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Voorwoord

Dit themanummer past in de reeks 1V-afleveringen over landen waaruit
grote etnische minderheidsgroepen in Nederland afkomstig zijn. Na spe
cials over Turkije (nr. 8, 2000) en Marokko (nr. 5, 2001) is nu een nummer
gewijd aan de Antillen en Aruba, met veel aandacht voor de Antilliaanse
problematiek van migratie, armoede, criminaliteit en postkoloniale sen
timenten.

Tot in de jaren tachtig leefde het idee dat de Koninkrijkpartners in het
Caribische gebied het voorbeeld van Suriname zouden volgen en onaf
hankelijk zouden worden. Weliswaar heeft Aruba in 1986 een status
aparte gekregen, maar de Antilliaanse referenda in 1993 en 1994 maak
ten duidelijk dat de wens om geheel onafhankelijk te worden niet leefde.
Sinds die tijd streeft Nederland er binnen de statutaire band naar de zelf
redzaamheid van de partners te vergroten, maar het onderlinge Antilli
aanse staatsverband is en blijft bijzonder broos, zeker na de wens van
Sint Maarten ook een status aparte te verkrijgen.

De laatste decennia kent Aruba aanzienlijke economische voorspoed,
terwijl de economie op Curaçao heeft gestagneerd. In de periode 1985-
2000 is het aantal inwoners in Aruba toegenomen van 60.000 naar
90.000. Daarentegen vindt er de laatste decennia vanuit de Antillen, en
vooral Curaçao, een massale uittocht plaats naar Nederland. Het aantal
in Nederland wonende Antillianen is opgelopen van 18.000 in 1970, naar
46.000 in 1985 tot 117.000 eind 2000. Dat laatste aantal is ongeveer even
groot als het huidige inwonertal van Curaçao.

Sommige auteurs gaan uitgebreid in op de diepe crisis’ waarin Cura
çao zich bevindt. Volgens G.J. Oostindie betreft die crisis vrijwel alle
maatschappelijke sectoren, van onderwijs tot bestuur, van bedrijfsleven
tot gevangeniswezen. De sociale samenhang gaat steeds verder teloor,
het vertrouwen in de eigen elites is afgenomen terwijl drugshandel en
drugsgebruik en de daaraan gelieerde criminaliteit oprukken. De crisis
komt het meest navrant tot uitdrukking in het falende onderwijsbeleid.
De scholen zijn verwaarloosd en de salarissen van docenten zijn laag.
Het Papiaments is feitelijk de instructietaal, maar de meeste leerboeken
zijn in het Nederlands. De nakoming van de leerplicht wordt niet gecon
troleerd. Vele duizenden kinderen gaan langere tijd niet naar school; en
kele tientallen procenten van de Curaçaose bevolking is functioneel an
alfabeet.

In de openingsbijdrage schetst G.J. Oostindie de historische achter
gronden van de hedendaagse crisissituatie op Curaçao. De auteur be
toogt dat de Nederlanders vanaf het begin van hun koloniale overheer
sing verzuimden een coherent ontwikkelingsbeleid te voeren, met name
met betrekking tot het onderwijssysteem. Hij spreekt over een achteloos
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kolonialisme, dat gevoed werd door het bescheiden economische belang

van de eilanden. Pas in de late negentiende eeuw zette Nederland een

beschavingsoffensief’ in en poogde de Nederlandse taal ingang te laten

vinden. Tot op heden — anders dan in Suriname — is men er niet in ge

slaagd het Nederlands tot moedertaal te maken. Er bestaat dan ook geen

culturele verbondenheid met Nederland. Meer dan een derde van de An

tilliaanse bevolking is de crisis inmiddels ontvlucht door hun heil in Ne

derland te zoeken. De geschiedenis van achteloos kolonialisme maakt

die exodus zeer problematisch: de meesten weten weinig van Nederland,

spreken slecht of geen Nederlands en zijn nauwelijks geschoold. Wat te

doen? De grenzen voor Caribische Nederlanders sluiten is volgens Oos

tindie geen optie, en sinds de Europese eenwording ook in juridisch op

zicht niet meer haalbaar. Meer dan ooit zou nu geïnvesteerd dienen te

worden in versterking van de sociale infrastructuur. Oostindie pleit voor

een Deltaplan’ voor het onderwijs zodat het sociale kapitaal wordt ver-

sterkt. Hoe vreemd ook, volgens hem is daartoe een rehabilitatie van de

Nederlandse taal nodig.

J.F. van Hulst schetst in zijn bijdrage de postkoloniale strijd om waar

digheid’. Eeuwenlang worstelden de Antillen met een slaven

gedragspatroon’ waarin het blanke somatische normbeeld een grote rol

speelde. Er bestond een hiërarchie van waardigheid, die afloopt in de

volgorde blanken, kleurlingen, negers. Dit normbeeld was tegelijk een

cultureel referentiepunt: voor zwarte cultuuruitingen bestond veel dé

dam. Ook het opvoedingsbeeld (‘Den boom moet buigen als hij jong is’)

leidde ertoe dat zeifbeeld en zelfwaardering van de Antilliaanse bevol

king werden geschaad. Vanaf de jaren zeventig werden bressen geslagen

in het slavengedragspatroon. Binnen de Curaçaose volkskiasse werd het

begrip Burdugu (beul’) populair en werd het meer en meer een grond

houding. Het heeft de betekenis van ongericht en heftig uiting geven aan

grote boosheid. De verontwaardiging die uit Burdugu spreekt, heeft vol

gens Van Hulst de afbrokkeling van sociale cohesie binnen de volksklasse

alleen maar versterkt. De Burdugu maakt echter wel duidelijk dat Antilli

anen — ook in Nederland — sterk aan waardigheid hechten, zeker als zij op

Nederlands onbegrip en achteloosheid stuiten.

E. Haan gaat nader in op economische stagnatie op Curaçao en de

economische groei van Aruba. Hoe is het mogelijk dat twee vergelijkbare

eilanden zich zo anders hebben ontwikkeld? De slechte economische

situatie op Curaçao is volgens de auteur te verklaren door het aanhou

dende defensieve economische beleid (teren op belastingontvangsten

uit de financiële offshoresector en Nederlandse ontwikkelingshulp; uit

dijend ambtenarenapparaat). Er is een muur rond het eiland opgebouwd

om aan internationale competitie te ontkomen; gekwalificeerde ‘buiten

landers’ worden geweerd, investeringen blijven uit, terwijl het bedrijfsle

ven zeer moeizaam vergunningen krijgt. Curaçao, dat rond 1955 nog wel

varender was dan Nederland, is nu een armlastig land, terwijl het

volgens Haan decennia lang de hoogste ontwikkelingshulp per persoon
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ter wereld heeft gekregen. Om het begrotingstekort weg te werken is in

middels een deelakkoord met de IMF gesloten, maar onduidelijk is of dat

effect zal sorteren. Aruba heeft zich daarentegen ontwikkeld tot een van

de meest florerende eilanden van het Caribische gebied, wat verklaard

kan worden door een liberaal economisch beleid gericht op bevordering

van toerisme.
H.F. Munneke behandelt het Antilliaanse staatsrecht aan de hand van

drie aandachtspunten: postkoloniale structuren, insularisme en klein

schaligheid. Hij constateert dat de veronderstelde gelijkwaardigheid bin

nen het Koninkrijksverband een fictie is en dat de bestuurlijke autono

mie van de eilanden moeilijk is vol te houden. In feite lopen de belangen

van de afzonderlijke eilanden ver uiteen (symbool daarvoor zijn de uit

eenlopende talen en muntsoorten). Het idee van een federale Antilli

aanse archipel is voornamelijk een tekentafel-constructie gebleken. Met

name na het referendum op Sint Maarten van 2000 waar de bevolking

zich uitsprak voor een status aparte, dreigt het staatsverband uiteen te

vallen. ‘Het sprookje van autonomie, gelijkwaardigheid en wederzijdse

solidariteit kan niet eindeloos voortgezet worden.’ Bovendien heeft de

kleinschalige bestuurlijke Organisatie veel nadelen: de publieke dienst

verlening is van slechte kwaliteit (ontbreken optreden tegen drugs

transporteurs, en ontbreken van doorzichtige financiële sectoren en een

begrotingsdiscipline). Mede daarom laten buitenlandse investeerders

het afweteH.
J.M. Reijntjes gaat nader in op de vraag waarom de strafmaat in de An

tillen, met name voor geweld en diefstal, zoveel hoger is dan in Neder

land. Volgens de auteur hangt dat samen met het feit dat misdaad in een

kleine samenleving een grotere impact heeft. Mede door de Papiaments

talige pers zijn de onrustgevoelens over criminaliteit op de Antillen veel

groter dan in Nederland. Deze angst vergroot het verlangen naar harde

straffen. De invoering van hoge minimumstraffen, met name voor recidi

visten, hangt daarmee samen. Klaarblijkelijk maakt de rechterlijke macht

de mening van het volk tot de zijne. Dat geldt niet minder voor de vaak

barbaarse omstandigheden waarin gedetineerden zich bevinden. Regel

matig wordt in de overvolle gevangenis op Koraal Specht de ‘soul train’

toegepast, een moderne vorm van spitsroeden lopen. Volgens Reijntjes is

de formele overeenkomst over strafrechtelijke beginselen, dat in het

concordantiegebod tot uitdrukking komt, tussen zo ongelijke partners

als de Antillen en Nederland niet vol te houden. Nederland hoort een

afwijkende Antilliaanse lijn te respecteren en zelfs te ondersteunen.

