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Nederland en de warnle delen 
van het koninkrijk 
G.P. HOEFNAGELS* 

'Papiado verdad no ta hanja stoel pa sinta' 
(De spreker van de waarheid krijgt geen stoel om te 
zitten . - Curaçaos spreekwoord). 

De verhouding tussen Nederland en de Antillen 
mag dan geregeld zijn in een Statuut, toch is die 
relatie erg onhelder en problematisch geworden. 
In dit artikel wil ik vooral het realiteitsgehalte 
onderzoeken van de relatie tussen Nederland en 
de warme delen van ons koninkrijk. Daarbij zal 
ook de verhouding tussen Nederland en Aruba 
ter sprake komen, die verhouding is sinds de 
status aparte van Aruba heel wat helderder 
geworden, enerzijds door het bijzondere karakter 
en de navenante prestaties van dit land, 
anderzijds omdat de bestuurlijke verhouding 
veel eenvoudiger is dan met de Antillen. 

Meer dan twintig jaar volg ik het verloop van de 
relatie tussen Nederland en de Antillen, zowel op de 
eilanden zelf als in Nederland. In die periode constate
ren we in de Nederlandse politieke opvattingen een 
langzaam proces van schoksgewijze erkennen van 
stukjeswerkelijkheid in de Antillen enAruba. Deschok
ken ontstonden door incidenten en verrassingen waar
voor onze 260.000 Nederlanders binnen de Kreefts
keerkring ons telkens plaatsen, eiland na eiland, maar 
vooral op ofvia Curaçao. 

Nederland is voor de Nederlandse Antillen en 
Aruba een schip met gouden dukaten dat ideologisch 
een koers heeft uitgezet, maar feitelijk vaart het schip 
een heel andere kant op, van incident naar incident en 
bij elk incident moet, als het even kan, de geldbuidel 
op tafel. Dat is een stuk van de relatie geworden . Hoe 
is dat ontstaan? 

De paradox van de onafhankelijkheid 

Hetstatuutdateertvan 1954. Totde branden van 1969 in 
Willemstad was dat statuut een tamelijk rustig bezit. 
Tijdens de onrust in dat jaar op Curaçao trad, naar het 
oordeel van de 150.000 inwoners van Curaçao, de 
Nederlandse marinevoorbeeldig op. Zonder een schot 
te lossen werd erger, waarschijnlijk een historische 
catastrofe, voorkomen. Overigens deed dit optreden 
geen afbreuk aan het maatschappelijk en politiek 
proces dat aan de onrust ten grondslag lag, maar het 

* De auteur is lid van de Eerste Kamer voor D66. 

Nederlandse parlement zag niet de Curaçaose werke
lijkheid noch de maatschappelijke processen . Het Ne
derlandse parlement schrok, in de Nederlandse poli
tiek heerste een volstrekt andere perceptie van de 
gebeurtenissen . Wat door hetvolk van Curaçao als een 
zegen werd ervaren, werd in Nederland als een onbe
hoorlijke inmenging gezien van onze strijdmacht. In dat 
verschil van perceptie in Curaçao en hier ligt - ik 
gebruik de tegenwoordige tijd - de grondslag van de 
conflicten en de incidenten die daarna volgen . Neder
land zag niet de werkelijkheid van de Antillen, maar 
een denkbeeldig postkoloniaal verschijnsel. 

Vanaf 1969 door de jaren zeventig zien we Neder
land dan ook drammen op het thema van de onafhan
kelijkheid . Nederland wilde zo snel mogelijk van zijn 
vroegere koloniën af. Onafhankelijkheid moest, des
noods per postpakket (Tweede-kamerlid Franssen, 
PvdA) of aangetekende brief (Eerste-kamerlid B. de 
Gaay Fortman, PPR). De Antilliaanse politici voelden 
daar niets voor. Wat moesten zij ook met 260.000 
mensen over zes ei landen verspreid als onafhonkeli jke 
staat? Maar de statutaire Antillen (niet de eilanden) 
speelden het door Nederland gedicteerde spel in zo
verre mee dat zij de onafhankelijkheid als verre doel
stelling erkenden. Onafhankelijkheid werd een speel
ba I. Als Nederland zei : wanneer?, dan gooiden ze de 
bal snel terug en riepen : laterl . Tegenwoordig gooien 
ze de bal wat geërgerd terug met het verzoek er niet 
over te praten . Op Aruba en Curaçao zijn er onder de 
politici zeer talentvolle jongleurs ontstaan in dit bal 
spel, waarbij het woord 'independencia' meestal 'los 
van Curaçao' = los van de Antillen betekent. 

