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Laat de Anti lien met rust 

mr. W.F. de Gaay Fortman 

DOCUMENTATIECENTRUM 
NEDERLANDSE POLITIEKE 

PARTIJEN 

Op 1 januari 1986 zal een wijziging van het 
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden 
in werking treden, waardoor Aruba uit het 
staatsverband van de Nederlandse Antillen 
wordt los gemaakt en de positie van een 
land binnen het Koninkrijk krijgt. 

lk zal niet ingaan op de ontwikkelingen als 
resultaat waarvan Aruba deze status heeft 
gekregen. lk volsta met te constateren, dat 
Aruba niet buiten het Statuut om een 'status 
aparte', een eigen relatie met Nederland 
heeft verkregen. Het is een derde land bin
nen het Koninkrijk geworden en heeft der
halve een zekere verantwoordelijkheid voor 
de andere vijf Antilliaanse eilanden be
houden. 

Aan het begin van de jaren zeventig is er een 
politieke discussie op gang gekomen, of de 
positie van land binnen het Koninkrijk voor 
Suriname en de Antillen op den duur de 
beste mogelijkheden van ontploo1ing bood. 
Aan Nederlandse zijde was daarvan de uit
komst, dat de overgrote meerderheid van de 
bRide Kamers in overeenstemming met het 
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gevoelen der in die tijd aan het bewind zijnde 
kabinetten verklaarde, dat beide Ianden on
afhankelijk zouden kunnen worden, zodra zij 
dat gewenst achtten. 
Op grand van deze overeenstemming werd 
Suriname overeenkomstig zijn wens op 25 
november 1975 onafhankelijk. De Antillen 
hadden zich van het begin van de discussie 
af terughoudend opgesteld. Nadat de onaf
hankelijkheid van Suriname een feit gewor
den was, legde de toenmalige minister-pre
sident van de Antillen J.M.G. Evertsz aan de 
Nederlandse regering de volgende gedach
tengang voor. Onafhankelijkheid in volken
rechtelijke zin stelt niets voor, indien een land 
niet een passende mate van economische, 
sociale en culturele onafhankelijkheid bezit. 
Laten de Antille[l en Nederland zich geza
menlijk inspannen de situatie in de Anti lien in 
de genoemde sectoren op een aanvaard
baar niveau te brengen. Pas daarna ware 
aan een eventuele volkenrechtelijke onaf
hankelijkheid aandacht te schenken. 
Het kabinet-Den Uyl heeft met deze gedach
tengang van de Antilliaanse regering inge
stemd. 
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lnmiddels was binnen de Antillen de strijd 
om een 'status aparte' voor Aruba ontbrand. 
Sedert 1 0 september 1977 was door een 
daartoe strekkend verzoek van het eiland
bestuur van Aruba de ministerraad van het 
Koninkrijk (de Nederlandse ministers + de 
gevolmacht1gde minister van de Antillen) 
daarin gemengd. Via rapporten van een spe
ciaal ingestelde Koninkrijkswerkgroep en 
Ronde-Tafelconferenties heeft dit geleid tot 
het in het begin vermelde resultaat Aruba 
derde land binnen het Koninkrijk. 

Wanneer men terugkijkt, zijn de Antillen nu 
reeds meer dan tien jaren in onrust. AI die tijd 
hebben ziJ z1ch moeten bezig houden met 
gesprekken, conferenties en het bestuderen 
van een stroom van rapporten over hun 
staatkundige en volkenrechtelijke toekomst. 
Daarbovenop zijn nog de sluiting van de 
raffinaderij van Exxon op Aruba en de drei
gende sluiting van die van Shell op Cura<;:ao 
gekomen. Voor deze laatste is nu een oplos
sing gevonden, die althans voor de naaste 
toekomst, zij het ook n1et zonder ontslag van 
een beduidend aantal arbeiders, zekere 
perspectieven opent. Wij moeten nu niet 
verder met de Antillen over een mogelijke 
onafhankelijkheid praten. 
Begrijpelijkerwijze vat men dat ginds op als 
pressie in die richting. Uitvoering ware te 
geven aan de destijds met het toenmalige 
kabinet-Evertsz gemaakte afspraak. Aile 
krachten moeten worden ingespannen om 
de bestuurlijke, sociaal-economische en cul
turele positie van de Anti/len en van Aruba te 
versterken. Aan dure adviezen van zoge
naamde consultants bestaat geen behoefte. 
Er zijn genoeg rapporten over allerlei facet
ten van de Antilliaanse maatschappij ge
schreven, die men nu- en dan met vrucht
kan raadplegen om beleid voor de toekomst 
te ontwikkelen. In het bijzonder het rapport, 
dat ter uitvoering van de met premier Evertsz 
gemaakte afspraak door een kleine commis
sie onder Ieiding van prof. dr. H. Hoetink is 
opgesteld, bevat tal van bruikbare voorstel
len en suggesties. 
De verzwakte economische positie van de 
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twee Ianden zal het onvermijdeliJk maken 
ook begrotingssteun te verlenen. Deze is 
trouwens ten aanzien van Aruba reeds toe
gezegd. Zij zal voor de Antillen van de vijf 
eveneens noodzakelijk blijken. Oat geeft 
ovengens ook een mogel1jkheid behulpzaam 
te ziJn bij een deugdelijker inrichting van het 
openbaar bestuur. 

Onafhankelijkhe1d mag een voormal1ge kolo
niale mogendheid aan een voormalige kolo
nie, die nog tot haar staatsverband behoort, 
niet opdringen. Oat zou in striJd ZIJn met 
artikel 1 van het Verdrag van New York van 
1966 inzake burgerrechten en politieke 
rechten, dat voor het gehele Koninkrijk is 
aanvaard. Dit artikel regelt het zelfbeschik
kingsrecht voor aile volken, maar dit bete
kent niet, dat een voormalige koloniale mo
gendheid met een beroep op d1t artikel een 
rijksdeel, dat voorheen een kolonie was. bui
ten de deur zou kunnen zetten tegen de zin 
van de bevolking van dit rijksdeel. Het art1kel 
kent het recht van zelfbeschikking aileen toe 
aan volken, die huns ondanks onder het 
gezag van een andere mogendhe1d zijn ko
men te val/en, hetziJ door koloniale verove
ring, hetzij door een onrechtvaardig vredes
verdrag of anderszins. 
Artikel 62 (nieuw) van het Statuut, dat be
paalt dat voor Aruba de rechtsorde, in het 
Statuut neergelegd, met ingang van 1 januari 
1996 zal eindigen, verdraagt zich dan ook 
niet met artikel 1 van het Verdrag van New 
York. Deze bepaling is tegen het uitdrukkelijk 
verlangen van de eilandraad van Aruba in de 
Rijkswet tot wijziging van het Statuut opge
nomen. Trouwens het vaststellen van een 
datum voor onafhankelijkheid met een ter
mijn van tien jaren is 1n een wereld als die 
waarin wij Ieven, los van iedere JUridische 
overweging al dwaas. 

Nederland moet de Anti/len en Suriname de 
rust gunnen om al hun aandacht te geven 
aan de oplossing van hun interne proble
men. Vanuit internationaal gezichtspunt is 
aan de handhaving van de huidige situatie 
geen bezwaar verbonden. 
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