M. van San gaat vervolgens in op het verband tussen eenouder

gezinnen en criminaliteit. Het Caribische gebied wordt gekenmerkt door

een ‘vaderloze gezinsstructuur’ waarin kinderen worden grootgebracht

door moeders, vaak samen met hun familieleden. Van San gaat — op ba

sis van interviews met Antilliaanse adolescenten en hun moeders — na of

de veronderstelling klopt dat absentie van vaders delinquent gedrag on

der jongens bevordert. Zij concludeert dat de afwezigheid van de vader



justitiële verkenningen, jrg. 28 nr. 1, 2002 8

tijdens de opvoeding niet echt van invloed is op het gedrag van de jon

gens. Veeleer is de attitude van de moeder ten opzichte van het delin

quente gedrag van hun zonen, bepalender voor die criminaliteit. Manne

lijk gedrag wordt beloond en gestimuleerd. Moeders verlangen van hun

zonen dat ze zich hard opstellen en desnoods met geweld van zich af bij

ten. Ondanks het feit dat de moeders veel kritiek hebben op de vaders

die zich aan hun verantwoordelijkheden hebben onttrokken, blijkt dat zij

net het gedrag dat zij afkeuren bij hun vroegere partners, bij hun zonen

stimuleren.’
Tenslotte geeft 1. Schrils commentaar op het rapport Nèt Loke Falta

(ontbrekende schakel’) van de adviescommissie Antilliaans

Medeburgerschap in Nederland, dat eind 2001 verscheen. De commissie,

op Antilliaans initiatief tot stand gekomen, had de taak te adviseren over

hoe het criminaliteitsprobleem onder Antillianen kan worden aange

pakt. Daarnaast diende de commissie aandacht te besteden aan het be

spreekbaar maken van dat probleem binnen de Antilliaanse gemeen

schap. De commissie heeft een vitaliseringsprogramma opgesteld dat

wordt gekenmerkt door, onder andere, een structurele, integrale en pro

grammatische aanpak en participatie en medeverantwoordelijkheid van

de Antilliaanse gemeenschap bij de aanpak van de problemen. In Rotter

dam heeft zon aanpak duidelijk vruchten afgeworpen. Maar, zo vraagt

Schrils zich af, is de Rijksoverheid wel bereid de aanbevelingen van de

commissie over te nemen? Twijfel daarover is volgens de auteur op zijn

plaats, hoewel sommige recente ontwikkelingen enig optimisme recht

vaardigen.



9

Een antwoord op de

Curaçaose exodus?

GJ. Oostindi&

De recente exodus uit Curaçao naar Nederland, en in het bijzonder de

problematiek van criminaliteit van Antilliaanse jongeren, heeft het

‘Antillen-dossier’ Vrij hoog op de Haagse politieke agenda doen belan

den. Dat is zelden het geval geweest. in het verleden was de Nederlandse

belangstelling voor de eilanden minimaal. In zekere zin ligt daar de kern

van de huidige problematiek. Dat jongeren uit de Caribische delen van

het Koninkrijk nauwelijks Nederlands spreken en ook anderszins zeer

moeilijk passen’ binnen het moederland is de oogst van een lange ge

schiedenis van achteloos kolonialisme en lauwe betrekkingen. De ge

dachte aan een afscheid in de zin van een soevereiniteitsoverdracht is

niet realistisch; evenmin de gedachte om de migratie een halt toe te roe

pen. Blijft de mogelijkheid om alsnog een actiever beleid te Voeren, dat

de problemen bij de Antilliaanse wortel aanpakt. Het uit 1954 daterende

Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden werpt in dit verband enkele

lastige struikeiblokken op, maar biedt ook mogelijkheden.

In deze inleiding op het Antilliaanse themanummer van Justitiële ver

keiiningen schets ik allereerst de geschiedenis van het Nederlandse kolo

nialisme in de Antillen, in het bijzonder Curaçao. Ik benadruk daarbij dat

er geen sprake was van een consistente, nog minder van een succesvolle

Nederlandse poging de eilanden naar Europees model te ontwikkelen.

Dit komt het meest pregnant tot uiting in het feit dat de Nederlandse taal

er slecht wortelde. Vervolgens bespreek ik de consequenties hiervan in

Nederland, nu er sprake is van een ware Antilliaanse — overwegend Cura

çaose — exodus. Ik besluit met de vaststelling dat een sterker Nederlands

engagement met de eilanden onvermijdelijk is geworden, juist in het

licht van de negatieve mix van de taal- en onderwijsproblematiek ener

zijds en de emigratie anderzijds. Zo’n engagement zal niet vrijblijvend

kunnen zijn en zal onvermijdelijk nieuwe conflictstof opleveren rond de

met het Statuut gegeven spanning tussen landelijke autonomie en

Koninkrijksverantwoordelijkheden. Een alternatief is echter niet goed

denkbaar.

De auteur is directeur van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde te

Leiden en hoogleraar aan de Universiteit Utrecht.
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Caribische troostprijzen

Vierhonderd jaar geleden werd de Verenigde Oost-Indische Compagnie

opgericht, en dat zullen wij weten. Er zal dit jaar veel aandacht worden

besteed aan dat historische feit, de oprichting van de nog immer tot de

verbeelding sprekende compagnie, grondlegger van een Nederlands

kolonialisme in ‘Indië’ waarvan pas een halve eeuw geleden, tegen wil en

dank, afscheid werd genomen. Er zal worden gedebatteerd of er wel mag

worden gesproken van viering’, zoals de van overheidswege gesteunde

‘Stichting Viering 400 jaar VOC’ het wil hebben. Naast de glorie zullen

ook de ‘schaduwzijden’ van de Nederlandse expansie in Azië breed wor

den uitgemeten. Maar hoe dan ook, deze geschiedenis zal hier niet wor

den weggestopt.
Ddr zal de viering, of herdenking, overigens niet zoveel aandacht trek

ken. Uiteindelijk was de Nederlandse aanwezigheid in Azië — van Sri

Lanka tot Japan, van de Kaap tot India, maar bovenal in Indonesië — een

aangelegenheid die in grote lijnen beperkt bleef tot handel. Alleen in In

donesië ging die Nederlandse bemoeienis uiteindelijk, in feite pas vanaf

de negentiende eeuw, veel verder. Wellicht het belangrijkste resultaat

ervan was de vorming van één land uit de enorme variëteit van eilanden

en volken die de ‘Gordel van Smaragd’ uitmaken. Vandaag de dag blijkt

wel hoe fragiel die erfenis is. Inmiddels wordt het blijvende culturele ef

fect van de Nederlandse aanwezigheid in Indonesië wel aangeduid als

‘krassen op een rots’, heel wat bescheidener dan het koloniale bewind

zich ooit had voorgesteld.

Hoe anders het Nederlandse kolonialisme in ‘de West’. Met verve stort

ten de Lage Landen zich rond f600 ook op de westwaartse expansie.

Daar werd, in de context van de Tachtigjarige Oorlog, een tweede front

tegen de Spanjaarden opgezet. De in 1621 opgerichte West-Indische

Compagnie moest het succes van de V.O.C. evenaren. Het zou anders

lopen. Even leek het erop dat ook hier hoofdprijzen te winnen waren, in

Brazilië maar ook rond Manhattan. Toen de kruitdamp rond 1670 was

opgetrokken bleek de Republiek echter slechts troostprijzen te hebben

veroverd: Suriname en de zes eilanden die aanvankelijk ‘Curaçao en on

derhoorigheden’ werden genoemd, pas veel later de Nederlandse Antil

len.1 De lokale, ‘Indiaanse’ bevolking, voor zover al aanwezig, werd spoe

dig verdrongen door nieuwkomers: Europeanen en de Afrikanen die zij

er als slaven naartoe haalden. Vrijwel de gehele bevolking van de Cariben

bestaat uit nieuwkomers, erheen gebracht door koloniale mogendheden.

De economische structuur, de oriëntatie vanuit die kolonies op het moe

derland, de talen die er worden gesproken: alles verwijst naar de kolo

1 Dan waren er nog Berbice, Demerara en Essequibo, drie kleine, naast Suriname gelegen

kolonies. Deze gingen tijdens de Napoleontische oorlogen over naar het Verenigde

Koninkrijk. Dit gebied is thans de Republiek Guyana.
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niale wortels. Hier geen krassen op de rots; hier creëerde de koloniale
onderneming volstrekt nieuwe samenlevingen.

Maar wordt dat nu gevierd? Geenszins. In 1984 was het precies 350 jaar
geleden dat de W.I.C. bezit nam van Curaçao. Het jubeljaar ging onge
merkt voorbij, zowel in Nederland als op de Antillen. Vandaag staat cle
herinnering aan het Nederlandse kolonialisme in het Atlantische gebied
hoger op de agenda van het publieke debat, zowel hier als daar. Maar
waar gaat het dan om? Voornamelijk om de schandvlek van slavenhandel
en slavernij, door de WI.C. zo voortvarend in de Nederlandse Caraïben
geïntroduceerd, naast kaapvaart en nog wat achteraf bedenkelijke, maar
in die tijd nauwelijks omstreden fenomenen. Neen, aan het kolonialisme
in de West is vandaag weinig eer te behalen. In het verleden een troost-
prijs die zelden de gedroomde fortuinen opleverde, in het heden een
memento van koloniale eigenzucht en hypocrisie.