De vraag is dan ook: is de onafhankelijkheid een 
reële doelstelling in de relatie van Nederland met de 
NederlandseAntillen enAruba? Soms verandertde bal 
van kleur en heet dan autonomie of zelfstandigheid. In 
het regeringsbeleid worden zelfstandigheid en auto
nomie genoemd als beleidsdoelstellingen, dus als een 
nog te bereiken eindtoestand. Zijn deze doelstellingen 
reëel ? Ten aanzien van Aruba spreekt het Statuut over 
toekomstige onafhankelijkheid . Is onafhankelijkheid 
een overtreffende trap van zelfstandigheid en autono
mie? Wat voor realiteitsgehalte hebben deze woor
den? Alle woorden staan in het woordenboek, maar 
alle betekenissen niet. Toen Aruba in de jaren zeventig 
het woord 'independencia' gebruikten, bedoelde Aru
ba eigenlijk: 'los van de Antillen, maar bij Nederland'. 
Als op de Ronde Tafelconferentie van 1983 gesproken 
wordt van 'de onafhankelijkheid van Aruba' en zelfs 
van 'een volkenrechtelijke relatie' in 1996, dan is dat 
wel een afspraak, zelfs bij wet en in het statuut vastge
legd, maar in januari 1988 antwoordde minister-presi
dent Eman desgevraagd aan de parlementairedelega-



tie dat hij er voorlopig in geen geval over wil spreken, 
omdat de economie op Aruba voorgaat èn er vanwege 
de investeerders geen publiciteit over mocht komen, 
dat Aruba niet meer bij Nederland zou horen. Ook het 
'gemenebest sui generis', (genoemd i n conclusie 1 0 van 
de RTC) blijkt in de opvatting van de minister-president 
van Aruba dan niet voldoende voor de investeerders. 
Het is van belang zulke effecten van te voren te kennen. 
Aangenomen dat investeerders wegtrekken en 
wegblijven, indien nu over onafhankelijkheid wordt 
gepraat, waarom zouden ze dan niet wegtrekken en 
wegblijven wanneer er in 1994 over wordt gepraat en 
de onafhankelijkheid in 1996 een feit wordt? Zoiets als 
staatkundige onafhankelijkheid wil nog wel eens uit
lekken. Miskent Nederland hier een Arubaanse werke
lijkheid of miskent de Arubaanse minister-president 
haar? Volgens conclusie 8 van de RTC ontstaat er 'een 
volkenrechtelijke overeenkomst', d.w.z. dat Aruba in 
1996 buitenland is. Dat impliceert dat het Nederlandse 
paspoort voor de Arubanen verdwijnt. Wat de effecten 
daarvan zijn, laat zich raden als we terugdenken aan 
de volksverhuizing uit Suriname sinds 1975. Alvorens 
de toetsingsconferentie van conclusie 2 van de Ronde 

Tafel Conferentie zal worden gehouden, dient men zich 
te oriënteren op een referendum waarin de bevolking 
van Aruba zich uitspreekt over deze zaken. Zo'n refe
rendum is naar mijn inzichtnoodzakelijken beslissend, 
wil men zich houden aan het Verdrag van New Vork, 
volgens welk een volk niet tegen zijn wil staatkundige 
veranderingen mogen worden opgelegd. 

