
Nederlandse Anti lien 

De toekomst van de 
Nederlandse Anti lien 
prof. mr. W.C.L. van der Grinten 

De beslissing om de Nederlandse Anti/len te splitsen in 
Aruba en de overige eilanden is zeer te betreuren. Oit 
schrijft prof. Van der Grinten. Hij reageert op de column 
van mr. W F. de Gaay Fortman in het decembernummer 
van Christen Democratische Verkenningen. 

Prof. mr W C.L. van der Grinten 
(1913) is emeritus-hoogleraar aan de 
faculte1t der Rechtsgeleerdheid van de 
Katholieke Universite1t te N1jmegen. 

Van der Grinten: een verdere opsplitsmg van de Anti/len 
zal moeten leiden tot het einde van de band met het 
Koninkrijk. In het naschrift volgen enkele kanttekeningen 
van mr. W F. de Gaay Fortman. 

In het decembernummer van Christen De
mocratische Verkenningen wijdt mr. W.F. De 
Gaay Fortman aandacht aan de Nederland
se Antillen onder het hoofd: Laat de Antillen 
met rust. Zijn beschouwingen prikkelen tot 
een zekere tegenspraak. 

1. De Nederlandse Antillen bestaan u1t een 
tweetal groepen van eilanden; drie zoge
naamde Benedenwindse eilanden en drie 
Bovenwindse eilanden. De eilandgroepen 
liggen honderden kilometers uit elkaar. Zij 
behoren allen tot de eilanden van het Caral·
bische gebied. Tussen de beide eilandgroe
pen ligt een groot aantal andere eilanden, 
deels onafhankelijk, deels Engels en Frans. 
Tussen de twee eilandgroepen bestaat geen 
'natuurlijk' verband. Oat zij tezamen als Ne
derlandse Antillen worden aangeduid vindt 
zijn oorzaak uitsluitend in de omstandigheid 
dat deze eilanden toevallig via de Westindi
sche Compagnie onder het gezag van de 
Staten Generaal van de Zeven Provincien 
zijn gekomen. 
In de negentiende eeuw werden de eilanden 
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van beide groepen onder een koloniaal be
stuur gebracht: Cura<;:ao en aanhorigheden 
vormden een Nederlandse kolonie. Deze ko
lonie is in onze eeuw omgezet in een staats
verband, de Nederlandse Antillen. De Neder
landse Antillen vormden tot 1 januari van dit 
jaar een staat, deel uitmakend van het Ko
ninkrijk der Nederlanden. Volkenrechtelijk 
zijn de Nederlandse Antillen niet een staat. 
Staatsrechtelijk kan wei van een staat wor
den gesproken. De Nederlandse Antillen zijn 
zelfstandig en in een hoge mate autonoom. 
Het Koninkrijk der Nederlanden heeft geen 
zeggensmacht in interne Antilliaanse aange
legenheden. De verzorging van de buiten
landse betrekkingen en defensie zijn de be
langrijkste onderwerpen die aan het Konink
rijk zijn verbleven. De eilanden van de Neder
landse Antillen zijn kleine eilanden. Het 
grootste eiland is Curac;:ao met omstreeks 
150.000 inwoners. De totale bevolking van 
de drie Benedenwindse eilanden is ruim 
200.000. De Bovenwindse eilanden zijn nog 
veel kleiner. Het Nederlandse gedeelte van 
St. Maarten heeft omstreeks 20.000 inwo-
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ners. Saba en St. Eustatius hebben ieder 
minder dan 1 .500 inwoners. 
Het gehele inwonertal van de Nederlandse 
Antillen is kleiner dan dat van een grote 
Nederlandse gemeente. Steden komen in 
de Nederlandse Antillen niet voor. De woon
kernen bestaan uit wat wij in Nederland dor
pen en gehuchten zouden noemen. 