Het fs ook een treurigstemmend verhaal, waarin het moederland er
niet best van af komt. Suriname werd ontwikkeld als een plantage
kolonie. Een kleine stroom blanke kolonisten bevolkte het land; slaven
maakten gedurende de achttiende eeuw meet dan 90% van de bevolking
uit. De inheemse bevolking was, zoals overal in de Cariben, in korte tijd
vrijwel uitgestorven of naar de marge van de kolonie verbannen. De na
tuurlijke omstandigheden van de Antillen leenden zich niet voor de ont
wikkeling tot plantagekolonie. Vooral Curaçao en Sint-Eustatius vervul
den in deze periode een vitale functie als knooppunten van
(smokkel)handel in de Caribische regio. De zes Nederlandse eilanden
werden bevolkt door een minderheid van Vrije Europeanen en een meer
derheid van Afrikaanse slaven. Aruba, onderhoorig’ aan Curaçao, vrij
geïsoleerd en bevolkt door een mestieze Indiaans-blanke bevolking
waarin het Afrikaanse element relatief gering was, nam ook toen al een
aparte positie in.

Typerend voor het vrijblijvende karakter van koloniaal bestuur is dat
tot het einde van de achttiende eeuw de Caribische koloniën ieder in een
andere bestuurlijke verhouding tot het moederland stonden. Suriname
werd beheerd door de Geoctroyeerde Sociëteit van Suriname, waarin de
stad Amsterdam en de WI.C. domineerden. De Antilliaanse eilanden
werden uitsluitend door de compagnie bestuurd. Pas bij de vestiging van
het Koninkrijk, in 1815, werd het bestuur geuniformeerd en kwamen alle
koloniën onder direct gezag van de koning te staan. Suriname en ‘Cura
çao en onderhorigheden’ bleven echter een gescheiden bestaan leiden.
Ruggengraat van de koloniën bleef de slavernij, een gegeven dat heden
ten dage juist door kansarme nazaten van de slaven — daar en in Neder
land — met wrok wordt herinnerd.

Terwijl Oost-Indië zich in de loop van de negentiende eeuw ontwik
kelde tot een onmisbare financier van de Nederlandse schatkist, lever
den de West-Indische koloniën vrijwel voortdurend een negatief saldo
op. Veel vertrouwen in hun economische potentieel was er allang niet
meer. Dat de slavernij er zo laat werd afgeschaft zegt meer over Neder
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landse achterlijrheid en achteloosheid dan over de winstgevendheid van

het systeem. Er ook de Emancipatie, in 1863, bracht geen ommekeer.
Aan het einde van de negentiende eeuw gingen met enige regelmaat
stemmen op om de eilanden te verkopen. Kopers boden zich niet aan.
Suriname deed het niet beter, ook niet toen daar tienduizenden
contractarbeiders uit Brits-Indië en Java heen werden gehaald. Daarmee
legde Nederland wel de basis voor een etnische pluriformiteit in Suri

name die ingrijpende gevolgen zou hebben voor het latere
dekolonisatieproces.

De ontwikkeling van Suriname bleef, ondanks de opkomst van een

bloeiende bauxietindustrie, ook in de twintigste eeuw moeizaam. De na
oorlogse groei hing mede af van toenemende Haagse ontwikkelingshulp.
De gevolgen daarvan werden in de periode na 1975, toen Suriname onaf

hankelijk was geworden, pijnlijk duidelijk. De ontwikkeling van de Ne

derlandse Antillen daarentegen nam in het interbellum een hoge vlucht

door de vestiging van olieraffinaderijen op Curaçao en Aruba. Tot in de
jaren vijftig lag het Antilliaanse welvaartsniveau zelfs boven het Neder
landse.

Inmiddels waren de bestuurlijke relaties tussen Nederland en de Cari

bische gebiedsdelen aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog nog
volstrekt koloniaal. ‘Indië’ was voor Nederland in alle opzichten belang

rijker dan ‘de West’ ooit zou zijn. Niet alleen in economische, maar ook

in geopolitieke zin. Rond 1940 telde Indonesië zeventig miljoen inwo

ners, Nederland bijna negen miljoen; Suriname had slechts 140.000 in

woners en de Antillen 108.000. Tijdens de oorlog en in de onmiddellijke

naoorlogse periode bracht het belang van Indië Nederland ertoe zeer ver

te gaan in het streven de eenheid van het rijk te bewaren. Suriname en de

Nederlandse Antillen keken aan de zijlijn toe, en wisten uiteindelijk de
Haagse concessies te verzilveren die slechts waren gedaan in de ver

geefse hoop Indonesië voor het Koninkrijk te behouden.
Zo kwam in 1954 het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden tot

stand, de ‘grondwet’ die tot op vandaag de relaties binnen het Koninkrijk

regelt. Het Koninkrijk bestond nu uit drie landen: Nederland, Suriname

en de Nederlandse Antillen. De landen zouden in hun eigen bestuur au
tonoom zijn, ze golden als gelijkwaardig, zouden elkaar bijstaan. Hoog

staande principes die echter in de praktijk onvermijdelijk fictief zouden

blijken.

‘Lastpakken’

Wanneer de Antillen, Aruba of Suriname vandaag in het nieuws zijn, is

het zelden in positieve zin. Meestal gaat het over problemen. Econo
mieën die maar niet willen draaien, internationale criminaliteit, hape

rend bestuur, schendingen van mensenrechten, grootscheepse migratie
richting Nederland. Kennelijk lukt het maar niet om de Nederlands
Caribische geschiedenis een keer ten goede te geven — evenmin als dat in
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de koloniale tijd lukte. En zo blijven deze landen, creaties van het Neder
landse kolonialisme, toch vooral gelden als probleemgevallen waaraan
weinig eer te behalen valt.

In 1975 werd Suriname onaffiankelijk. Natuurlijk was er een nationa
listische beweging in het land, en natuurlijk vierde het voornamelijk cre
oolse kabinet-Arron de soevereiniteitsoverdracht als was het een zwaar
bevochten overwinning. Maar in Den Haag was de stemming niet min
der anti-kolonialistisch, hier echter vooral met het oog op het eigen
imago, de eigen idealen en de eigen belangen. Het kabinet-Den Uyl
slaagde erin om in slechts twee jaar de Surinaamse onaffiankelijkheid te
bewerkstelligen. Een overhaast proces, waarin de Surinaamse bevolking
niet werd geraadpleegd, de Surinaamse democratie wankelde, het zelf-
benoemde progressieve gidsland’ Nederland de eigen ideologische voor
keuren met modern paternalisme verkocht en intussen als verlamd aan-
zag hoe een derde van de Surinaamse bevolking stemde met de voeten
en het koude moederland verkoos boven een onzekere toekomst in de
nieuwe republiek. De beoogde modeldekolonisatie’ verkeerde in de
kwart eeuw sindsdien in haar tegendeel.

Nog lang probeerde Nederland met alle middelen ook de Nederlandse
Antillen zover te krijgen. Er was een korte voorgeschiedenis. De Cura
çaose revolte van 30 mei 1969 bracht het eiland voor het eerste even in
de schijnwerpers, niet alleen omdat een deel van Willemstad atbrandde,
maar vooral omdat Nederlandse mariniers de orde gewapenderhand
moesten herstellen. Met de aanleiding tot deze revolte — een arbeidscon
flict, onvrede met de zittende, lichtgekleurde politieke oligarchie van het
eiland — had Nederland weinig van doen gehad. Toen het uit de hand was
gelopen had diezelfde elite echter wel, met het Statuut in de hand, Den
Haag gevraagd de orde te herstellen. Diezelfde politieke klasse had ech
ter geen enkele behoefte de zorg voor de inwendige aangelegenheden’
uit handen te geven.

Weinig instrumenten om overzee te besturen, wel de plicht om in te
springen als het fout liep: een allerminst aantrekkelijke positie. Vrijwel
direct na de revolte en het Nederlandse ingrijpen ontstond dan ook een
debat in de Nederlandse politiek en media over de Koninkrijksrelaties.
Dit debat werd mede gevoed door het idee dat het Nederlandse ingrijpen
door de buitenwereld was (mis)verstaan als een neokoloniaal optreden —

een typerende overschatting van de belangstelling die de buitenwereld
had voor welk Nederlands optreden ook in de eigen invloedssfeer. De
teneur van het debat was al snel duidelijk: Nederland moest zijn handen
geheel aftrekken van de West’ en het Statuut beëindigen.

Nederland had dus vrij plotseling grote haast gekregen met het vertrek
uit de Cariben. In Suriname was een gewillig oor gevonden bij een fin
terdunne politieke meerderheid; de jonge republiek betaalde uiteindelijk
de tol voor de Haagse paniek die mei 1969’ veroorzaakte. Het Haagse
dekolonisatiebeleid gericht op de soevereiniteitsoverdracht aan de Antil
len strandde echter op de consequente weigering van de eilanden de
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essentiële life line met Ulanda op te geven. De ‘mei-revolte’ was al snel

doodgebloed. Voor zover er al antikoloniale leuzen waren gevoerd von

den die nauwelijks weerklank. De revolte bracht wel nieuwe, nu zwarte

politici in het zadel, maar hun opstelling verschilde uiteindelijk niet we

zenlijk van die van hun voorgangers. Ook zij hadden, uit welbegrepen

eigenbelang, geen serieuze belangstelling voor een afscheid van Neder

land. Na de onafhankelijkheid van Suriname bleef Den Haag nog vijftien

jaar — allengs haifsiachtiger — proberen ook de Antillen de gift’ van de

onafhankelijkheid te laten aanvaarden. Het was vergeefs, zoals Den Haag

rond 1990 toegaf. Inmiddels had het bovendien het streven opgegeven

Aruba binnen het Antilliaans staatsverband te houden.