Om het proces van standpunten van Nederland 
inzake de onafhankelijkheid van de eilanden samen te 
vatten: tot 1969 was er een rustige vijver rond het 
statuut. In de jaren zeventig ontstond er een sterke 
stroming vanuit Nederland naar onafhankelijkheid 
maardiestroming kwam in een paradox terecht: deex
kolonisator wilde onafhankelijkheid, de ex-gekolonis
seerde wilde dat niet. Dat is de paradox van de onaf
hanke/i;kheid. Hieruit blijkt ook dat de postkoloniale 
periode, de periode van reacties tegen de gewezen 
koloniale verhoudingen, wezenlijk voorbij is. 

Relatie 

In de motie De Kwaadsteniet van 1985 erkent Neder
land weer een stukje van de werkelijkheid . Nederland 
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weet nu - beter laat dan nooit - dot het volk op de 
eilanden van de Antillen bij Nederland wil blijven. De 
motie spreekt terecht van 'een blijvende relatie', maar 
daarbij blijft het woord onafhankelijkheid spelen, zij 
het in een nieuwe context. Een blijvende relatie: maar 
wat voor relatie zal dat zijn? De vorm moet nog in alle 
opzichten worden onderzocht. Dat onderzoek is niet 
alleen staatsrechtelijk van aard;' het zal daarbij vooral 
gaan' om feitelijke kennis van de overzeese eilanden. 
Uitde laatste enquête onder auspiciën van de Universi
teit van de Antillen blijkt dat 96% van de ingezetenen 
van de Antillen staatkundige banden met Nederland 
wil behouden. 1/3 Van de bevolking wil bij een Neder
landse provincie behoren : Curaçao 21 %, St. Maarten 
34%, Bonaire 35%, St. Eustatius 52%, Saba 36%. Op 
St. Maarten wil slechts 7% nog een band met Curaçao 
(= de Antillen), maar 98% wil bij Nederland. Zo te 
zien zal er meer kennis van staatsrecht dan van volken
recht nodig zijn. Er zal nog meer kennis van de eilanden 
nodig zijn, kennis van wat er onder de bevolking leeft, 
kennis van de economieën van de eilanden, meer 
concrete kennis dan voorheen. 

De samenspraak tussen Nederland en de Antillen en 
Aruba wordt en werd in hoge mate door Nederland 
gediCteerd. Het is vooral vanuit Nederland dat het 
onafhankelijkheidsthema speelt, de laatste keer bij de 
Ronde Tafelconferentie van 1983, waar Aruba ermee 
werd belaagd. Het is noodzakelijk dat Nederland het 
onafhankelijkheidsdictaat laat vallen . Het zal ons ver
mogen tot luisteren naar wat op de overzeese eilanden 
wordt gezegd, vergroten, daardoor kunnen we hen 
meerserieus nemen en snellertotoplossingen geraken. 
Bij hetzoeken naardevorm van dat Gemenebest of hoe 
het beestje heten mag (de Arubaanse parlementariërs 
spraken al van 'het gemene beest'), moeten we afzien 
van het idee dat we de oplossing, 'onafhankelijkheid', 
al weten. Alles is bespreekbaar, ook dat de Antillen en 
Aruba bij Nederland horen, ook dat zij er niet bij willen 
horen . Ik wil dit voorstel in het vervolg van mijn betoog 
verder motiveren. 

De Antillen bestaan niet 

Uitgangspunten voor staatkundige structuren en rela
ties zijn: 
1. het zelfbeschikkingsrecht van de bewoners, 
2. de maatschappelijke werkelijkheid . 
Op beide punten wil ik ingaan . 
Het is gelukkig vanzelfsprekend geworden en in uit
spraken van de Verenigde Naties en in het Verdrag van 
New Vork van 1966 betreffende de burgerlijke en 
politieke vrijheden vastgelegd, dat een volk niet tegen 
zijn wil een staatkundige structuur kan worden opge-

