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Nederlandse Anti lien, 
Aruba, Nederland 

De ontwikkeling van de Nederlandse An
til len en Aruba naar verdergaande zelf
standigheid en vervolgens onafhankelijk
heid is goede aandacht en veel belang
stelling waard. Zowel ten aanzien van 
Aruba als met betrekking tot de Neder
landse Antillen - zij het in niet geheel ge
lijke posities - is en blijft de zaak actueel. 
De jongste geschiedenis maakt dit tot op 
de dag van vandaag duidelijk. 

Statuutverhouding 
De Ianden van het Koninkrijk aanvaard
den in 1954 een nieuwe rechtsorde, neer
gelegd in het Statuut voor het Koninkrijk 
der Nederlanden. Oat gebeurde nadat 
reeds in de bekende radiorede van 7 de
cember 1942 koningin Wilhelmina ge
sproken had over geheel nieuwe verhou
dingen tussen de rijksdelen. Het Statuut 
gaf in 1954 een belangrijke mate van auto
nomie, grotere zelfstandigheid en gelijk
gerechtigdheid binnen het staatsverband 
aan Suriname en de Nederlandse Anti lien. 
Het Statuut was geen einddoel, maar een 
stap op weg naar onafhankelijkheid. 

Onafhankelijkheid verwierf Suriname 
zich met ingang van 25 november 1975. 
Vanaf ongeveer 1975 kwam ook de onaf
hankelijkheid van de Nederlandse Anti lien 
- zes eilandgebieden: Cura<;:ao, Bonaire, 
Sint Maarten, Sint Eustatius, Saba, als-
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mede Aruba - in de discussies meer naar 
voren, op allerlei niveaus en uiteraard dus 
ook tussen de ministers en de parlementa
riers van de betrokken Ianden. Oat vroeg 
t1jd. De verhoudingen tussen Aruba en 
Cura<;:ao lieten te wensen over. Ter zake 
volgden de rondetafelconferenties van 
1981 en 1983. Het eilandgebied Aruba 
koos - los van de overige vijf eilandge
bieden - per 1 januari 1986 voor een sta
tus aparte, gekoppeld aan onafhankelijk
heid, na een overgangsperiode van tien 
jaar, op 1 januari 1996. Dit heeft zijn be
slag gekregen via de vereiste regelingen 
in 1985 en is vastgelegd in een wijziging 
van het Statuut voor het Koninkrijk der Ne
derlanden. Sinds 1 januari 1986 is Aruba 
dus een afzonderlijk land, naast het land 
de Nederlandse Antillen, dat gevormd 
wordt door de vijf overgebleven eilandge
bieden. Anders gezegd: het Koninkrijk 
der Nederlanden bestaat sinds ruim drie 
jaar uit Nederland, de Nederlandse Antil
len en Aruba. De Nederlandse Antillen 
van de vijf wensten hun positie toen nog 
niet ter discussie te stellen. In het Statuut is 
vastgelegd, dat Aruba de rechtsorde van 
het Statuut aanvaardt voor een over
gangsperiode naar de onafhankelijkheid 
en dat ten aanzien van Aruba deze rechts-
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orde eindigt met ingang van 1 januari 
1996 (preambule en artikel 62, Statuut). 

Blijvende relatie 
Onafhankelijkheid van Aruba en ook die 
van de Nederlandse Antillen brengt 
geensz1ns met zich mede dat Nederland 
dan geen interesse meer of ook maar een 
verminderde belangstelling zou hebben 
voor die beide Ianden, de Nederlandse 
Antillen en Aruba. Het duidelijkste bewijs 
daarvoor IS, dat sinds 1978 van Neder
landse zijde de gedachte naar voren is ge
bracht van een ook dan blijvende spec1ale 
relat1e, aangeduid als een 'gemenebest 
sui generis' (een eigensoortige gemene
bestrelatie) van Nederland en de Neder
landse Antillen, hebben verworven.1 Dit 
Nederlandse aanbod, later vastgelegd in 
een op 6 juni 1985 praktisch kamerbreed 
aanvaarde motie-De Kwaadsteniet, geldt 
uiteraard sinds 1986 behalve voor de Ne
derlandse Antillen ook voor Aruba. 