2. Per 1 januari 1986 is het staatsverband 
van de Nederlandse Antillen uiteengevallen 
in twee mini-staatjes, het land Aruba en het 
restant van de Nederlandse Antillen. De be
slissing om de reeds zeer kleine staat van de 
Nederlandse Antillen te splitsen in twee sta
ten, is m.i. zeer te betreuren. De splitsing 
heeft plaatsgevonden ol) aandrang van de 
toenmalige politieke Ieider van Aruba Betico 
Croes. Deze verzelfstandiging betekent een 
belangrijke desintegratie van de Nederland
se Antillen. 
Nederland heeft niet con amore medege
werkt aan deze desintegratie. Bezweken zijn 
regering en parlement voor de Arubaanse 
druk, waartegen Cura<;ao geen sterke te
gendruk gaf. Aan de afbraak van het Antilli
aanse staatsverband heeft Nederland echter 
een voorwaarde verbonden, het uittreden 
van Aruba uit het Koninkrijk per 1 januari 
1996. Deze voorwaarde is door de Antillen 
van de vijf en door Aruba aanvaard, zij het 
wat Aruba betreft met tegenzin. 
Naar mijn overtuiging heeft Nederland zeer 
terecht de eis gesteld dat het uittreden van 
Aruba uit het Antilliaanse staatsverband ver
dere consequenties behoort te hebben. Het 
- zelfstandige - land Aruba compliceert de 
verhoudingen in het Koninkrijk. Omdat de 
staat de Nederlandse Antillen zich niet ver
zette tegen de uittreding van Aruba waren er 
voor Nederland geen doorslaggevende re
denen om zich ten principale tegen deze 
uittreding te verzetten; het gevolg moet ech
ter wei zijn, dat ook de banden met het 
Koninkrijk worden beeindigd. Nederland had 
wellicht wijzer gedaan te stellen, dat er een 
onverbrekelijke samenhang is tussen de uit
treding uit de Nederlandse Antillen en uit het 
Koninkrijk en dat de slaking van de band met 
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de Nederlandse Antillen onmiddellijk zou 
medebrengen dat Aruba geen deel meer 
zou uitmaken van het Koninkrijk. Er zou dan 
een heel reele kans zijn geweest, dat Aruba 
in het staatsverband van de Nederlandse 
Antillen zou zijn gebleven. 
De beslissing is geweest, dat Aruba per 1 
januari 1996 ook volkenrechtelijk een staat 
zal zijn en Nederland vanaf die datum 
volkenrechtelijk geen verantwoordelijkheid 
voor Aruba meer zal dragen. In zijn column 
bepleit De Gaay Fortman om deze beslissing 
op losse schroeven te zetten en aan Aruba 
over te Iaten of het na 1 januari 1996 in het 
Koninkrijk wil blijven. Met een goed en con
sistent beleid is dit m.i. niet in overeenstem
ming. De beslissing is duidelijk bedoeld als 
een definitieve beslissing. Het is voor Aruba 
goed dat het weet waar het aan toe is; dit is 
ook het geval voor Nederland en voor de -
gemutileerde - staat van de Nederlandse 
Antillen. Het is m.i. voor aile betrokkenen van 
groot belang, dat de Nederlandse regering 
duidelijk laat weten, dat wordt vastgehouden 
aan de vastgelegde datum en dat geen Aru
baans referendum hierin verandering kan 
brengen. 

3. De Gaay Fortman betoogt nog, dat de 
einddatum van 1 januari 1996 in strijd zou 
zijn met artikel 1 van het Verdrag van New 
York inzake burgerrechten en politieke rech
ten. Zoals hiJ stelt, regelt dit artikel het zelfbe
schikkingsrecht van de volken. Hij wil uit dit 
artikel concluderen, dat een moederland niet 
zijnerzijds de bevoegdheid zou hebben de 
banden met een voormalige kolonie te ver
breken. Het behoeft nauwelijks betoog, dat 
deze conclusie onjuist is. Ook Nederland 
heeft het zelfgeschikkingsrecht, ook Neder
land heeft de bevoegdheid het rechtsver
band met de voormalige kolonie te bee'lndi
gen. De kwestie van eenzijdige opzeggings
bevoegdheid van Nederland speelt overi
gens bij Aruba niet; voor Aruba is de beeindi
ging in het statuut van let Koninkrijk met 
instemming van de partners neergelegd. 

4. De staat de Nederlandse Antillen bestaat 
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na 1 januan 1986 voort. Aangenomen wordt, 
dat er juridische identiteit is tussen de Antil
len van de zes en de huidige Antillen van de 
vijf. 
De Nederlandse Antillen nieuwe stijl vormen 
allerminst een hechte eenheid. Zoals hierbo
ven reeds opgemerkt is er geen natuurlijke 
verbondenheid van de twee groepen van 
eilanden waaruit de Nederlandse Anti lien be
staan en ook de onderlinge verbondenheid 
tussen de eilanden binnen de groep is niet 