St. Maarten 

legd. Hetbetekent niet alleen dateen volk datstaatkun
dige onafhankelijkheid vraagt, dit krijgt. Het betekent 
ook dat het geen staatkundige onafhankelijkheid kan 
worden opgedrongen. Om ook eens mee te doen aan 
het balspel : de Antillen en Aruba kunnen wel onafhan
kelijk van Nederland worden, maar Nederland is niet 
zonder meer onafhankelijk van de Antillen. Ik sluit me 
hier aan bij de opvatting die de Gaay Fortman Sr. 
onlangs in 'Christen-Democratische Verkenningen' 
(december 1987) vermeldde. 
De politieke structuur dient op de maatschappelijke 
werkelijkheid te passen (en niet andersom) . Van deze 
werkelijkheid wil ik twee aspecten noemen: 
1. de pluriformiteit van de zes eilanden, Aruba en de 

Antillen, 
2. de integrale financieel-economische positie van 

Nederland op de Antillen en, met een ander pers
pectief, op Aruba. 

Allereerst de pluriformiteit. 
De op Curaçao legendarische Doktoor Da Costa Go
mezzei het reeds: 'DeAntillen bestaan niet'. DeAntillen 
zijn geen land. De Antillen zijn een zee'. Inderdaad 
liggen er op een afstand van 1000 kilometer zes eilan
den die zich sterk op hun eigen identiteit beroepen, 
vooral wanneer Nederland met onafhankelijkheid 
dreigt. Dat is een reactie die we ook kennen van de 



Britse eilanden: de middelpuntvliedende krachten 
worden sterker als de druk op onafhankelijkheid van 
buiten komt. 

De pluriformiteit bleek ook uit enkele politieke 
werkelijkheden: Aruba ging apart en maakt het beter 
dan voorheen . St. Maarten neigt tot status aparte. Saba 
vroeg de koningin haar eiland als een kleinood op 
haar jurk te spelen. Het lijkt op het lied van de zes 
kleine kleutertjes die op een hek zaten; er bleven er 
maar vijf. 
Straks zijn ervier? Dan drie? Dan twee? Nederland zet 
ze telkens weer op het hek. Waarom kan Nederland 
niet voor kleuters zorgen zonder hek? Op Curaçao ze i 
minister Lourens overde besprekingen metde eilanden 
in het kader van de herstructurering: 'Ik heb er balen 
van . En als Nederland toch wil, dan zeg ik tegen 
minister De Koning: komt u er maar bij zitten met de 
geldbuidel op tafel, want hoeperdepoep zit bij u op de 
stoep' . Zo'n uitspraak spreekt boekdelen. In feite zegt 
de minister die verantwoordelijk is voor de staatkundi
ge structuren van de Nederlandse Antillen : 
1. Wij voelen ons niet als Antillen verbonden, 
2. Samenwerkingsplicht is een dictaat van Nederland, 
3. Bij een Nederlands dictaat hoort Nederlands geld . 
Geen dictaten, wèl eisen stellen aan de relatie. Goede 
partners roepen elkaar tot verantwoordelijkheid. 
Daarop kom ik nu. 

Nederland zit in de Antillen ingebakken 

De maatschappelijke werkelijkheid en het realiteitsge
halte van de relatie worden sterk bepaald door de 
financieel-economische situatie. Laat ik hierover be
ginnen te zeggen: Nederland is royaal ten aanzien van 
deze ex-koloniën. Nederland kan trots zijn op zichzelf, 
want het heeft zijn spreekwoordelijke zuinigheid volle
dig overwonnen. Geen volkopaarde kreeg ooit zoveel 
geld per hoofd per jaar. Het is trouwens meer dan de 
265 miljoen per jaar aan ontwikkelingsgelden. Zo kost 
de marine op Aruba en de Antillen 130 miljoen. Dat 
maakt reeds 395 miljoen. Dan zijn er nog uitgaven 
verspreid over de verschi lIende Nederlandse departe
menten. Hoeveel geld gaat er nog buiten de Kabna
begroting om naarAruba endeAntillen? Datteweten is 
nodig voor het realiteitsgehaltevan de relatie. Wat kost 
deze relatie? In zijn jaarverslag stelde de Algemene 
Rekenkamer dat ook het parlement meer en beter naar 
de kosten moet vragen. We moeten als parlement deze 
bedragen kunnen vergelijken met die van de bezuini
gende mede-Nederlanders aan deze zijde. In dat licht 
mogen we deze vraag zien. Dus: Wat betaalt Buiten 
landse Zaken? Wat betaalt Onderwijs voor stu
diefinanciering? Etcetera. Het gaat hier om bedragen 