Op deze wijze kan er een eigensoortige 
gemenebestverhouding van onafhanke
lijke staten ontstaan, in plaats van de hui
dige Statuutverhouding van de nog afhan
kelijke Ianden Aruba en de Nederlandse 
Anti lien. 

Achtergrond 
Het is wellicht goed nog wat nader in te 
gaan op de achtergrond van de benade
ring van de ontwikkeling van afhankelijk
heid naar onafhankelijkheid. Ook alleven 
wij nu inmiddels reeds bijna een halve 
eeuw na de genoemde radiorede van Wil
helmina en na zeker al vier decenn1a 
waann het zelfbeschikkingsrecht 1n devol
kerenwereld in de richting van onafhanke
lijkheid uitgebreid werd u1tgeoefend, het 
kan van betekenis zijn ter zake nog eens 
enkele eenvoudige kanttekeningen te rna
ken. Eenvoud1g, omdat het niet zozeer 
gaat om abstracte staatsrechtelijke en vol
kenrechtelijke begnppen, maar om wat ter 
zake essentieel is voor mensen en volken. 
Het gaat om - indien enigszins moge
liJk - het zelfstandig e1gen belangen be-
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hartigen, het zelf de eigen huishouding re
gelen, het zelf nemen van de eigen verant
woordelijkheid voor de eigen samenle
ving, en het ter zake dan ook zelf voluit 
wakker zijn en het zelf nemen van aile no
dige initiatieven. 

Het is niet goed, eigenlijk gewoon slecht, 
voor een eigen gemeenschap om te zeer 
op allerlei punten te blijven drijven op een 
andere gemeenschap, indien/terwijl het 
anders kan. Het is dan het een of het an
der. Of in wezen afhankelijk of in principe 
onafhankelijk. In concreto: of men kiest 
voor het zijn van een provincie van Neder
land, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de 
departements de France, of men wordt 
onafhankelijk. Een duidelijke keus is, in dit 
verband van levensbelang. Anders blijft er 
een Ieven in een onduidelijke schaduw
situatie, die in allerlei gevallen, misverstan
den en problemen in de praktijk met zich 
meebrengt.2 Aruba en de Nederlandse 
Antillen hebben beide een graad van poli
tieke ontwikkeling van de inwoners, die de 
mogelijkheid met zich meebrengt in prin
cipe op zichzelf te staan. Binnen volken
rechtelijke grenzen betekent dit onder an
dere de aanwezigheid van rijpheid en de 

1 Het 1s Jammer. dat d1e gedachte n1et eerder en n1et nader 
1n de overweg1ngen IS betrokken toen 1n 1975 Sur~ name 
z1ch de onafhankelljkheld w1st te verwerven 

2 Een concreet voorbeeld van vandaag is de onder
WIJSproblematlek op de Nederlandse Antlllen Z1e E 
Komprom1so nashonal pa edukashon'. een gezameniiJk 
rapport van ellandbestuur Curac;ao. van werkers 1n het 
onderWIJS. van biJZOndere conlesslonele schoolbesturen 
en van de ouders; m11 als voorz1tter van de Vaste Comm1s
s1e voor Nederlands-Ant1ll1aanse en Arubaanse Zaken 
van de T weeae Kamer overhandigd door een ge
mengde delegat1e t11dens een biJeenkomst van de com
m1ss1e met de delegat1e op 11 JUII Jongstleden. Bonaire 
had z1ch aangesloten en was 1n de delegat1e vertegen
woordlgd De problemat1ek IS m fe1te voor een zeer be
langr~Jk deel ontstaan door de hu1d1ge ondu1del11ke s1tua
t1e Nederland stelt: er 1s autonom1e. dus dat IS een e1gen 
zaak van de Nederlandse Antlllen daar moeten en mo
gen WIJ n1et aankomen Op de Nederlandse Antlllen 
denkt men op de achtergrond maar daar IS toch Neder
land. WIJ moeten maar even afwachten. 