' Het beeld van het bestuur 
op de Nederlandse Anti lien 
is vrij somber. ' 

groot. Van een echt nationaliteitsbesef is 
binnen de Nederlandse Antillen geen 
sprake. 
Een verdere desintegratie bedreigt het 
voortbestaan van de Nederlandse Antillen 
als een staatsverband. Cura<;:ao is verreweg 
het belangrijkste eiland. De bevolking van 
Cura<;:ao is ongeveer vijfmaal zo groot als die 
van de andere eilanden. Tot 1 januari was de 
samenstelling van het wetgevende lichaam, 
de Staten, aldus: 12 zetels Cura<;:ao, 8 zetels 
Aruba, 1 zetel Bonaire, 1 zetel Bovenwindse 
eilanden. Thans is de samenstelling: 14 ze
tels Cura<;:ao, 3 zetels Bonaire, 3 zetels St. 
Maarten, 1 zetel Saba, 1 zetel St. Eustatius. 
De Staten zijn in hun huidige samenstelling 
allerminst een democratische afspiegeling 
van de bevolking. Hierbij bedenke men, dat 
politieke partijvorming eilandsgewijze plaats
vindt. In feite zijn de kleine eilanden verre 
overbedeeld. De vroegere verdeling, 12 ze
tels Cura<;:ao, 2 zetels de kleine eilanden, 
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was een veel betere weerspiegeling van de 
getalsverhouding van de bevolking. 
De merkwaardige samenstelling van de Sta-. 
ten brengt mede, dat de kans groot is dat 
een kabinet weinig bestuurskracht heeft. In 
de huidige politieke constellatie gaan de po
litieke partijen op Cura<;:ao niet samen. Enige 
Cura<;:aose politieke partijen hebben een 
verbond gesloten met de 'vertegenwoordi
gers' van de kleine eilanden en tezamen een 
kabinet gevormd. De prijs hiervoor zullen zij 
hebben te betalen. De grootste Cura<;:aose 
partij is buiten spel gezet. lndien deze partij 
bij de eilandraadverkiezingen in 1987 de ab
solute meerderheid in Cura<;:ao behaalt, is te 
verwachten dat vele conflictsituaties zullen 
ontstaan. 
Het huidige kabinet belijdt dat het de be
stuursinrichting van de Nederlandse Antillen 
wil herstructureren. Voor herstructurering 
wordt wei gedacht aan uitholling van de 
bevoegdheden van de centrale overheid en 
grotere zeggensmacht van de eilandsbestu
ren. De bestuurskracht van de besturen van 
de kleine eilanden is echter slechts gering. 
Bij een herstructurering zou veeleer moeten 
worden gedacht aan een sterk centraal ge
zag met beperkte taken van de eilandsbe
sturen. Voor Cura<;:ao zou ideaal zijn, dat het 
landsbestuur tevens eilandsbestuur zou zijn 
en dat dus werd volstaan met een bestuurs
laag. Aan de bestuurskracht zou dit ten goe
de komen en het ambtelijk apparaat zou 
sterk kunnen worden verminderd. Politiek 
zal dat echter, vooral gelet op de samenstel
ling van de Staten, niet te verwezenlijken zijn. 
Het beeld van het bestuur op de Nederland
se Anti lien is vrij somber. De politieke partijen 
zijn sterk eilandgebonden. Besluitvaardig
heid ontbreekt. T ekenend is bijvoorbeeld dat 
niet aileen de begroting van 1986 nog niet in 
de Staten is behandeld, doch ook niet de 
begrotingen van 1984 en 1985. Het rege
ringsprogramrna van het huidige kabinet dat 
reeds enige maanden in functie is, is in 
maart ingediend. 
De Gaay Fortman schrijft in zijn column dat 
de verzwakte economische positie het on
vermijdelijk zal maken om begrotinqssteun 
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te verlenen. Mijn v1sie zou zljn, dat Nederland 
geen begrotingssteun zou moeten verlenen, 
en dat het te betreuren is dat minister De 
Koning aan Aruba begrotingssteun in uit
zicht heeft gesteld. Begrotingssteun zal er 
slechts toe leiden, dat economisch noodza
kelijke beslissingen verder worden uitge
steld. 
De Nederlandse Antillen hebben behoefte 
aan een sterke regering. Onder een sterke 
regering versta ik een kabinet bestaande uit 
vakbekwame ministers die als college willen 
samenwerken voor het belang van de Ne
derlandse Antillen als geheel, in onderlinge 
verbondenheid een op de toekomst gericht 
beleid voeren, niet terugschrikkend om im
populaire maatregelen te nemen. Partijpoli
tiek zal niet het denken en doen moeten 
beheersen. 