Sinds de jaren negentig draait het debat over de Koninkrijksbanden

voornamelijk om de grens tussen Koninkrijkstaken en landelijke autono

mie, waarbij de eilanden zo weinig mogelijk uit handen geven. Haagse

pogingen het uit 1954 daterende Statuut voor het Koninkrijk der Neder

landen te herzien strandden op de Caribische weigering. Zo staat deze

grondslag van het transatlantische Koninkrijk nog steeds overeind, niet

zozeer omdat het Statuut zo voortreffelijk is, maar eerder omdat het zo

rigide is, namelijk slechts met medewerking van alle partners te wijzigen.

De enige wezenlijke wijziging sinds het uittreden van Suriname betrof

opnieuw het ‘lidmaatschap’, en ook dit was een streep door de Haagse

rekening. Aruba trad uit het Antilliaanse verband, maar wist zich uitein

delijk binnen het Koninkrijk te handhaven.2

Achteloos kolonialisme

Dat het Koninkrijk zich tot op heden, en naar het zich laat aanzien nog

lang, tot in de Cariben uitstrekt is een verrassende ontknoping. Dat die

ontknoping niet door Nederland werd gezocht is duidelijk. Maar an

dersom, ook de hardnekkigheid waarmee de Antillen en Aruba zich

tegen een breuk hebben verzet is historisch gezien allerminst vanzelf

sprekend. Juist de Antillen lagen ook in figuurlijke zin ver van het moe

derland. Hun bescheiden economische belang en hun gerichtheid op de

eigen directe omgeving waren uiteraard een factor van betekenis. Daar

naast was echter het Nederlandse koloniale beleid opmerkelijk achteloos

waar het ging om het vormen van de eilanden naar eigen model.

Nergens wordt dat duidelijker dan in het domein van de talen. Hel is

internationaal nog altijd gebruikelijk om te spreken van de ‘Spanish’,

‘English’, ‘French’ en ‘Dutch Caribbean’. Nu het grootste deel van de

Caribische landen soeverein is, is deze aanduiding op zich uiteraard on

juist. Vanuit een taalkundig perspectief blijft het onderscheid echter zin

vol. In de voormalige Spaanse, Engelse en Franse koloniën is de taal van

2 Ik schrijf uitvoeriger over het Nederlandse kolonialisme en de hedendaagse erfenissen

ervan in Oostindie, 1997. Het Nederlandse dekolonisatiebeleid in de Cariben is uitputtend

beschreven in Oostindie en Klinkers (2001a) en beknopt in Oostindie en Klinkers (2001b).



t 5.

1 0



juslitiele uertçennin0njrg, 28 ir. 1, 2002 16

De Curaçaos crisis, de exodus en de taalproblematiek

Ons ermijdelijk ging dit ringen, niet zozeer om abstracte redenen van
staatsrechtelijke of poIitiek-ideologi aard, maar doordat zich, na de
Surinaamse exodus, cen tweede colonjsatjon in reverse ging soordoen,
ditmaal vanuit Curaçao. Meer dan wat ook heeft de migratie-
problematiek de Antillen nu stevig op de Nederlandse politieke agenda
gezet. Het taaie \ntiIlen-dossier

— waartoe gemakshalve ook de relatie
met Aruba wordt gerekend heett nooit een hoge prioriteit gehad op de
1 laagse politieke agenda. Sterker, os anneer wij de gehele geschiedenis
san kolonialisme en dekolonisatie in de negentiende en s intigste eeuw
overzien dan moeten we vaststellen dat dit dossier zelden enig gein icht
in de schaal heeft gelegd, en al even sporadisch tot partijpolitieke tegen
stellingen san belang leidde \ijsoel iedere beleidswijziging werd kamer-
breed gesteund, srijssei nooit osaien het anderen dan speciallsten die
zich met de Antillen bezighielden, ‘Met 1969 veranderde dit niet funda
menteel. Vandaag is er meer belangstelling oor dit dnssier. De reden
hiervoor ligt echter niet zozeer dddr als wel hier in problemen die de
Nedeilandse samenlesing raken. Het gaat clan om drugssmokkel en
s ooral de problemen in de zogenaamde Antillen-genieenten, waarde
Curacaose exodus in kort tijdsbestek een ernstige sociale problematiek
heeft veroorzaakt

Toch liggende osortels van deze problematiek juist grotendeels cltihr
De ach tet grond van cle exodus ligt in de diepe crisis clie de Antillen — in
het bijzonder Curaçao dat dan ook in het vervolg van dit artikel de
meeste aandacht zal krijgen

— reeds decennia gevangen houdt. Deze cri
sis hetrelt sTijosel alle sectoren van de maatschappij van onderwijs tot
bestuur, san bedrijfsleven tot gen angeniswezc n. Zij gaat in feite nog veel
dieper, getuigt van een vouitscht’ijdende erosie van de altijd al precaire
sociale samcnhang, san ecn erloren gaan van traditionelc os aarden en
gedragspatronen en van ccii afnemend vertrouwen in de eigen elites.
Deze crisis is slechts veisterkt door de opmars van drugsgebruik en hier
aan gerelateerde criminaliteit.

Dat is de somber stemmende pzis/i die tienduizenden Antillianen,
waaronder een beperkt maar regelmatig beeldvormend contingent boef
jes en zware, gewelddadige criminelen, het vliegwig naar Nederland
doet nemen. De pul! ligt in de enorm gestegen welvaart hier midden
jaren vijftig lag de levensstandaard op Curaçao nog hoger dan in \eder

7 De Snnaamse m!grase bermkte nndden jaren zeseilm en rond 1980 pieken de Craçaore
s nds mdoen jaren negentg. kat kwartageve effect s verge ijkbaar ararnatacli Sunname

eeft 10 um 400 000 nwoncrs het aantal Nederlarders van (dcclvi Sujnaamse afkomst
bedraagt tegen de 300 003 De Ant liaanse en Arubaanse gemeenschap in Nederland
Bedraagt zon 110 000 oersone t voornamelijk u t Curaçao Dc Cu açaose bevolDng op
ve ds 1985 lerog van onqeseer 150000 naar 12d000 blus een onbekeno aantal illegalen
dat het sserkeijke totaal mcli oh’ mee’ tot 140 000 zou brenrenj

4 Vergchjk verder nok Anton s, lOttO Haai. 19n8 KoOhals Altcs, 199a
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land, inmiddels zijn de verhoudingen drastisch omgekeerd — en in het
ontstaan van Antilliaanse enclaves die geborgenheid bieden en tegelij
kertijd de dwang te integreren in de Nederlandse maatschappij vermin
deren. Dat laatste is uiteraard zorgwekkend. Curaçaoenaars uit de volks-
klasse maken inmiddels de meerderheid van de migranten uit. De
hierboven geschetste geschiedenis verklaart dat zij weinig weten van
Nederland en, hun paspoort ten spijt, slecht of geen Nederlands spreken.
Als zij al willen, hun kansen om hier succesvol te integreren zijn zeer be
perkt. Het risico is duidelijk. Kort door de bocht geformuleerd: méér ge
brekkig Nederlands sprekende, nauwelijks geschoolde jongeren, méér
ongehuwde teenage moeders, méér kleine en mogelijk grote criminelen
in aanleg. Met alle voorspelbare gevolgen van dien, van extreem deviant
gedrag enerzijds, tot verdere sociale uitsluiting en generaliserende discri
minatie anderzijds.

Inmiddels is de taalproblematiek, vrucht van achteloos beleid en de
illusie dat de rekening ervan zich nooit in Nederland zou presenteren,
allenvege erkend. Paspoort of niet, de meerderheid van de Antillianen
beheerst het Nederlands onvoldoende. Wat te doen? De ogenschijnlijk
eenvoudigste oplossing zou zijn het probleem uit te bannen door de
grenzen voor Caribische Nederlanders te sluiten. Die optie is meermalen
verkend, ook al tijdens de Surinaamse exodus en zelfs al daarvoor, onder
de oude Drees, voor repatrianten’ uit Indië. De conclusie was altijd de
zelfde: juridisch mogelijk, politiek en ethisch ongewenst. Nu de Europese
eenwording zover is voortgeschreden, is de optie waarschijnlijk zelfs juri
disch niet meer mogelijk, en in ieder geval praktisch niet meer uitvoer
baar; nog afgezien van de vraag naar politieke en ethische aanvaardbaar
heid.6

De volgende voor de hand liggende optie is dan het alsnog in Neder
land, dus na hun overkomst, aanbieden van taal- en integratiecursussen
aan kansarme Antillianen. Daarmee wordt nu alweer geruime tijd geëx
perimenteerd, echter met gering succes. Voor zover het cursusaanbod
wordt benut zijn de resultaten bescheiden. Zorgelijker nog is dat de
animo voor inburgeringscursussen hier zo gering is. lit leidde tot allerlei
plannen om het cursusaanbod verplicht te stellen voor potentiële Antilli
aanse migranten, nog voor zij naar Ulanda komen. Tot Haagse wanhoop
bleek ook dit beleid niet af te dwingen. Zo lijkt het te blijven bij dweilen
met de kraan open, al is er wellicht wel een enkel lichtpuntje, zoals dat
van een — nu eindelijk eens door Antillianen zelf gedragen — Adviescom
missie Antilliaans Medeburgerschap in Nederland, die onlangs rappor
teerde over de problematiek en daarbij ook veel nadruk legt op de initia
tieven die de Antilliaanse gemeenschap in Nederland zélf zou moeten

5 Zie de onthutsende schetsen in Bovenkerk, 2001, pp. 160-196; Van Hulst, 1997; Van Hulst

en Bos, 1993; Van San, 1998.