Resultaat: geen act1e. van be1de ZIJden, 1aren achterop 
lopen D1t IS maar een (actueel) voorbeeld (In d1t kader 
kan onder andere gedacht worden aan biJVOorbeeld de 
'nvoer~ng van de Mammoetwet en de Wet op de studlefl
nanclerlng) 
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mogelijkheid van een eigen deugdelijke 
staatsorg ani satie. 

Is h1ermee gezegd, dat Aruba en de Ne
derlandse Antillen een zelfde positie heb
ben als bijvoorbeeld Nederland of Dene
marken? Neen, maar er z1jn heel wat 
kleme(re) gemeenschappen, die onafhan
kelijk ziJn en zelf lid van de Verenigde Na
ties. 

Het 1s wei Iicht goed in dit kader ook nog 
het volgende op te merken. Er is in het al
gemeen gesproken een toenemende in
terdependentie tussen de staten. Er is in 
feite voor allen het kader van de internatio
nale gemeenschap. Op economisch ter
rein met name is nauwelijks echte natio
nale zelfstandigheid voor en1g land moge
lijk. Soevereiniteit is een relatief beg rip, on
der andere ook beperkt door overeen
komsten en verdragen. Maar, soevereini
teit verdwijnt, indien een staat zijn gezag 
op teveel belangrijke punten in de praktiJk 
ondergeschikt maakt aan dat van een an
dere staat. Het is ovengens opvallend 
soms bezorgdhe1d van nog niet zo lang 
gevormde ontwikkelingsstaten te zien om 
iets van zojuist verworven zelfstandigheid 
los te Iaten. Oat kan zelfs lei den tot een cul
tus ter zake. Oaar tegenover valt te consta
teren. dat ook andere staten, mede gelet 
op meer reg1onale aaneensluiting m1nder 
moeite hebben om in het kader van de 
rechtsontwikkeling het soevereiniteitsbe
grip te relativeren. Wanneer nu het voor
gaande nader wordt toegespitst op Aruba 
en de Nederlandse Antillen kan het vol
gende worden gezegd. Afhankelijke ian
den ziJn - via versterking van de bestuur
lijke, soc1aal-economische culturele posi
tie - van nature op weg naar onafhanke
lijkheld. Hoezeer ook, zoals hiervoor 
reeds opgemerkt, in onze wereldsamenle
ving volstrekte onafhankelijkheid van el
kaar toch veelal slechts van een beperkt 
karakter kan ziJn. Een zeer gewichtig voor
deel van onafhankelijkheid is het zelf posl
tief en actief bezig te zijn voor eigen land 
en volk, in plaats van in een afhankelijke 
positie, pass1ef zittend in een 'moederlan-
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In de huidige we reid kan 
onafhankelijkheid maar 
beperkt zijn. 

delijke' leunstoel, de eindverantwoorde
lijkheid te Iaten bij het oorspronkelijke 
'moeder' - (zo men wil 'vader')land. 
Vrees voor onafhankelijkheid behoeft er 
- zeker in een gezamenlijk goed uitge
werkte gemenebestrelatie - niet te zijn, 
indien daar een buitengewoon vriendelijk 
'partner'land bij betrokken is. 

Gemenebest sui generis 
Ten aanzien van Aruba, dat met ingang 
van 1 Januari 1996 onafhankelijk wordt, IS 

van Nederlandse zijde vanaf 1985 aange
drongen op tijdige 'JOorbere1ding daarvan 
en op een tijdige invulling van een geme
nebestrelatie. Tot heden is ter zake helaas 
weinig voortgang gemaakt, vanwege de 
overigens op zichzelf begrijpelijke nadruk 
d1e Aruba - kabinet-Eman, 1986-1989 -
allereerst wenste te leggen op financieel
economische zaken. Het nieuwe kabinet
Oduber is intussen echter wei met de 
voorbereiding begonnen en heeft de dis
cussie gestart. Oat 1s zeker als zeer ver
standlg aan te merken. Terecht heeft ook 
minister De Koning zich hierover pos1tief 
uitgesproken. 