5. De Nederlandse Antillen wensen hun 
band met Nederland voorshands te behou
den. De idee dat 1 januari 1996 ook voor de 
huidige Nederlandse Antillen de einddatum 
zou zijn waarop zij deel uitmaken van het 
Koninkrijk, is door de Antillen van de hand 
gewezen en Nederland heeft hierop niet ver
der ge'(nsisteerd. 
Wat houdt deze band met Nederland in? 
Nederland draagt een zekere volkenrechtelij
ke verantwoordelijkheid voor de Nederland
se Antillen. Een analyse van deze verant
woordelijkheid zal ik niet pogen te geven. lk 
wil volstaan met een enkele opmerking. De 
middelen die Nederland heeft om orde en 
rust in de Nederlandse Anti lien- en in Aruba 
- te handhaven zijn zeer beperkt. De Anti lien 
vormen een eigen staatsverband; in het sta
tuut van het Koninkrijk worden Nederland en 
de Nederlandse Antillen - thans ook Aruba
naast elkaar geplaatst. Er is geen zeggen
schap van Nederland in het bestuur van de 
Anti!len. De gouverneurs van de Antillen en 
Aruba worden weliswaar door de Kroon be
noemd, doch de bevoegdheden van de gou
verneurs rei ken in binnenlandse aangeiegen
heden niet veel verder dan die van een con
stitutioneel staatshoofd. In feite heeft voorts 
de Koninkrijksregering haar zeggenschap 
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over de benoeming goeddeels uit handen 
gegeven. Voor het gouverneurschap komt 
slechts in aanmerking een landskind dat 
door het Antilliaanse of Arubaanse kabinet 
wordt voorgedragen. Men zou kunnen spre
ken van een marginale toetsing van de be
noemingsvoordracht. 