6 Zie Oostindie en Klinkers, 2001a:II, pp. 225-250, III, pp. 333-356 Cf. Oostindie en Klinkers,

2001b, pp. 151-165, pp. 250-256.
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nemen.7Maar hoe dan ook, werken aan oplossingen in Nederland is een
aanpak die niet bij de kern van het probleem komt; die ligt in de malaise
op de eilanden, en vooral Curaçao, zelf.

Een Koninkrijksoplossing voor een transatlantisch probleem

Juist de migratieproblematiek heeft Nederlanders in toenemende mate
doen verzuchten dat het beter zou zijn als de laatste restanten van het
koloniale rijk de soevereiniteit zouden aanvaarden. Maar Antillianen
noch Arubanen waren of zijn hierin geïnteresseerd. Dat geldt voor de
politici evengoed als voor de gemiddelde burger. Het aantal van hen dat
de onafhankelijkheid verkiest boven de huidige status van land in het
Koninkrijk is verwaarloosbaar klein, werd in een enkele jaren geleden
gehouden grootschalig onderzoek nog eens bevestigd. De redenen
waarom zij in het Koninkrijk willen blijven zijn volstrekt pragmatisch van
aard: het Nederlandse paspoort, de vrije migratie naar Nederland, de
economische ondersteuning, de bescherming in Koninkrijksverband van
territoir, democratie en rechtsstaat. Dit pragmatisme overheerst, niet
immateriële motieven als enige verbondenheid met Nederland en een
zekere interesse voor de Nederlandse taal en cultuur.8

Het is een volstrekte illusie dat de Antillianen en Arubanen hierover in
de voorzienbare toekomst anders zullen gaan denken, temeer daar de
exodus en het daarmee samenhangende fenomeen van een trans
nationale Antilliaanse gemeenschap nu Nederland dichter bij de eilan
den heeft gebracht dan ooit tevoren. Gezien de letter van het Statuut, die
ieder van de landen een vetorecht op wijzigingen geeft, is het ook juri
disch uitgesloten dat Nederland zelf zijn Caribische Koninkrijkpartners
dwingt afscheid te nemen. Het Statuut wilde dan weliswaar geen eeuwig
edict’ zijn, maar is het in de praktijk wel geworden.

Binnen het Statuut is echter ook veel te bereiken, zeker als de betrok
ken landen onder ogen zien dat zij met de exodus een gezamenlijk pro
bleem hebben, dat zij ook gezamenlijk dienen te bestrijden. De wortel
van het probleem ligt op Curaçao, dat in een zware en langgerekte crisis
verkeert, en dat vooral daardoor wordt geconfronteerd met een dramati
sche ontvolking. Dat vraagt om krachtdadig economisch beleid, gekop
peld aan een verbetering van de bestuurskracht aldaar; hieraan wordt
nu, met wisselend succes, voorrang gegeven in de Koninkrijksrelaties.
Maar zelfs als dit al effect gaat sorteren, dan nog blijft de sociale proble
matiek bestaan. Daarbij blijft de kwaliteit van het onderwijs een eerste
zorg. Die is beroerd; het aantal dropouts is enorm hoog, het niveau van
de schoolverlaters laag. En bij dit alles speelt de voertaalproblematiek’ —

overal wordt Papiaments gesproken, maar op school formeel Neder

7 Zie ook de bijdrage van J. Schrils over deze commisie in dit themanummer.
8 Oostindie en Verton, 1998.
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lands, een taal die echter zelfs veel leerkrachten niet goed meer beheer

sen — een doorslaggevende rol.
Investeren in beter onderwijs en beheersing van her Nederlands op de

eilanden is geen panacee, maar wel een voor de hand liggende prioriteit.

Het zal de crisis niet direct keren, het zal de migratie, die inmiddels on

omkeerbaar is geworden, niet stoppen. Het zal wel een hoognodige bij

drage leveren aan een versterking van het sociale kapitaal van Curaçao —

en ook de andere eilanden — en tegelijkertijd helpen bewerkstelligen dat

toekomstige migranten beter zijn toegerust op de Nederlandse maat

schappij. Een verbetering van het onderwijs is slechts een stap; maar wel

een cruciale, en een waar alle partijen beter van kunnen worden.

Aan het werk dus? Daar wreekt zich weer dat de inhoudelijke inrich

ting van het onderwijs een autonome aangelegenheid van de Caribische

landen is, inclusief de wijze waarop met talen wordt omgesprongen. En

dat, ruimer geformuleerd, de Antilliaanse en Arubaanse bestuurders hun

autonomie angstvallig plegen te verdedigen, een voorbehoud dar hun

Nederlandse gesprekspartners uit overtuiging of— vaker — berusting heb

ben gerespecteerd. Gezien de ernst van de huidige problematiek is het

echter noch ten opzichte van de Caribische noch de Nederlandse bur

gers van het Koninkrijk goed re verdedigen om nog langer om de hete

brei heen te draaien. Het is de hoogste tijd voor een ‘Delta-plan’ voor het

Antilliaanse en Arubaanse onderwijs, te beginnen met het Curaçaose.

Verder uitstel is niet verdedigbaar. Den Haag doet er niet verstandig aan

hierin zuinig te zijn, Willemstad dient te aanvaarden dat het volstrekte

falen van het onderwijsbeleid niet langer kan worden gedoogd, en dat

een autonomie die zo slecht is benut niet op alle fronten kan worden ver

dedigd — maar overigens wel kan worden terugverdiend.

Laat dit nu maar niet tot een hervatting van het ‘modellendebat’ lei

den, dat immers steeds weer strandt op de weerstand aan Caribische

zijde en de rigiditeit van een Statuut dat dit honoreert. Ook binnen het

Statuut zijn er mogelijkheden te over om in gezamenlijk overleg zaken

krachtiger aan te pakken. Dat gebeurt al in de sfeer van financieel-

economisch beleid en verbetering van het bestuur. Er is geen reden om

dit niet even krachtig te doen op het terrein van het onderwijs, en meer

in het algemeen ten behoeve van het herstel van de sociale structuur van

de eilanden, Curaçao voorop. Daarbij mogen, juist ook gezien het nu zo

overduidelijk transnationale karakter van de Antilliaanse bevolking, haar

bestuurders zich niet verschuilen achter een autonomie die steeds fictie

ver is geworden, maar in de praktijk al te vaak als argument heeft ge

diend om een krachtdadig beleid uit de weg te gaan.

t
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Burdugu
Postkoloniale strijd om waardigheid

J.F. van Hulsr

Tijdens het schrijven van dit artikel overleed, toch nog onverwacht, mijn
moeder. Ik draag daarom deze bijdrage aan haar op, temeer daar haar
laatste jaren door lichamelijke aftakeling sterk in het teken stonden van
haar strijd om waardigheid.

Tijdens mijn onderzoek (1997) naar de inpassing van de Antilliaanse
volksklasse in Nederland vertoefde ik veel in Antilliaanse probleem-
wijken. Ik werd er regelmatig benaderd door Antillianen die een autobio
grafisch gesprek begonnen rond noties als eigen kracht, sterke geest, ver
trouwen, verantwoordelijkheid, geliefd zijn en dergelijke. De boodschap
was dat ik een waardig persoon voor mij had. Het thema waardigheid zelf
verraste me niet — ik had er al over geschreven—, wel verbaasde het mij
dat zo vaak mij onbekende personen er zelf over begonnen, en dat het
mannen en vrouwen betrof, jongeren en ouderen, geslaagden en gemar
ginaliseerden, personen met en personen zonder strafblad. Voorts bleek
dat de eigen waardigheid vaak gefundeerd werd op een negatief beeld
van andere Antillianen. Waardigheid is in Antilliaanse kring kennelijk
belangrijker dan ik vermoedde, en is er een schaars, te bevechten, en
daardoor kwetsbaar goed.

Het onderzoek voerde me ook langs veertig verschillende instellingen.
De Antilliaanse waardigheid bleek bij veel Nederlandse functionarissen
op onbegrip en ergernis te stuiten. Onbegrip bijvoorbeeld voor iemand
die met ‘dat gaat niemand iets aan’ boos opstapte toen de docente Ne
derlands haar als oefening vroeg te vertellen wat ze gegeten had. Ergernis
vooral wanneer een Antilliaan begint over slavernij en kolonialisme. De
reactie van functionarissen bevat doorgaans vier elementen: ‘het is al zo
lang geleden’, ‘ik heb er geen aandeel in gehad’ en ‘we moeten er een
punt achter zetten’. Het vierde element is het aan Antillianen toeschrij
ven van een irritante overgevoeligheid, zoals in het geval van de betrapte
Antilliaanse zwartrijder die tegen de controleur zegt: ‘Mijn voorouders
hadden toch ook gratis vervoer naar de plantage’.

