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Nederlandse Antill en 
en Verenigde Naties 

Een warme douche doet mij beseffen, dat 
ik 1n een volstrekt vreemd gebied ben be
land. Het is zo gebleven. In een nat 
staartje van de orkaan Gilbert twee uur 
voor het ochtendgloren is de KLM-wide
body geland op de baan parallel aan de 
zee op Cura<;ao. Dan pas realiseer ik mij, 
dat ik niet meer in Nederland ben. 

Door een prettige samenloop van om
standigheden ben ik uitgenodigd een se
rie colleges te geven over privatisering. 
Noch de taal, noch het type afspraken, 
noch het onderwerp, noch het onderdak 
(ik logeer bij een vriend) gaf tijdens de 
voorbereidingen enige aanleiding om te 
denken aan een trip naar een vreemd ge
bied. Echter, gedurende de maand op de 
Nederlandse Antillen (NA) is het gevoel 
steeds sterker geworden, dat nu de staat
kundige band met het Koninkrijk der Ne
derlanden als toevallig moet worden be
schouwd. 

Op de kleine, gezellige en actieve uni
versiteit en tijdens tal van andere ontmoe
tingen word ik stevig uitgehoord over mijn 
opvattingen over de toekomstige staat
kundige status van de NA. 1 lk moet eerlijk 
bekennen nooit in de positie te zijn ge
weest om daarover te hebben moeten na
denken. De opvatting van het voormalige 
kamerlid Franssen 'onafhankelijkheid, zo 
nodig per PTT' gaat mij wat ver, maar voor 
het overige ... 
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AI discussierend ben ik tot de volgende 
conclusies gekomen. De eilanden horen 
niet of nauwelijks bij elkaar. De status 
aparte van Aruba lijkt een goede zaak, 
waarom dan niet zoiets voor Cura<;ao 
(eventueel samen met Bonaire) en St 
Maarten (zo mogelijk sam en met St Eusta
tius en Saba). De eilandbesturen zijn el
kaar tot last Het landsbestuur van de NA 
verdubbelt het bestuur op Cura<;ao en 
heeft betrekkelijk weinig invloed op de an
dere eilanden. Overdracht van de soeve
reiniteit aan Venezuela ligt voor de hand. 
De ABC-eilanden liggen binnen de 200-
mijlszone, bij helder weer kun je Venezu
ela zien liggen. Het idee blijkt onbespreek
baar. Het noemen van de mogelijkheid !e
vert het gevaar op de kamer te worden uit
gezet Het is een onbeschaafd land met 
een andere cultuur. Economisch zou het 
heel voordelig kunnen zijn. De eilanden 
liggen zo ver van elkaar en van andere 
Cara'fbische eilanden, dat aansluiting bij 
een grater geheel het probleem niet echt 
zou oplossen. Bovendien zijn er meer 
mini-eilandstaten in de wereld; meer dan 
twintig zijn er lid van de Verenigde Naties 
(VN). Waarom zouden deNA, ieder afzon
derlijk of in kleine groepjes niet aileen ver-

1 Dr lng. Valdemar Marcha en vele anderen, Nos Futuro. 
wegen naar een toekomst voor de Nederlandse Ant!/
len, Curac;ao 1986 

81 

II 
II 



der kunnen? Men zal minstens erg goed 
moeten luisteren naar de argumenten, die 
vele Antillianen hebben om bij Nederland 
te willen blijven behoren 2 , hun financiele 
voordeellaat ik buiten beschouwing. In de 
woorden van mijn echtgenote, vaak heftig 
bijgevallen door discussiepartners: 'Je 
kunt na 350 jaar niet eenzijdig een huwe
lijk verbreken, ook al was het een eenzijdig 
opgedrongen kind-huwelijk.' 

Handhaving band 
Echter de beleving van de on-Nederland
se vreemdheid, de grote mate van cultu
rele en politieke zelfstandigheid en de af
wezigheid van 'koloniaal denken' be
vestigt het gevoelsmatig ingenomen 
standpunt, dat een continuering van de 
huidige situatie niet goed is. De volgende 
argumenten heb ik gehoord voor de 
handhaving van de band met Nederland. 
Nederland biedt diplomatieke bescher
ming tegen een aantasting van de demo
cratie en de soevereiniteit door Venezuela 
te weerhouden van verovering (vergelijk 
Falkland Islands) door wellicht een 
(drugs)-mafia-achtige kongsi te kunnen af
houden van verovering c.q. op- of omko
ping van het bestuur (Columbia-Miami; 
Maladiven), of door het tegengaan van 
machtige, financieel sterke, kapitalistische 
dan wei links-ideologisch getinte invloed 
van buiten op een zwakke regering (bij
voorb8eld Grenada). Het hebben van een 
eigen gewapende macht is gezien de er
varingen in Suriname en elders in Latijns 
Amerika ook al geen aantrekkelijke ge
dachte. Bijna ieder is het er overigens over 
eens, dat de Nederlandse militaire aanwe
zigheid aileen maar een symbolisch ka
rakter heeft. 