De gezaghebbers van de eilandgeb1eden -
vergelijkbaar met burgemeesters in Neder
land - worden eveneens door de Kroon 
benoemd. Ten aanzien van deze benoeming 
is de Koninkrijksregering nog lijdzamer dan 
bij de gouverneur. De voordrachten van de 
landsregering worden klakkeloos gevolgd. 
Nederland heeft een militair apparaat in de 
Nederlandse Antillen bestaande uit een dui
zendtal mariniers. Uit het oogpunt van exter
ne defensie stelt dit uiteraard niets voor. Een 
eigen militie hebben de Nederlandse Antillen 
niet. In zoverre is dit belangrijk, dat een 
militaire putsch in de Nederlandse Antillen 
zoals deze in Suriname heeft plaatsgevon
den, uitgesloten is. De Nederlandse Antillen 
worden niet bedreigd door een militaire dic
tatuur die, zoals Suriname bewijst, met een 
zeer klein legertje is te realiseren. Voor niet 
weinigen in de Antillen is dit een belangrijk 
argument voor de verbondenheid met Ne
derland. Het militaire apparaat kan belangrijk 
zijn bij binnenlandse onlusten. lndien echter 
binnenlandse onlusten een gevolg zijn van 
politieke partijstrijd en de Antilliaanse rege
ring geen ingrepen wenst, kan Nederland 
voor een moeilijk dilemma komen. De ge
schiedenis in 1969 heeft dit wei bewezen. 
De rechtspraak in de Nederlandse Antillen 
wordt uitgeoefend door rechters benoemd 
door de Kroon. In feite wordt een systeem 
van cobptatie gehanteerd. De bekwaamheid 
en onkreukbaarheid van de rechterlijke 
macht staan m.i. tot dusverre buiten twijfel. 
De benoemingsprocedure is zodanig gere
geld, dat politieke invloed van de landsrege
ring geen doorslaggevende rol kan spelen. 
Beduidend zwakker is de positie van het 
Openbaar Ministerie. De leden van het 
Openbaar Ministerie behoudens de procu
reur-generaal worden door de landsregering 
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benoemd. Tot dusverre zijn politieke benoe
mingen achterwege gebleven. Ten aanzien 
van het Openbaar Mlnisterie bestaat echter 
geen zekerheid, dat niet de minister van 
Justitie en daarmee de partijpolitiek een be
langrijke rol zou kunnen gaan spelen. Het 
behoeft geen betoog dat dit een latent ge
vaar IS voor een 'eerlijk' vervolgingsbeleid. 
De Ant1lliaan heeft de Nederlandse nat1onali
te1t. Als Nederlander heeft hij het recht in 
Nederland te gaan wonen en daar een be
driJf of beroep uit te oefenen. Omgekeerd 
geldt d1t niet. De Nederlandse Nederlander 
kan z1ch n1et vrij in de Nederlandse Antillen 
vest1gen en daar een maatschappelijke posi
tie bekleden. Of voor dit onderscheid vol
doende grond bestaat, kan worden betwij
feld. 
Nederlands is de officiele taal 1n de Neder
landse Antillen. De wetgeving vindt in het 
Nederlands plaats. De rechterlijke vonnissen 
en beschikk1ngen zijn in het Nederlands ge
redlgeerd. Ten aanzien van de Nederlandse 
taal v1ndt echter een zekere afkalving plaats. 
Tot voor kort werd onderwijs uitsluitend in 
het Nederlands gegeven. Er is thans een 
duidelijke stroming om op de Benedenwind
se eilanden het onderwijs, zeker in de lagere 
klassen van de lagere school, in het Papia
ments te doen plaatsv1nden, en op de Bo
venwindse eilanden in het Engels. Het motief 
voor deze stroming is, dat in het onderling 
verkeer de taal op de Benedenwindse eilan
den Papiaments is en op de Bovenwindse 
eilanden Engels. Het streven om het Papia
ments als een nationale taal op de Beneden
winden te propageren heeft duidelijke scha
duwzijden. Het Papiaments is de 'huistaal' 
van 200.000 mensen. lndien het Papia
ments de officiele taal van de Benedenwind
se eilanden zou worden, zou dit tot gevolg 
hebben dat het overgrote deel van de bevol
klng zich slechts goed in deze taal zou kun
nen uitdrukken, en dat elke andere taal voor 
hen een vreemde taal zou zijn die zij niet 
beheersen. Het Papiaments kan nooit een 
echte cultuurtaal worden, omdat de taal 
slechts wordt gesproken door een handjevol 
mensen. Het Pap1aments kan ten detrimen-
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te van de bevolk1ng komen. 
Is Nederlands de aangewezen officiele taal 
voor de Nederlandse Antillen? lndien men 
uitgaat van de regio waarin de eilanden zijn 
gelegen, is Nederlands een vreemde keus. In 
de Ianden van de regio zijn Spaans, Engels 
en Frans de officiele talen. In contacter: met 
andere Ianden uit de regio IS Nederlands een 
onbruikbare taal. 
V66r het Nederlands pleiten twee overwe
glngen. Vooreerst de overweging van de 
verbondenheid van Nederland en de Neder
landse Antillen. De band tussen Nederland 
en de Nederlandse Antillen is eeuwenoud. 
Huwelijken tussen Europese Nederlanders 
en Antilliaanse hebben veelvuldig plaatsge
vonden. Vele Antillianen hebben familie in 
Nederland. De twee voornaamste dagbla
den op Cura<;:ao verschijnen in het Neder
lands. In de Nederlandse Antillen zijn tot op 
de huidige dag vele leerkrachten uit Neder
land werkzaam. Niet weinige Antillianen heb
ben hun opleiding of althans een deel van 
hun opleiding in Nederland genoten. Het 
Antilliaanse recht is in zeer overwegende 
mate op het Nederlandse recht geent. 
Er is een tweede, niet minder belangrijke, 
overweging. De Antillianen hebben de Ne
derlandse nationalite1t. Dit Nederlander
schap brengt rechten, doch ook verplichtin
gen mede. Wie Nederlander wil zijn moet het 
Nederlands als eigen taal zien te beheersen. 
Wil het Antilliaanse staatsverband deel van 
het Koninkrijk blijven, dan behoort daarbij dat 
de Nederlandse cultuur openstaat voor de 

' Willen de Anti lien deel van 
het koninkrijk blijven, dan 
hoort de Nederlandse 
cultuur open te staan voor 
de Antillianen. ' 
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Antillianen , dat de Europese Nederlander 
niet als vreemdeling wordt behandeld , dat 
het Nederlands de officiële taal is en blijft. Wil 
men het laatste niet dan ligt het uittreden uit 
het Koninkrij k in de rede. Nederland zal zich 
tegen het uittreden niet verzetten. Het uittre
den zal ook niet tot gevolg behoeven te 
hebben dat Nederland de Antillen niet meer 
zou steunen. Oe Antillen zal een ontwikke
lingsland zijn dat bijzondere belangstelling 
van Nederland zal behouden. 