Overgevoeligheid, een irritante bovendien? In 1988 stond in een Duits
stadion tijdens het EK-voetval bij West-Duitsland-Nederland op een le

De auteur is pedagoog. Hij is verbonden aan Groot Consult te Utrecht. Sinds 1982
verrichtte hij voor verschillende ministeries en gemeenten onderzoek naar aspecten van de
Antilliaanse problematiek in Nederland.
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vensgroot doek ‘Opa wil zijn fiets terug en in 2000 zei premier Kok bij

besprekingen over een Japanse spijtbetuiging ‘Geschiedenis is nooit

voorbij’. John Cleese bereidde zich in een aflevering van Hotel op stelten

voor op Duitse gasten met ‘don’t mention the war!!!’ Beklijvende gevoe

ligheid voor historisch leed en krenkingen der waardigheid is kennelijk

universeel en zelfs een stiffupper lip te machtig.
Kortzichtigheid of tekort aan zicht bij functionarissen dus? Zeker dat

laatste. Formeel eindigde het kolonialisme immers in 1954, tien jaar na

confiscatie van opa’s fiets. Met de verwerkingstijd die Nederlanders zich

toestaan als norm, zouden Antillianen dus nog tien jaar na afloop van die

tijd mogen wijzen op humn leed en aangetaste waardigheid. Voorts wringt

de oproep om nu maar eens een punt te zetten met Neerlands plaats

achter in de rij bij de afschaffing van eerst de slavenhandel, later de sla

vernij, en kortgeleden nog bij de oprichting van een monument ter her

denking van de slavernij (Oostindie, z.j., pp. 8 en 12).
Het onbegrip voor de Antilliaanse gevoeligheid stoelt ook op onbegrip

van het Caribisch gebied en de Antillen. Veel functionarissen overwegen

niet eens de mogelijkheid van verschillen tussen Antillianen en Surina

mers. Het beeld dat Suriname en de Antillen in het Caribisch gebied lig

gen en niet alleen door water — daargelaten dat Suriname ver buiten de

Caribische Zee ligt — maar ook door kolonialisme en slavernij, met alle

overige gebieden in die regio, cultureel één pot nat zijn, bestaat ook in

wetenschappelijk onderzoek. De Jong e.a. generaliseerden met de groot

ste vanzelfsprekendheid van Puertoricaanse naar Antilliaanse jongeren

(1997, p. 138). Leuw presenteerde Surinamers en Antillianen als één Cari

bische minderheid van Nederlandse staatsburgers die ‘deel uitmaken

van een westerse, i.c. de (Latijns-)Amerikaanse wereld’ (Leuw, 1997, pp.

32-33).
Dat zulke beelden niet kloppen en het beleid op een verkeerd spoor

zetten, werd reeds eerder betoogd (Van Hulst en Schrils, 1998). Het onbe

grip van het Caribisch gebied maakt ook dat het belang van waardigheid

voor Antillianen onbegrepen blijft en versterkt het Nederlandse talent

om weerstand bij Antillianen te wekken (Van Soest, 1983, p. 59). Niet al

leen overzee, zoals blijkt uit de vele voorbeelden die Van Soest geeft,

maar thans ook in het ‘moederland’. Met de beschreven reacties maken

functionarissen zich tot onderdeel van het al aanzienlijke aansluitings

probleem tussen de Antilliaanse volksklasse en de Nederlandse samen

leving. Allereerst komt daarom het begrip ‘Caribische samenleving’ aan

bod. Dat begrip is nodig om in te zien hoe het overzee tijdens slavernij

en kolonialisme met waardigheid was gesteld.
Het heden is echter niet gedetermineerd door wat Popper in zijn kri

tiek op het historicisme ooit cynisch de Inexorable lau’s ofhistorical des

tiny noemde.’ Daarom richt de aandacht zich hieronder op enkele so

1 ‘In memory of the countless men and women/ of all creeds or nations or racesi who feil

victjm to the fascist and communist belief in, Inexorable Lawa of Historical Destiny’. Onder
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ciale mechanismen in de tegenwoordige Antilliaanse samenleving, die

weliswaar ontstonden tijdens slavernij en kolonialisme, maar clie stelsels

overleefden en daardoor nog steeds waardigheid beïnvloeden. De sporen

daarvan komen mee naar Nederland waar beleid en uitvoerend werk er

geen raad mee weten. Als alleen maar wordt ingezien dat ergernis con

traproductief is, is er al veel gewonnen.

De Caribische samenleving

De culturele antropologie omschrijft als Caribisch gebied de kuststrook

die halverwege Brazilië begint, door de Guyana’s loopt, vervolgens langs

de Caribische Zee en door de Verenigde Staten, daarbij de West-Indische

archipel insluitend. De samenlevingen hier zijn gesegmenteerd en ont

staan door verplaatsingen van bevolkingsgroepen: Afrikaanse slaven en

Europese kolonisten. De leiding van het geheel lag bij het Europese seg

ment. Hun historisch-sociale uniciteit berust in drie karakteristieken:

negers, slavernij, plantages (Hoetink, 1962, pp. 4, 160-161).

Vanaf het ontstaan van deze samenlevingen traden twee processen op.

Het eerste proces, dat van de biologische vermenging van blanken en

negers, leidde tot de geboorte van kleurlingen. Deze kleurlingen werden

in de gehele regio, de Deep South van de VS uitgezonderd, beschouwd als

een apart sociaal segment. Het tweede proces, dat van acculturatie, deed

‘de’ Carjbische cultuur ontstaan. Ondanks hun culturele dominantie,

waardoor de slaven ‘europeïseerden’, ontkwamen de Europeanen zelf

niet aan ‘afrikanisering’. De plantage werd namelijk niet slechts geken

mèrkt door tegenstellingen, maar was tegelijkertijd ook een sociale een

heid, waarbinnen bijvoorbeeld blanke kinderen werden opgevoed door

een slavin (Hoetink, 1962, p. 4).
Het bestaan van twee varianten Caribische samenlevingen, de West-

Europese (Britse, Franse en Nederlandse gebieden) en de Latijnse of Ibe

rische variant, wijst op invloed van Europese cultuurverschillen. Deze

zijn pregnant in het alledaagse sociale contact tussen de segmenten.

Tegenover de sociale souplesse en de als vanzelf opgebrachte, zij het op

pervlakkige, warmte in de Latijnse variant, staat ‘de gedisciplineerde,

dwangmatige hartelijkheid waartoe een calvinist zich naar het schijnt

maximaai kan opwerken’ in vooral de Nederlandse en Britse gebieden

(Hoetink, 1962, pp. 33-34).
In verband met waardigheid zijn echter niet de alledaagse maar de

intiem-persoonlijke relaties tussen individuen uit verschillende segmen

ten van werkelijk belang. In alle Caribische samenlevingen weigerden de

oorspronkelijke blanken om met negers seksuele relaties aan te gaan op

basis van sociale gelijkwaardigheid. Ook langdurende liefdesverhoudin

gen waaruit kinderen werden geboren kregen nooit vorm in concubinaat

of huwelijk.

dit motto schreef hij in 1957 The Poverty of Historic,sm.
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Het wezenlijke en enige verschil tussen de twee varianten is nu dat de
oorspronkelijke blanke groep zich in de Latijnse variant heeft gemengd
(en nog steeds mengt) met lichte kleurlingen, hen daarbij volledig sociaal
aanvaardend. In deze variant wordt ‘een bijzonder veel groter aantal
kleurlingen als “blanken” aanvaard, dan in de West-Europese variant’. De
blanken in de West-Europese variant mengden zich daarentegen noch
met negers, noch met lichte kleurlingen op basis van sociale gelijkwaar
digheid, en zij beijverden zich om het zo te houden (Hoetink, 1962, p.
57).

Beide varianten hebben daardoor gemeen - en dat is kenmerkend voor
de Caribische samenleving - dat appreciatie van uiterlijk de sociale struc
tuur bepaalt. Als verklaring introduceerde Hoetink het begrip somatisch
normbeeld (SNB): ‘het geheel van die somatische kenmerken die door de
leden van een groep als norm en ideaal worden beschouwd’ (Hoetink,
1962, p. 202). Het normatief aspect impliceert dat het SNB de maatstaf is
voor de esthetische waardering van uiterlijk. Het is tevens een ideaal om
dat groepsleden er graag op lijken. Een SNB is dus geestelijk bezit van
een groep en werkt in het sociaal verkeer zodanig dat individuen met een
te afwijkend uiterlijk worden uitgesloten, niet tot de groep worden gere
kend.

Het SNB bepaalt dus groepsvorming en structureert de samenleving
op basis van uiterlijk in een hiërarchie van waardigheid, die, aangezien
het SNB blank was en is, afloopt in de volgorde blanken, kleurlingen,
negers. Welstand speelt in die hiërarchie geen rol, doch slechts binnen
elk der segmenten. Deze stratificatie van sociaal aanzien naar ‘ras’ on
derscheidt de Caribische samenlevingen van gesegmenteerde samen
levingen elders.2

We zien dat niet alleen Suriname en de Antillen wegens hun toebeho
ren aan de West-Europese variant, maar zelfs de gebieden uit de Latijnse
variant niet mogen worden beschreven als westerse, i.c.(Latijns)
Amerikaanse wereld. De Caribische samenleving bleek immers een eigen
socioculturele entiteit te zijn. Een samenleving met als wezenlijk ken
merk dat de waardigheid van niet-blanken structureel in het teken staat
van minderwaardigheid.