die de Nederlanders opbrengen voor de 260.000 me
de-Nederlanders overzee. De reële omvang van de 
bedragen die aan de Antillianen en Arubanen in de 
Antillen, Aruba en in Nederland, worden besteed, kan 
jaarlijks wellicht een half miljard zijn . Maar hoeveel is 
het precies? Als het perspectief van onafhankelijkheid, 
als de autonomie niet bestond, waren deze geldvragen 
minder belangrijk, maar zo lang autonomie en onaf
hankelijkheid de verhouding dicteren, zijn dit soort 
financiële vragen van belang. 

Voor een goed begrip, ik spreek niet over geld om te 
beknibbelen, maar om de realiteit van de relatie van 
Nederland met de autonome Antillen te weten te ko
men. Daarvan zijn de financiën een element. Een struc
turele financiële bijstand van deze grootte impliceert 
een integrale plaats van Nederland in de Nederlandse 
Antillen en Aruba. Als we meer dan dertig jaar jaarlijks 
een bedrag van ongeveer f 500 miljoen verstrekken 
aan zes eilanden met260.000 inwoners,dan isdatbijna 
15 miljard gulden. Dan rijstde vraag : is de doelstelling 
van economsiche zelfstandigheid nog wel juist? Is het 
zo, dat hieruit blijkt dat, anders dan deze officiële 
doelstelling, Nederland in feite een weg is opgegaan 
waardoor het via de Antillen een integrale positie in het 
Caribisch gebied inneemt? 

Anders gezegd: de Antil .len zijn door onze hulp en 
bijstand (strikt genomen is hetgeen ontwikkelingshulp, 
want het is geen buitenland) steeds afhankelijker ge
worden van Nederland, zoals in de Memorie van 
Toelichting ook vermeld staat, maar wellicht is het 
beter, positiever om te zeggen : de Antillen zijn steeds 

St. Annabaai. Curaçao 
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meerfeitelijk geïntegreerd in Nederland. Ook de aard 
van de ontwikkelingsprojecten maken Curaçao afhan
kelijk van een sterk moederland . Ik noem slechts : een 
internationale luchthaven, een internationale 
zeehaven, een internationaal handelscentrum, interna
tionaal financieel verkeer, een regionale universiteit 
met examens die aansluiten op onze Wetop het Weten
schappelijk Onderwijs. Het internationaal toerisme als 
bron van eigen inkomen. Mag men verlangen van een 
eiland met 160.000 inwoners, dat zulke internationale 
pretentieuze projecten zonder blijvende hulp van bui
ten kunnen blijven bestaan? Is het niet zo dat deze 
internationale bakens tussen Noord- en Zuid-Amerika 
alleen met de hulp en bijstand van Nederland duur
zaam op niveau kunnen worden gehouden? 

De Antillen zijn geen kinderen 

De minister heeft voor technische bijstand op de belas
tinginning en voor de overheidssanering in 1988 nog 
eens twaalf miljoen toegezegd. Maar is dat iets bijzon
ders? Is zulke bijstand op vele terreinen niet blijvend en 
duurzaam noodzakelijk, ook al komen er uit de 
260.000 inwoners van de Antillen goede fiscalisten, 
goedetechnici,goede juristen, goede bestuurders? Op 
deze schaal is het, hoeveel talent erook groeiten bloeit 
op de eilanden, toch onrechtvaardig te verlangen dat 
ze zelfstandig opereren? Een overspannen eis drukt 
een volk in de machteloze positie van 'Ik kan het niet' . Te 
vaak wordt het ontwikkelingspsychologische beeld 
opgeworpen datdeAntillen nog kinderen zijn . Maarde 
Antillen zijn geen kinderen. Ze zijn volleerd en vol
groeid en ze kunnen wat ze kunnen, mèt Nederland. 
Het is irreëel om net te doen alsof Nederland uit die 
samenwerking kan wegvallen. Om nette doen alsofhet 
tijdelijk is. 