Het toegevoegd zijn aan het Neder
landse rechtssysteem is een goede bas1s 
voor handel en het aantrekken alsmede 
het instandhouden van buitenlandse in
vesteringen. Het is vertrouwenwekkend. 
Het relatief kleine Nederland biedt een 
goed aanknopingspunt voor het onder
houden van de noodzakel1jke buiten-
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landse betrekkingen. Het 'Nederlandse' 
paspoort en de vrije toegang tot Europa 
worden hogelijk gewaardeerd. Kleine on
afhankelijke (eiland-)staten zullen door 
hun enorme afhankelijkheid van de bui
tenwereld altijd wei een wisselvallige eco
nomie hebben en houden. Het is daarom 
voor advies en (financieel) krediet goed 
een vaste bekende relatie te hebben. 
Door de geringe omvang van het be
stuursapparaat en van de bevolking zal 
men nooit voldoende expertise kunnen 
opbrengen om zich volledig zelfstandig in 
de wereld te kunnen handhaven3 

Bij nader inzien gelden deze argumen
ten e1genlijk voor aile kleine eilandstaten in 
het Cara1bisch gebied of daarbuiten. Zou 
het daarom niet mogelijk zijn in het kader 
van de VN initiatieven te nemen, die deze 
en andere service geeft aan de NA en aile 
andere onafhankelijke kleine (eiland)sta
ten die deze bescherming en steun be
hoeven? 

De Veiligheidsraad kan voor militaire 
binnenlandse- en buitenlandse peace
keeping en/of peace-enforcing zorgen. 
Costa Rica bijvoorbeeld heeft geen Ieger. 
Het land rekent erop dat de Veiligheids
raad zal optreden als het wordt aangeval
len. Bovendien hoeft het verschil niet zo 
groot te zijn met de bestaande situatie. Als 
Nederland betaalt zullen de mariniers al
daar worden uitgerust met een blauwe ba
ret. Het lnternationaal Gerechtshof kan, in 
het geval van deNA in samenwerk1ng met 
de Nederlandse rechterlijke macht, de 
sluitsteen vormen voor de handhaving 
van het rechtssysteem. De Trustschaps
raad zou de bewindvoerders/gouver
neurs kunnen benoemen. De UNCTAD 
kan voortgaan met zijn economische on
derzoekingen ten bate van de vele kleine 

2 Mr W.F de Gaay Fortman. Laat de Antillen met rust'. 
Chnsten Democrattsche Verkenmngen 12/85 553. Een 
reactie daarop van prof. mr. W C.L van der G11nten 'De 
toekomst van de Nederlandse Anti lien Chnsten Demo
cral!sche Verkennmgen 6186. 231 

3 Edward Dommen and Philippe Hein ed States. Mtcro
states and Islands. London 1985 
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leden van de VN. IMF en Wereldbank kun
nen de noodzakelijke financiele garanties 
en kredieten verlenen behorend bij de 
economische situatie, hopelijk onder hu
mane voorwaarden. De VN-universiteit 
kan zorgdragen voor de nod1ge intellec
tuele schaalvergrot1ng. De International 
Civil Aviation Organization (ICAO) kan in 
samenwerking met nabij gelegen Ianden 
zorgen voor het op peil houden van het 
luchtbegeleidingssysteem voor het vlieg
verkeer, hetzelfde kan de World Meteoro
logical Organization (WMO) doen voor de 
weersvoorspellingen. lk kan zo doorgaan 

De VN werkt vooral goed als lidstaten 
geld ter besch1kking stellen voor het on
dernemen van activiteiten onder haar 
auspicien. Nederland besteedt het geld 
voor deNA nu ook. Waarom zou in het ka-
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der van de onafhankelijkheid van de NA 
niet tegelijkertijd een oplossing geboden 
kunnen worden voor de problematiek van 
de vele kleine (eiland)staten in een militair, 
economisch, etc. onveil1ge en onzekere 
wereld? Is een dergelijke werkwijze niet 
beter dan de sympathieke maar onduide
lijke en vooralsnog inhoudsloze gemene
best suigeneris-gedachten van onze 
vriend Willem de Kwaadsteniet4 of de 'ge
meenschappelljke regelingen' ideeen van 
De Gaay Fortman de Jongere? 

4 Recent opn1euw verwoord 1n Trouw, 1 februar1 1989 
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