2 Ras en alle daarvan afgeleide termen zijn van aanhalingstekens voorzien om er de
aandacht op te vestigen dat de menselijke soort genotypisch slechts één ras kent, en dat
waar die term of daarvan afgeleide termen gebruikt worden slechts gedoeld wordt op
fenotype, op uiterlijke kenmerken dus.
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Waardigheid in Curaçao3

Dat een SNB zeer beklijft, kan het beste worden geïllustreerd aan de
hand van Haïti, waar het blanke segment vlak na de Franse Revolutie
werd verdreven. Na 160 jaar was het SNB echter nog zo pregnant dat
Hoetink concludeerde dat wanneer de eenzijdige overdracht van het
SNB eenmaal een feit is, ‘het mogelijk is van een “rassenvraagstuk” tus
sen “blanken” en “negers” te spreken ook in samenlevingen, waar geen
blank segment (meer) aanwezig is’ (Hoetink, 1962, p. 222). Aangezien in
Curaçao naast het oorspronkelijke blanke segment drie eeuwen later een
invioedrijk, nieuw blank segment ontstond, is het niet verwonderlijk dat
ook Curaçao nog steeds een socioraciale structuur heeft (Schrils, 1990, p.
121; Römer, 1995, p. 20). De vraag is welke sporen dit heeft nagelaten als
het gaat om waardigheid.

De formulering ‘eenzijdige overdracht’ vestigt de aandacht op sociali
satie. Aanvankelijk werd de blanke dominantie met geweld gevestigd.
Vanaf een zeker moment nam socialisatie steeds meer die functie over,
waardoor negers en kleurlingen zich identificeerden met de blanke waar
den. Ook de koloniale rassenleer, in 1836 opgetekend door Teenstra (zie
Hoetink, 1987, p. 82) — ‘een blanke verwekt bij eene negerin een mulat of
mulattin. Een mulat met eene negerin produceren een Sambo. Eene ne
ger en eene mulattin verwekken eenen Grief. Een blanke en mulattin een
Mestiche. Een blanke en mestiche een Castiche. Een blanke en castische
een Poestiche. Een blanke en poestiche een Liestiche. Een blanke en
liestiche een Liplap. Een blanke en liplap een Blanke ...‘ — werd geïnter
naliseerd. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de Papiamentse uitdrukking drecha
rasa, ras verbeteren. In deze op sociale stijging gerichte strategie, waarbij
het er om gaat bij een zo blank mogelijke partner kinderen te krijgen,
speelde ook esthetische waardering van uiterlijke kenmerken een rol.
Een kind dat onverhoopt donker uitviel, was een yu shushi, een vuil kind.
Uit andere aanduidingen, zoals ‘slecht haar’ voor kroeshaar, blijkt even
eens minachting voor het eigen uiterlijk.

Het SNB was de belangrijkste, maar niet de enige sociale scheidslijn.
Het was verbonden met andere normbeelden, ‘hulp-sheriffs’ bij de
handhaving van de sociale hiërarchie. Een herengedragspatroon, en zijn
complement: het slavengedragspatroon, waren gebaseerd op de door het
gouvernement bepaalde voorschriften om in het sociale verkeer het
prestige van de blanke te onderstrepen. Dat identificatie ook hier optrad
blijkt uit het feit dat kleurlingen het herengedragspatroon ook ten op-

3 Om de volgende redenen beperk ik me tot Curaçao. Oit eiland was vanouds het bestuurlijk
centrum van de kolonie; vr(wel alle historische literatuur gaat over Curaçao; het is qua
omvang en bevolking het grootste eiland; alleen in Curaçao is de strijd om waardigheid
recentelijk in een opstand uitgelopen, hetgeen invloeden heeft tot in het heden; Curaçaoë
naars z(n verreweg het talrijkst onder de Antillianen in Nederland; als Caribische
samenleving is er geen bezwaar Curaçao sls voorbeeld voor de andere eilanden te nemen;
ruimtegebrek.
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zichte van negers aannamen. Huidskleur werd niet alleen verbonden

met uiterlijk gedrag, maar ook met geestelijke kenmerken. Er waren

‘negerdeugden’ (geduld en gehoorzaamheid) en blankendeugden’ (am

bitie, trots en agressieve fierheid) (Hoetink, 1987, p. 125). Het effect van

het slavengedragspatroon is herkenbaar bij Van Kol, wanneer hij in zijn

rapport aan de Tweede Kamer in 1901 het niet-blanke volksdeel be

schrijft als werkelijk een goedhartig kinderlijk volkje, waarvan wij heel

wat meer hadden kunnen maken’ (zie Van Soest, 1983, p. 54).

Ook religie werd door de blanke protestanten, die de kolonie bestuur-

den, ingezet voor hun sociaal prestige. Tegen de wil van het moederland

lieten zij de slaven door de rooms-katholieke missie kerstenen. De van

zelfsprekendheid van de tweedeling blank/protestant tegenover zwart!

katholiek bestond drie eeuwen later nog bij de komst van zwarte protes

tanten uit de Engelstalige gebieden in de regio. In 1987 vertelde een

zwarte Curaçaoënaar mij: ‘Zij noemden zich protestant. Nonsens. Zwarte

protestanten bestaan toch niet? Wij keken op hun neer. “Jullie zijn sta

pelgek om je protestant te noemen! Protestant is toch blank?!” De Fort-

kerk was de protestantse kerk, daar kwamen alleen blanken. “Je wordt

daar niet binnen gelaten!” Dus wij keken op ze neer en gingen ze tegen

werken. “Je bent niet de echte protestant, want je bent niet blank.” Ze

werden door ons bespot. Ook om hun diensten. Muziek in de kerk, dan

sen, geroep. Dat beschouwden we als negerachtig.’ Dit fragment toont

niet alleen internalisering en het beklijvende effect daarvan. ‘Negerach

tig’ getuigt van de ingeslepen associatie van een donkere huidskleur met

minderwaardig gedrag.

Behalve een SNB functioneerde dus ook een cultureel normbeeld

(CNB). Voor bepaalde cultuuruitingen van het Zwarte segment bestaat

nog steeds ddain en er was een opstand in 1969 voor nodig om hun

strafbaarstelling ongedaan te maken. Een aspect van het CNB kreeg van

wege zijn grote invloed van Prins-Winkel een eigen benaming: linguïs

tisch normbeeld (LNB) (Prins-Winkel, 1975, p. 44). Papiaments was aan

het einde van de negentiende eeuw al vrijwel een volkstaal. Ook binnen

het blanke segment, hoge protestanten uitgezonderd, werd het thuis ge

sproken; rond 1800 was het Nederlands voor veel lage protestanten al

een vreemde taal (Smeulders, 1987, p. 14). Zusters en paters gebruikten

Papiaments bij de kerstening en ook in hun onderricht aan slaven en

latere volksonderwijs. In 1936 werd echter het Nederlands wettelijk de

instructietaal. Het gebruik van Papiaments binnen het schoolhek werd

streng bestraft.
De achtergrond van deze formele bekrachtiging van het linguïstisch

normbeeld was dat de noodlijdende kolonie door haar strategische lig

ging ten opzichte van het Panamd-kanaal, en vooral door de olieraffinage

(op Curaçao vanaf 1916 en op Aruba vanaf 1920) belangrijk werd. Voor

het gouvernement, bedrijfsleven en overige sectoren kwam personeel uit

Nederland. Deze Makamba’s vormden een nieuw, van het inheemse te

onderscheiden, blank segment. Het besluit van 1936 moest het vooral
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voor de kinderen van deze Makainba’s makkelijker maken aansluiting te

vinden bij het vervolgonderwijs in Nederland.

Doordat het onderwijs ook inhoudelijk een kopie werd van het onder

wijs in Nederland, ontstond een ‘onderwijsdrama’ (Prins, 1975, p. 17).

Het eerste onderzoek waaruit dat bleek dateert van 1969. Het onthulde

dat jaarlijks ruim 25 procent der basisschoolleerlingen doubleerde en dat

nog geen kwart zonder vertraging de zesde klas bereikte; in Nederland

waren die percentages toen 7,4 en 66 (Prins-Winkel, 1975, p. 71). In 1985

had de helft van de 15-24 jarigen geen voltooid voortgezet onderwijs.

Tien procent was in het basisonderwijs afgehaakt, veertien procent di

rect daarna en een kwart tijdens het Voortgezet onderwijs. De meesten

zijn bij uitval al functioneel-analfabeet, anderen worden dat aangezien

verworven kennis bijvoorbeeld door werkeloosheid niet meer wordt aan

gesproken en afslijt (Jessurun, 1985). Deze schets gold tien jaar later nog

steeds (TFAJ, 1994) en ongetwijfeld ook nu nog. We stellen vast dat ten

gunste van immigranten en de inheemse elite niet alleen het Papiaments

(perspectief op) waardigheid ontnomen werd, maar ook aan de meeste

inheemse kinderen de mogelijkheid om via het onderwijs waardigheid te

verwerven.
Terloops werd al gewezen op de komst van Nederlandse nieuwkomers

in het kader van de olieraffinage. Zij waren niet de enige immigranten.

Vele tienduizenden kwamen naar het eiland, op eigen initiatief of gewor

ven door Shell dat buitenlandse arbeidskrachten prefereerde. Mede door

huisvestings- en personeelsbeleid werd de segmentatie sterker. De immi

granten werden naar nationaliteit in zogeheten kampen gehuisvest.