6. Anders dan Oe Gaay Fortman meen ik, 
dat Nederland volkenrechtelijk bevoegd is 
eenzijdig de koninkrijksband met de Neder
landse Antil len te verbreken. Ook Nederland 
heeft volkenrechtel ijk het zelfbeschikkings
recht. Voor gebruikmaking van dit recht te
gen de wens van de Nederlandse Antillen 
zullen echter goede gronden moeten be
staan. 
In het bijzonder drie gronden kunnen een 
rechtvaardiging zijn om de juridische band 
met de Nederlandse Antillen te verbreken. 
Oe eerste grond zou kunnen zijn , dat de 
regering van de Nederlandse Antillen geen 
orde op zaken zou weten te stellen. De 
economische situatie in de Nederlandse 
Antillen is bepaald niet rooskleurig. Oe loon
standaard op de Nederlandse Antillen is veel 
hoger dan die van de omringende landen 
hetgeen het concurrentievermogen zwak 
maakt. Het ambtelijk apparaat is excessief 
groot en is steeds verder uitgedijd vooral 
door partijpolitieke benoemingen. Vrij diep 
ingrijpende maatregelen zu llen moeten wor
den getroffen om sociaal-economisch een 
gezonde situatie te bereiken. Nederland 
staat hier machteloos, het heeft geen zeg
gensmacht in interne Anti lliaanse aangele
genheden. Begrotingssteun door Nederland 
is m.i. geheel uit den boze , omdat zulk een 
steun slechts tot effect heeft dat noodzakelij
ke maatregelen achterwege blijven. 
Regering en Staten moeten hun verantwoor
delijkheid voor het bestuur van het staats
verband van de Nederlandse Antillen waar
maken. Zouden zij dit niet doen dan geeft dit 
een deugdelijke grond voor verbreking van 
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de Koninkrijksband. Een tweede grond voor 
verbreking zou zijn, dat Openbaar Ministerie 
en politie onder partijpolitieke invloed zou
den komen en hiermede de rechtsbescher
ming van de burgers fundamenteel zou wor
den aangetast. Openbaar Ministerie en poli
tie behoren objectief zonder aanzien van een 
persoon te handelen. Vervolging mag niet 
achterwege blijven omdat de betrokkenen 
politieke vrienden van de machthebbers zijn . 
Ik wil allerminst suggereren, dat op dit punt 
momenteel in de Nederlandse Antillen mis
standen bestaan. Het latente gevaar dat po
litie en Openbaar Ministerie onder partijpoli
tieke invloed zouden komen, moet echter 
worden onderkend. Het is de taak van de 
Antilliaanse regering zorg te dragen dat geen 
ontwikkeling in deze richting zal plaats
vinden. 
Over een derde grond voor verbreking heb ik 
hierboven reeds gesproken. Wil het gerecht
vaard igd zijn dat de Nederlandse Antillen 
deel uitmaken van het Koninkrijk en dat de 
inwoners van de Nederlandse Antillen op 
grond van hun geboorte in de Nederlandse 
Antillen Nederlander zijn dan zullen regering 
en de Staten moeten zorgdragen dat de 
Nederlandse Antillen openstaan voor de Ne
derlandse cultuur, dat de officiële taal Neder
lands is, dat niet wordt gediscrimineerd ten 
nadele van Europese Nederlanders. De Ne
derlandse Antillen hebben in dezen een keu
ze. Zij kunnen zich veel minder dan tot dus
verre het geval was op Nederland gaan 
oriënteren, zij kunnen een andere officiële 
taal kiezen dan het Nederlands, zij kunnen 
voor het onderwijs een andere taal nemen 
dan het Nederlands en het Nederlands als 
een vreemde taal gaan behandelen. Het 
staat hun vrij, doch de logische consequen
tie is dan dat zij er niet langer aanspraak op 
mogen maken dat zij deel uitmaken van ons 
Koninkrijk. 

7. Het Koninkrijk bestaat voorshands uit 
drie landen, doch deze drie landen zijn geen 
gelijkwaardige partners. Oe landen Aruba en 
de Nederlandse Antillen zijn minimale staat
jes, ook in vergelijking met de op zichzelf 