Nederland moet helpen met mensen die de Antillen 
kennen . Niet met deskundigen die een rapport schrij
ven, een snelle duik in zee nemen en weer weg gaan, 
maar met participanten, die medeverantwoordelijk 
zijn voor de feitelijke uitvoering van hun adviezen. 
Deskundigen dienen mensen te zijn die land en volk 
kennen en zich daarmee verbonden voelen. Van het 
Kabinetvan de Ministervan Antilliaanse en Arubaanse 
Zaken zitten er reeds van zulke goeden. De Memorie 
van Toelichting bij de begroting 1988 stelde heel eerlijk 
dat er sprake is van een 'a Igehele economische achter
uitgang' (blz. 6). Is deze incidenteel nadat Nederland 
decennia lang zijn royale hulp gaf? Op dezelfde blad
zijde lezen we dat de inkomsten van het land van 
Curaçao toenamen 'van NAF 590 miljoen in 1980 tot 
NAF 920 miljoen in 1985'. Men zou verwachten: het 
ontwikkelingsland raakt uit de brand: al die hulp uit 

Nederland en zoin grote financiële vooruitgang in zo'n 
klein land, maar neen: 'De personeelskosten stegen 
aanzienlijk ...... ' In 1986 was er al een tekort van NAF 
100 miljoen, waarna begrotingssteun gevraagd wordt 
om het toegenomen personeel te laten afvloeien . Nu 
blijkt dat tekort veel groter. De Curaçaose Courant 
noemt een begrotingstekort van 630 miljoen . Dat wil 
zeggen Nederland betaalt als erveel inkomsten zijn en 
daarna omdat er daardoor tekorten zijn. Arm of rijk, 
Nederland betaalt. Dat is echte afhankelijkheid, geen 
autonomie, geen zelfstandigheid, ook niet in perspec
tief. We lezen in de Toelichting op de Begroting : 
'groeiende afhankelijkheid' en 'Detoekomstverwacht
ing staat haaks op het Nederlandse ontwikkelingsbe
leid'. D.w .z. dit beleid is in strijd met de doelstellingen 
zelfstandigheid en onafhankelijkheid . Deze doelstel
lingen worden structureel niet gehaald. 

Integratie 

Nederland zit in de Antillen ingebakken . Nederland 
hoort gewoon bij het meubilair. Overheid en bewoners 
daar zijn aan de Nederlandse hulp en bijstand 
gewend . Door de Nederlandse bijstand is de 
levensstandaard twee tot vijf keer zo hoog als in de 
omringende landen, uitgezonderd de Franse 
Départements d'outre mer. Zelfs de ontwikkelingshulp is 
voor een groot deel begrotingshulp . 