De Arubaanse premier heeft begin jun1 
bij zijn bezoek aan Nederland gepleit voor 
bijstand om de nieuwe relat1e in een ge
menebest sui generis goed te regelen 1n 

verband met zekerheid voor de toekomst. 
Ook wil hij trachten via ter zake passende 
maatregelen geleidelijk af te komen van 
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de ontw1kkelingshulp om sterke afhanke
lijkheld van Den Haag te verminderen. Die 
hulp zou aanvullend moeten worden op 
wat Aruba zelf doet. Verder zijn als punten 
van nadere regeling genoemd hulp bij de 
verdediging van Aruba en bestrijding van 
de drugshandel, bu1tenlandse betrekkin
gen, cassatierechtspraak van de Hoge 
Raad, naast het Gemeenschappelijke Hof 
van Just1tie met de Nederlandse Antillen, 
staatshoofd, nationaliteitenscheiding en 
paspoort. Dit alles in het kader van de be
oogde gemenebestrelatie. Van Ruller3 
schreef eens over de 'sympathieke maar 
onduidelijke en vooralsnog inhoudloze 
gemenebest sui generisgedachten van 
onze vriend Willem de Kwaadsteniet'. 
Voor de oppervlakkige beschouwer, die 
nooit in de positie is geweest over de be
treffende materie verder na te denken, 
mag dat zo lijken, het is meer een losse op
merking dan een getuigenis van weten 
waarover en waarom het gaat. lnderdaad 
heb ik die gedachte sinds 1978 bepleit. 
Daarbij dient men zich dan vervolgens te 
realiseren, dat die gedachte onder andere 
ook is overgenomen door de Koninkrijks
werkgroep-Biesheuvel in 1980, (met toen 
gedachte bepaalde uitwerkingsmogelijk
heden),4 daarna is neergelegd in conclu
sie 10 van de rondetafelconferentie van 
19835 en vervolgens is verwoord in deal 
genoemde motie van 19856 Bij de debat
ten over de begrotingen en in de discus
sies tussen de parlementariers in de con
tactplan-ontmoetingen7 is het constant 
een punt van bespreking geweest. 

Hoewel de motie uitdieping en nadere 
1nvulling van de gedachte vroeg, is dit wat 
inhoud en vorm betreft nog weinig con
creet gebeurd, omdat er vanuit is gegaan, 
dat de 1nvulling een gemeenschappelijke 
zaak moet zijn - in overleg - en niet iets 
dat Nederland al weer helemaal bij voor
baat aileen bedacht en vastgelegd heeft.8 
Oaarom moet voor een meer algemene, 
brede benadering van de uitdieping ge
kozen worden, waarna men op het juiste, 
tijdige moment keuze kan maken en poli-
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tiek invulling en vormgeving kan plegen. 
Die invulling en vormgeving zijn van groat 
belang. Het moet gaan om een goed over
wogen handelen na studie en open dis
cussie en het moet geen prooi van partij
politieke strijd worden. Wij moeten het sa
men doen. Van Nederlandse zijde zijn in 
het kader van een gemenebestrelatie 
steeds ter uitwerking genoemd punten als 
ontwikkelingssamenwerking, samenwer
king op de gebieden van buitenlandse be
trekkingen, waarbij aandacht voor veilig
heid, van rechtszekerheid en rechtspraak 
(cassatie Hoge Raad), van culturele sa
menwerking en van onderwijs. Tevens 
kunnen iets toegespitst en aanvullend na
der onder het oog worden gezien punten 
als waarborging van de fundamentele 
menselijke rechten en vrijheden, rechtsze
kerheid en handhaving van de essentialia 

3 H van Ruller. 'Nederlandse Ant1llen en Verenigde Na
tles'. Chnsten DemocratJsche Verkenn1ngen. 3189. 83 

4 Rapport van de Konlnknjkswerkgroep. naar n1euwe vor
men van samenwerk1ng. vastgesteld op 30 augustus 
1980 lngesteld b11 Kon1nki1Jk beslu1t van 2 december 
1978. nr 75. voorz1tter mr B.M. B1esheuvel 