Christen Democratische Verkenningen 6/86 

Nederlandse Antillen 

kleine staat Nederland. Nederland en het 
Koninkrijk val len in de realiteit van de verhou
dingen nagenoeg samen, de Nederlandse 
Antillen en Aruba zijn buitenplaatsjes in het 
Koninkrijk. Van deze realiteit moeten parle
mentariërs en de ministers van de drie lan
den zich bewust zijn. 
Aruba treedt volgens de thans geldende re
geling per 1 januari 1996 uit het Koninkrijk. 
Er zijn geen termen op deze beslissing terug 
te komen. Eén andere weg blijft open , te 
weten een terugkeer in het staatsverband 
van de Nederlandse Anti llen. Dat hiertoe po
litieke bereidheid in Aruba en in de Neder
landse Antil len zal bestaan , acht ik niet waar
schijnlijk doch niet geheel uitgesloten . In tien 
jaren kan veel gebeuren . 
Voor de Nederlandse Antillen is geen datum 
van uittreding uit het Koninkrijk bepaald. 
Laat de Antillen met rust , schreef De Gaay 
Fortman. Voor de Nederlandse Antillen van 
de Vijf stem ik hiermede in, echter met een 
tweetal kanttekeningen . Vooreerst de kant
tekening dat Nederland de voortzetting van 
de Koninkrijksband niet moet tolereren, in
dien niet aan de bovengestelde eisen is vol
daan. Deel van het Koninkrijk kan de staat 
van de Nederlandse Antillen slechts blijven, 
zolang het staatsbestuur behoorlijk functio
neert, rechtszekerheid voor de burgers be
staat, de Antil lianen zich in de praktijk van 
het leven gedragen als deel van het Neder
landse Koninkrijk. Mijn tweede kanttekening 
is, dat een verdere desintegratie van de Ne
derlandse Antillen het einde van de band 
met het Koninkrijk moet inhouden. Oe tole
rantie die Nederland ten aanzien van Aruba 
heeft betracht, moet niet worden herhaald. 
Indien het land de Nederlandse Antillen ver
der uiteen zou vallen behoeft Nederland zich 
hiertegen op zichzelf niet te verzetten. Wel 
zal de consequentie moeten zijn , dat de 
Uiteengevallen delen niet langer land van het 
Nederlandse Koninkrijk zijn. 

Naschrift 

Bovenstaand artikel noopt tot enkele kantte
keningen. 
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1. Een column is een korte, meestal enigs
zins journalistieke beschouwing over een 
actueel vraagstuk. De schrijver is daarbij 
gebonden aan een bepaalde lengte, die 
niet mag worden overschreden. 
De column beperkt zich daarom meestal 
tot een facet van. een meer omvattend 
probleem of verschijnsel. Ik zal mij daar
om in mijn weerwoord beperken tot de 
opmerkingen van Van der Grinten , die mij 
rechtstreeks raken. 

2. Ik heb gezwegen over de wijze, waarop 
de verheffing van Aruba tot land binnen 
het Koninkrijk tot stand is gekomen. Met 
Van der Grinten vind ik het jammer, dat 
dit gebeurd is. Hij meent, dat dit resultaat 
voornamelijk een gevolg is van het feit , 
dat Curaçao zich niet of nauwelijks daar
tegen heeft verzet. Ik,. ben van mening, 
dat vooral de politieke verhoudingen op 
Aruba tot dit ook door mij niet gewenste 
resultaat hebben geleid. Met name in de 
Staten-Generaal is er sedert het begin 
van de jaren zeventig op aangedrongen 
om aan de wensen van de bewoners der 
eilanden van de Antillen meer tegemoet 
te komen. Mede daardoor is van Neder
landse zijde sedert eind 1977 een tege
moetkomende houding tegenover het 
streven van Aruba nanr een zelfstandiç:te 
positie binnen het Koninkrijk, maar buiten 
het verband van de Nederlandse Antil len , 
ingenomen. Noodzakelijkerwijze heeft 
dat bij de andere eilanden de overtuiging 
gevestigd, dat Nederland aan de wensen 
van Aruba, die de wensen waren van de 
partij die op Aruba over de volstrekte 
meerderheid in de eilandraad beschikte, 
wilde voldoen. 

3. Aruba heeft vrijwillig ingestemd met de 
datum van 1 januari 1996 voor het volle
dig onafhankelijk worden, zegt Van der 
Grinten. Formeel, maar dan ook formeel 
is dat juist. ledereen weet echter, dat die 
instemming na zware druk van Neder
landse zijde slechts schoorvoetend is ge
geven. De grote voorvechter van een 
'status-aparte' van Aruba, G.F. Croes 
heeft bij de parlementaire behandeling 
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Antillianen , dat de Europese Nederlander 
niet als vreemdeling wordt behandeld , dat 
het Nederlands de officiële taal is en blijft. Wil 
men het laatste niet dan ligt het uittreden uit 
het Koninkrij k in de rede. Nederland zal zich 
tegen het uittreden niet verzetten. Het uittre
den zal ook niet tot gevolg behoeven te 
hebben dat Nederland de Antillen niet meer 
zou steunen. Oe Antillen zal een ontwikke
lingsland zijn dat bijzondere belangstelling 
van Nederland zal behouden. 