Waar het mij, de feiten en cijfers overziende, om 
gaat is dat uit alles blijkt dat de Antillen - of we dat 
willen of niet - financieel-economisch een integraal deel 
van Nederland zijn geworden. Dat wordt nog eens 
bevestigd door het verzoek van de Antillen om 
begrotingssteun, een verzoek overigens dat volstrekt 
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niet past binnen de huidige staatkundige structuur, 
maar dat door Nederland onder voorwaarden positief 
werd beantwoord. Wie zelfstandig is, is zelf 
verantwoordelijk voor zijn begroting. Als dat niet kan, 
is een andere relatie nodig met een andere 
zelfstandigheid, een andere autonomie. Ik denk dat we 
als goede partner hier pas 'ja' moeten zeggen als onze 
overzeese partner zich met ons wil herbezinnen op zijn 
autonomie, dus als we aan begrotingshulp verbinden 
de eis tot herbezinning op de staatkundige relatie . Ik 
ben voor begrotingshulp als de staatkundige autonomie 
van Curaçao en de dubbele bestuursstructuren - een 
bestuur per eiland èn nog eens een overkoepelend 
Antillen-bestuur - op de helling gaan. De motie-Arts wil 
de begrotingssteun aan nog andere voorwaarden ver
binden. Ik begrijp de goede bedoeling, maar die voor
waarden gelden slechts tot 1992. Hoe kan Nederland 
ooit op verantwoorde, dat is op controleerbare wijze 
begrotingssteun verlenen voor het doen afvloeien van 
Antilliaans overheidspersoneel zonder dat Nederland 
duurzaam deelneemt aan het personeelsbeleid van de 
Antillen, dus zonder een veranderde staatkundige rela
tie te bespreken? Hoe kan zelfs bij inwilliging van de 
motie-Aarts worden voorkomen dat de Antilliaanse 
overheid ook nà 1992 weer groeit, zodat er rond het 
jaar 2000 weer begrotingssteun nodig zal zijn? Dat 
kan Nederland toch alleen voorkomen door een staat
kundige structuur die meer met de werkelijkheid over
eenkomt te bespreken? In een andere staatkundige 
relatie kan wél begrotingssteun mogelijk zijn . Als de 
Algemene Rekenkamer niet gauw naar de Antillen 
reist, vrees ik in de nabije toekomst een parlementaire 
enquête die grotere gaten aantoont dan we voor de 
hulp aan een bevolking van 260.000 zielen ooit ver-
moed hadden . . 

Ik wil er geen twijfel over laten bestaan dat ik de 
onafhankelijkheid van Aruba en van de Antillen 
uitstekende idealen vind. Ik zou willen dat deze idealen 
bereikbaar waren . Misschien lukt het Aruba, maar 
Aruba is een unieke prestatie aan het leveren, die door 
geen van de andere eilanden kan worden nagevolgd . 
Er is in de Antillen niets dat erop wijst, ondanks deforse 
Nederlandse hulp in de laatste vier decennia. Niette
min: als het Antilliaanse volk de onafhankelijkheid zou 
willen, als het een zekere daling van de levensstan
daard desnoods op de koop toe zou willen nemen, als 
het het Nederlandse paspoort zou willen verruilen voor 
een eigen paspoort, quod non, quod non, quod non, 
zou het een ideale oplossing zijn. 

Het Nederlandse beleid gebruikt middelen noch 
afspraken diede zelfstandigheid en onafhankelijkheid 
bevorderen. Natuurlijk kan Nederland nog bijstand 
geven tijdens een staatkundige onafhankelijkheid, 

- . ..-...- - -

maar dat kan in zo'n geval niet integraal zoals nu en als 
de onafhankelijkheid serieus bedoeld is, moet onze 
bijstand zelfs geleidelijk afnemen, op afspraken gelei
delijk afnemen. 

Illusie 

Algemeen gesteld is het probleem dit. Nederland han
teert een Britse dekolonisatie-doelstelling: snelle onaf
hankelijkheid, maar zonder de slagvaardige Britse 
methoden daartoe. Nederland werkt echter met de 
Franse middelen van dekolonisatie (integraal aanwe
zig zijn) zonderde daarbij passende doelstellingen. Zo 
blijven de Antillen feitelijk afhankelijk met een illusie 
van onafhankelijkheid als doelstelling. De kloof die 
tussen deze beide dekolonisatiemodellen bestaat 
poogt Nederland op te vullen met geld . Geld echter dat 
- zoals uit de begroting opnieuw blijkt- afhankelijker 
maakt. Het spreekwoord waarmee ik begon wordt dus 
een vraag: krijgt de waarheid een stoel om opte zitten? 

Noten 
1. Mariana betekent letterlijk; morgen, maar feitelijk 

betekent het in deze landen: nooit. 
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