5 Conferent1e van de Nederlandse Antlllen. de e1landen 
van de Nederlandse Ant1llen en Nederland, gehouden te 
Den Haag van 7 tot en met 12 maart 1983 Kamerstuk 
17816 Conclus1e 10 lu1dt: Aruba wenst. eenmaal onaf
hankeiiJk. 1n een gemenebestrelat1e SUI genens met het 
Kon1nkri1k samen te werken op de volgende geb1eden 
ontw1kkelingssamenwerk1ng. culturele samenwerk1ng en 
onderWIJS. rechtspraak bu1tenlandse betrekk1ngen en 
defens1e. 

6 Mot1e-De Kwaadsten1et c.s. 18826. R 1275 en 18827, 
R1276. nr 22 De mot1e was ondertekend door de I eden 
De Kwaadsten1et (CDA). W1ebenga (VVD) en Jabaa11 
(PvdA). 1nged1end op 5 JUnl 1985 en aangenomen op 6 
JUnl 1985. M1n1ster De Kon1ng reageerde pos1t1ef op deze 
mot1e De tekst van de motie 'De Kamer. van oordeel. 
dater na onafhankel1]khe1d een bl11vende relat1e kan ZIJn 
tussen Nederland en de Nederlandse Ant1llen: verzoekt 
de regenng op korte term11n mogeiiJkheden te onderzoe
ken voor een z1nvolle gemenebest SUI genens
verhoudlng tussen de 1n het gewiJzlgde Statuut voor het 
Kon1nknjk genoemde Ianden 

7 Z1e onder andere Kamerstuk 20000. nrs. 1 en 233. 
8 In d1t kader moet ook worden gez1en de vraagpunten

notltle ter zake van de gedachte van een gemenebest SUI 

genens-relat1e. van de m1n1ster voor Nederlands-Antll
llaanse en Arubaanse Zaken van het Kon1nknjk. welke 
deze 1n augustus 1987 1n handen heeft gesteld van de 
m1n1ster-president van Aruba en eveneens heeft over
handlgd aan de m1n1ster-pres1dent van de Nederlandse 
Ant1llen. ·vraagpunten met betrekk1ng tot 1nhoud en vorm 
van een biJZOndere samenwerk1ngsrelat1e tussen Neder
land en een onafhankelljk Aruba.' 
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van de democratische rechtstaat; nationa
liteit (paspoort), verlening van hulp en 
bijstand, staatshoofd, overleg en samen
werking. Ten aanzien van sommige pun
ten zijn verschillende opties denkbaar.9 

De punten zijn sinds jaren bekend; ter
men als onduidelijk en inhoudsloos zijn 
gelet op het voorgaande misplaatst. De in
vulling zullen wij samen moeten doen, zo
wel gelet op wat wenselijk/noodzakelijk is, 
als op wat over en weer mogelijk is. Hoe 
eerder die invulling wat betreft inhoud en 
vorm gaat plaatsvinden hoe beter. 

De invulling van de 
gemenebest-relatie moet 
zo snel mogelijk 
plaatsvinden. 

In ieder geval gaat het om tegelijk met 
onafhankelijkheid scheppen van een blij
vende, sterke, eigensoortige band. Oat 
houdt tevens in een blijvende presentie 
van Nederland. Het gaat dus - en dat 
reeds smds 1978 - nooit om een 'kale' 
onafhankelijkheid. Daarom is het innemen 
van een afwachtende tot afhoudende 
houding 'met Suriname als voorbeeld' 
dan ook geenszins vanzelfsprekend en 
sinds jaar en dag achterhaald. 