6. Anders dan Oe Gaay Fortman meen ik, 
dat Nederland volkenrechtelijk bevoegd is 
eenzijdig de koninkrijksband met de Neder
landse Antil len te verbreken. Ook Nederland 
heeft volkenrechtel ijk het zelfbeschikkings
recht. Voor gebruikmaking van dit recht te
gen de wens van de Nederlandse Antillen 
zullen echter goede gronden moeten be
staan. 
In het bijzonder drie gronden kunnen een 
rechtvaardiging zijn om de juridische band 
met de Nederlandse Antillen te verbreken. 
Oe eerste grond zou kunnen zijn , dat de 
regering van de Nederlandse Antillen geen 
orde op zaken zou weten te stellen. De 
economische situatie in de Nederlandse 
Antillen is bepaald niet rooskleurig. Oe loon
standaard op de Nederlandse Antillen is veel 
hoger dan die van de omringende landen 
hetgeen het concurrentievermogen zwak 
maakt. Het ambtelijk apparaat is excessief 
groot en is steeds verder uitgedijd vooral 
door partijpolitieke benoemingen. Vrij diep 
ingrijpende maatregelen zu llen moeten wor
den getroffen om sociaal-economisch een 
gezonde situatie te bereiken. Nederland 
staat hier machteloos, het heeft geen zeg
gensmacht in interne Anti lliaanse aangele
genheden. Begrotingssteun door Nederland 
is m.i. geheel uit den boze , omdat zulk een 
steun slechts tot effect heeft dat noodzakelij
ke maatregelen achterwege blijven. 
Regering en Staten moeten hun verantwoor
delijkheid voor het bestuur van het staats
verband van de Nederlandse Antillen waar
maken. Zouden zij dit niet doen dan geeft dit 
een deugdelijke grond voor verbreking van 

236 

Nederlandse Antillen 

de Koninkrijksband. Een tweede grond voor 
verbreking zou zijn, dat Openbaar Ministerie 
en politie onder partijpolitieke invloed zou
den komen en hiermede de rechtsbescher
ming van de burgers fundamenteel zou wor
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en de Staten moeten zorgdragen dat de 
Nederlandse Antillen openstaan voor de Ne
derlandse cultuur, dat de officiële taal Neder
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een dringend beroep op regering en Sta
ten-Generaal gedaan van die datum af te 
zien. De toen in de mnderheid zijnde 
Arubaanse partijen hebben zich steeds 
tegen enige wijziging van het statuut, die 
een komende onafhankelijkheid voor 
Aruba onontkoombaar zou maken, ver
zet. Het huidige kabinet van het land 
Aruba berust op een coalit1e van de laat
ste partijen. Deze hebben bij de eerste 
verk1ezingen na de wijziging van het Sta
tuut voor het Koninkrijk de meerderheid 
in de Staten van Aruba gekregen. Een 
politiek fe1t, dat een duidelijke aanwijzing 
is, welke gevoelens op dit punt bij de 
bevolking van Aruba Ieven. 

4. lk handhaaf mijn stelling, dat het bepalen 
van een datum voor onafhankelijkheid 
voor een voormalig koloniaal gebied op 
een termijn van tien jaar dwaas is, zeker 
wanneer men uitgaat van een recht op 
zelfbeschikking van een voorheen koloni
aal bestuurde bevolking. Zulk een beper
king bouwt in het bestuur van zulk een 
gebied verzwakking van bestuurskracht 
en onzekerheid terzake van het te voeren 
beleid in. 

5. lk handhaaf ook mijn interpretatie van 
artikel 1 van het Verdrag van New York 
van 1 966 inzake burgerlijke en politieke 
rechten. De lange voorgeschiedenis van 
dat Verdrag en de openbare behandeling 
in de Verenigde Naties tonen duidelijk 
aan, dat het artikel ziet op volken, die 
huns ondanks onder het gezag van een 
vreemde mogendheid zijn komen te 
vall en. 
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6. lk ben het met Van der Grinten eens, dat 
op de Anti lien van de Vijf en op Aruba de 
plicht rust zorg te dragen voor zorgvuldig 
en behoorlijk bestuur. Het statuut geeft 
de regering van het koninkrijk mogelijkhe
den zich daarover zo nodig met de lands
regeringen te verstaan. 

7. Ongebreidelde begrotingssteun voor de 
twee Ianden heb ik niet bepleit. Slechts 
heb ik willen zeggen, dat het principe: 
begrotingssteun past niet in de ontwikke
lingssamenwerking met de Cara1bische 
Ianden- een principe dat ook ik juist acht 
-, in de periode na 1 januari 1986 waar
schijnlijk niet onverkort zal mogen wor
den gehandhaafd, gelet op de economi
sche moeilijkheden, waarin beide Ianden 
terecht zijn gekomen. 

W.F. de Gaay Fortman. 
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