële onver-
hoopte tegenvallers, hield Nederland de 
deur gesloten. 

Hillen: ‘Nederland liet toen na om de 
eilanden te helpen. Het gevolg: de moedige 
politieke bestuurders verloren de verkie-
zingen en Godett kwam in het zadel. “Zie je 
wel, ze kunnen het daar niet”, luidt dan de 
zelfgenoegzame Nederlandse constatering. 
Terwijl het gewoon onze schuld was.’

‘Het is van het grootste belang dat we die 
fout nu niet opnieuw maken. Alle eilanden 
hebben gevraagd om nieuwe verhoudin-
gen binnen het koninkrijk. Het kostbare 
momentum is daar om nu echt eens goede 
zaken te doen. Bonaire bijvoorbeeld wil dus 
directe banden met Nederland. Het is bereid 
om Nederland intensief te betrekken bij 
al zijn bestuurlijke reilen en zeilen op dat 
prachtige ecologische eiland. In ruil vraagt 
Bonaire te kunnen delen in onze economi-
sche kracht, en dus ook in ons welvaartspeil. 
Eigenlijk zoals ook de verhoudingen binnen 
de Europese Unie zijn, met zijn cohesie- en 
structuurfondsen voor de armere regio’s. 
Maar vooralsnog doet Nederland daar 

Zo kan het niet langer!

Het is niet wij en zij. 
Het is ons
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 uiterst terughoudend over, alsof het een 
vragen van een blanco cheque is. Hebben we 
dat ook tegen de Polen, de Slowaken of de 
Bulgaren gezegd toen die lid werden van de 
veel welvarender Europese Unie?’

‘Nederland lijkt dikwijls op een veel te 
strenge onderwijzer die ervan uitgaat dat de 

leerlingen altijd wel zullen spijbelen of kat-
tenkwaad uithalen. Dit wantrouwen beperkt 
de ruimte van de Antilliaanse politici, die 
ook met een verhaal bij hun kiezers moeten 
kunnen komen. Die ook last hebben van 
harde oppositie of verkiezingscampagnes 
waarin de emotie het vaak wint van de rede. 
Op de Antillen zijn in januari verkiezingen. 
Dat beperkt de politieke bewegingsvrijheid 
daar. Dan moeten wij niets willen forceren. 
Dan moeten we ook niet teleurgesteld zijn 
als het onderhandelen moeizamer gaat. Wij 
zeggen ook wel eens nee tegen anderen. 
Nederland heeft nee gezegd bij het referen-
dum over de Europese grondwet. Dat von-

Het is te vaak die koude 
schouder bij de Noordzee

den wij terecht, maar een boel andere Eu-
ropese landen vond dat helemaal niet leuk. 
Elke medaille heeft twee kanten.’

‘De betrokkenheid van het CDA bij de 
Antilliaanse en Arubaanse politiek zou bin-
nen het CDA een sterk gevoel van verbon-
denheid moeten geven met onze politieke 
vrienden in de Cariben. Als zij een probleem 
hebben, moet onze eerste reactie zijn: we 
gaan ze helpen! Zo zouden ook PvdA en VVD 
intensieve banden moeten aanknopen met 
verwante Antilliaanse of Arubaanse partijen. 
Wij, hier en daar, delen immers de liefde 
voor hetzelfde politieke ambacht, dat schept 
een band.’

‘We kunnen een voorbeeld nemen aan 
Hare Majesteit. Oranje heeft altijd wel zijn 
verantwoordelijkheid genomen en wordt 
daarvoor beloond. De Koninklijke familie is 
geliefd overzee. Trouwens, ook Sinterklaas 
komt elk jaar per schip aan op de eilanden. 
Ik ben er een paar keer bij geweest en het is 
een feest als de boot afmeert en honderden 
Antilliaanse kindertjes in hun beste Papia-
ments Sinterklaas Kapoentje zingen. Zo kan 
het ook. Maar voor het overige wordt Neder-
land afgerekend voor onverschilligheid en 
wantrouwen. Het is te vaak die koude schou-
der bij de Noordzee.’
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