Referendum Nederlandse Antillen 
Toen Aruba met ingang van 1 januari 
1986 het staatsverband van de Neder
landse Antillen wilde verlaten, is gesteld 
dat het nodig zou zijn de gevolgen hiervan 
te regelen, ook voor de staatkundige 
structuur van de Nederlandse Anti lien van 
de vijf resterende eilandgebieden. Dit zou, 
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zo was de gedachte, aileen al noodzake
liJk zijn vanwege de financiele consequen
ties nu het op Curac;:ao na grootste eiland 
- Aruba - het geheel van de zes eiland
gebieden verliet. Herstructurering werd 
noodzakelijk geacht. DaarbiJ kwamen met 
name gedachten naar voren over het in
eenschuiven van de twee bestaande 
bestuurslagen (de centrale en de eilande
lijke), alsmede decentralisatie van taken 
en bevoegdheden naar de afzonderlijke 
eilandgeb1eden. 

Afgezien van deze nog steeds niet op
geloste problematiek, waarop ik op dit 
moment niet inga vanwege de plaats
ruimte, blijft de vraag van de onafhanke
lijkheid van de Nederlandse Antillen ac
tueel. Oat is aileen al gelet op de geschie
denis logisch. 

Minder logisch lijkt het, dat op de Ne
derlandse Antillen op dit moment gedacht 
wordt aan het - op korte termijn - hou
den van een referendum met de vraag of 
de Nederlandse Antillen onafhankelijk 
moeten worden, ja of neen. In zijn rede bij 
de open1ng van het n1euwe zittingsjaar 
van de Staten, begin mei, kondigde de 
goeverneur. dr. R.A. Romer, zulk een refe
rendum aan en de minister-president, Ma
ria Liberia-Peters, heeft dit tegen eind juni 
enigszins nader geconcretiseerd. 

Minder log1sch, omdat een serieus refe
rendum over een serieus onderwerp van 
te voren een goede discussie vergt over 
de vraag waar het precies om gaat en 
over de vraag wat de wezenlijke betekenis 
van een gemenebest sui generis kan zijn; 
Zonder zulk een voorbere1ding is bijvoor
beeld een referendum over de vraag: on
afhankelljk, ja of neen, zinloos. Het ant
woord staat dan al vast: 'neen'. Wei Iicht 
onbedoeld bevestigt Hoefnagels dit, 1 o 
wanneer hij schrijft over zulk een referen
dum als 'een belangrijke slap': 'N1et om
dat de uitslag van zo'n referendum nog 

9 Vergei•Jk Rapport Konlnknjkswerkgroep 
10 G P Hoefnagels. Het Ant1llen-referendum. NRC 18 me1 

1989 De auteur IS l1d van de Eerste Kamer voor D 66 
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verrassend kan zijn. Uit voorgaande en
quetes blijkt dat de Antillianen een hecht 
staatkundig verband met Nederland wil
len behouden.' 

Zulk een referendum heeft aileen zin in
dien naast elkaar gesteld worden ener
zijds de continuering van de huidige af
hankelijke situatie en anderzijds het ma
ken van een nieuwe onafhankelijke situa
tie binnen het kader van het hiervoor aan' 
geduide gemenebest sui generis met 
Nederland, - een blijvende relatie met en 
presentatie van Nederland -. Dat onder
scheid is in de bedoelde enquetes (nota 
bene onder verantwoordelijkheid mede 
van de Universiteit van de Nederlandse 
Antillen) niet gemaakt. lk heb ter zake dan 
oak reeds in april 1988 kritische aanteke
nlngen geplaatst.11 

Het lijkt hoe dan oak beter ten aanzien 
van de verschillende punten een open en 
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grondige discussie te beginnen respectie
velijk voort te zetten. Wij moeten gewoon 
in vertrouwen over en weer met elkaar 
rand de tafel gaan zitten. Eventueel kun
nen desgewenst voorbereidingen worden 
verricht via (een) gemengde werkgroep of 
commissie, bestaande uit met de proble
matiek vertrouwde personen. 

Er is over dit onderwerp uiteraard veel 
meer te zeggen, maar de grens van dit ar
tikel is bereikt. Wij moeten samen serieus 
verder werken. 

11 Rede op 6 april 1988 ter gelegenheid van het veertlgJa· 
nge bestaan van de NVP/PNP. op Cura~ao in de aula 
van de UNA (Un1versite1t van de Nederlandse Ant1llen). 
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