Rond de raffinaderij, destijds de een na grootste ter wereld, ontstonden

de nog steeds bestaande krottenwijken van arbeiders uit de buiten-

districten. Zij die daar woonden profiteerden slechts mondjesmaat van

de economische groei. De lonen bleven laag en sociale stijging bleef uit

(Van Amersfoort, 1973, p. 180; Römer, 1978, p. 20). Sterker nog: zij wer

den voorbijgestreefd door verschillende immigrantengroepen, met name

Surinamers en Portugezen.
Voor Nederlandse werknemers bouwde Shell de villawijken Emmastad

en Julianadorp en creëerde een infrastructuur van lager onderwijs, medi

sche zorg, recreatieve voorzieningen en eigen baaien en stranden. Dit

alles achter hekken, bewaakt door bedrijfspolitie en verboden voor ne

gers en kleurlingen. De blanke Shell-employé’s hadden buiten het werk

geen contact met de lokale bevolking; het werd door Shell afgeraden en

gecontroleerd. Op de Shell-ferry’s waren blank en gekleurd personeel van

elkaar gescheiden. Een van de blanke Shell-employé’s legde deze apart

heid, en daarmee ook het eigen isolement, vast in een bij Romer (1995, p.

23) aangetroffen gedicht: klein was het eiland / binnen hek en geitenval

1 negers waren / jubilarissen in het olieblad / de ezelman / de kwitantie

loper van de krant / de rest was / tegen wie de hond niet blafte’. Pas in de

jaren zestig kwam hierin langzaamaan verandering. Kortom, voor de ge

kleurde Curaçaoënaar was het grootste deel van de afgelopen eeuw een
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multicultureel drama avant la lettre: hij stond op de onderste sporten
van de sociale ladder, hij werd bestraft bij het spreken binnen het school-
hek van de minderwaardig geachte eigen taal en hij werd ten gunste van
immigranten geweerd van delen van zijn eigen eiland.

Drempels voor waardigheid in opvoeding en onderwijs

In Den boom moer buigen als hij jong is schetsten Henneman en Oostin
die (1982) het vooroorlogse opvoedingsbeeld binnen de Kinderbescher
ming in Nederland. Mede door een tijdgeest die negers als grote kinde
ren beschouwde, vond dat beeld in de kolonie uiteraard een rijke
voedingsbodem. Wederom blijkt de internalisering van het Nederlandse
CNB. Het beeld van de buigende boom wordt thans als typisch Antilli
aans ervaren en geplaatst tegenover de hedendaagse Nederlandse op
voeding, die kinderen aflevert die ouders en leerkrachten bij hun voor
naam noemen, die niet alleen altijd maar doorvragen, maar zelfs daartoe
worden aangemoedigd: een schrikbeeld voor Antilliaanse ouders.

Gehoorzaamheid staat in de Antilliaanse volksopvoeding bovenaan en
assertiviteit — van vragen stellen en weerwoord leveren tot zelf initiatief
nemen en iemand willen worden — is uit den boze. Gehoorzaamheid en
discipline worden, indien men dat nodig acht — en dat is geen uitzonde
ring — afgedwongen met lijfstraffen, dikwijls toegediend met stok, riem of
touw. Straf is overigens vaak meer ontlading van ouderlijke woede en
onmacht dan een intentioneel correctiemiddel en wordt (mede) daar
door weinig consequent ingezet. Kinderen krijgen geen toelichting hij
geboden en verboden en hierdoor maken zij zich de daar achter liggende
waarden niet eigen. Er is geen oog voor ontwikkelingspsychologisch ver
ankerde, kinderlijke mogelijk- en onmogelijkheden. De opvoeding ken
merkt zich voorts door geringe sensitieve responsiviteit, hetgeen het
sociaal-emotionele gedrag, ook in het latere leven, negatief beïnvloedt.

Het volksonderwijs kon en kan niet erg veel compenseren aangezien
het op dezelfde denkbeelden is geschoeid. Het onderwijsdrama bestaat
daardoor niet alleen in sociologisch opzicht, maar is, net als de opvoe
ding thuis, voor veel kinderen ook een persoonlijkheidsdrama. Vele ge
neraties leerlingen ervoeren dagelijks niet aan de maat te voldoen en dat
nooit te zullen kunnen. Die ervaring schaadt hun zelfbeeld en zelf-
waardering, en hun vertrouwen in hoe zij zichzelf (later) in de samen
leving (zullen) manifesteren. Assertiviteit wordt in de klas evenmin ge
waardeerd, en mede door de taalkloof leren kinderen dan ook niet com
municeren. Zij vluchten in starre gedragspatronen en eenwoordzinnen.
Cognitieve processen als analyseren, synthetiseren, evalueren en kiezen,
komen niet tot ontwikkeling (Prins, 1975, pp. 63-64; Römer, 1981, p. 100;
Vedder, 1995, pp. 53 e.v.) en door de nadruk op mernoriseren worden
leerlingen gereduceerd tot mnemotechnische inmaakpotten. Langeveld,
grondlegger van de Nederlandse pedagogiek, gebruikte die term ooit in
zijn kritiek op de eertijds in Nederland vigerende leertheorie (Langeveld,
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1964, p. 12). Ook hier heeft de Curaçaose samenleving zich na een halve
eeuw dus niet losgemaakt van het kolonialisme.

Volksopvoeding en onderwijs verschaffen dus weinig waardigheid.
Kinderen staan zowel ideologisch als psychologisch in het teken van be
dreigde ontwikkeling. Gezien de nadruk op gehoorzaamheid, gelet ook
op het bestraffen van eigen initiatief en pogingen iemand te zijn, als
mede op de harde wijze waarop dat gebeurt, kunnen we vaststellen dat
de volksopvoeding nog steeds georiënteerd is op het mensbeeld dat cor
respondeert met het slavengedragspatroon.

Bressen in het slavengedragspatroon

De schets van dominante normbeelden, door niet-blanken geïnternali
seerd, is slechts één kant van de medaille. Fanon, afkomstig uit Martini
que, noemde zijn klassieke werk uit 1952 over dit thema Zwarte huid,
blanke maskers omdat de internalisering lang niet altijd volledig was.
Ook in Curaçao was er onder slaven behalve identificatie evenzeer weer
stand tegen de hen voorgehouden beelden. Die leidde in 1795, via Haïti
geïnspireerd door de Franse Revolutie, tot een slavenopstand. Hoe is in
het recentere Curaçao de reactie op de aantasting van waardigheid?

We zullen ze leren ons te respecteren, was op 30mei1969 een leuze tij
dens een opstand van de Curaçaose volksklasse. Ook weerklonk Brood,
Erkenning en Respect. Een derde leuze luidde, vrij vertaald, Vandaag is de
Curaçaoënaar dan eindelijk zo allemachtig kwaad geworden dat je voor
hem op moeten passen. Het ging de volksklasse om existentiële en mate
riële lotsverbetering. Bovendien was voor haar de maat vol en zou er niet
passief op inwilliging van de eisen worden gewacht.

De opstand heeft onuitwisbare sporen nagelaten in de Curaçaose sa
menleving. Het Papiaments kwam uit het verdomhoekje, de tot dan ver
boden tambd-dans werd een commercieel uitgebate attractie. Black
werd niet alleen beautiful, maar zelfs voorwaarde voor het bekleden van
politieke en bestuurlijke functies die tot dan toe aan blanken waren
voorbehouden: de Antillen kregen hun eerste zwarte gouverneur en pre
mier, en het eilandgebied Curaçao zijn eerste zwarte gezaghebber.

Ook op sociaal-economisch vlak deden zich veranderingen voor. De
vakbonden werden serieus genomen en voor negers en kleurlingen die
maar enigszins opgeleid waren, ontstond meer opwaartse mobiliteit.
Ondanks deze belangrijke verschuivingen is de socioraciale structuur
gebleven en is het overgrote deel van de volksklasse met 30 mei niet veel
opgeschoten.

De sociaal-economische tegenstellingen zijn toegenomen. De in 1985
gestarte vlucht naar Nederland kwam niet uit de lucht vallen, ‘brood’
bleef namelijk schaars.4Tegelijkertijd is, vanaf 1989 toen Nederland de

4 Tot op heden blijft dat brood trouwens schaars. In 1998 ging 17 procent der basisschool

leerlingen zonder ontbijt naar school. Algemeen Dagblad, Caribische Editie 6.11.1998.
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Antilliaanse onafhankelijkheid van de politieke agenda haalde, een ze
kere herkolonisatie op gang gekomen en daarmee een gestage intocht
van nieuwe Makamba’s. Het multiculturele drama, met zijn blanke wij
ken, baaien en sociale circuits dat door 30 mei beëindigd leek, tekent
zich opnieuw af. Terwijl veel Makamba’s kort na 30 mei haasje repje op
Papiamentse les gingen, krijgen thans Curaçaoënaars die op een Willem-
stads terrasje iets bestellen van een Nederlandse stagiaire de vraag of zij
Nederlands willen spreken.

Schaarste was er kort na 30 mei ook in erkenning en respect. In 1974 al
wees cle socioloog en latere gouverneur Römer op de toegenomen ‘onbe
grijpelijke onverschilligheid’ in alle maatschappelijke instituties, die be
lemmert dat de ‘neger-arbeider’ zich ‘een volwaardig lid van de samenle
ving’ kan voelen (Römer, 1974, pp. 20-21).

Toch is Curaçao na het verzet op 30 mei in zekere opzicht ook radicaal
veranderd. Niet dat het slavengedragspatroon is afgelegd; sporen die
door eeuwenlange socialisatie in cultuur en psyche zijn getrokken, laten
zich immers niet binnen één generatie uitwissen. Zeker niet wanneer
opvoeding thuis en op school georiënteerd blijven op een met dat ge
dragspatroon congruente persoonsvorming. Er zijn echter wel onherstel
bare bressen in geslagen.

Er vindt een duidelijke ideologische verschuiving binnen de volks-
klasse plaats. Uncie Tom is niet langer de dominant. Aan de tegenoverlig
gende zijde van het spectrum verscheen Burdugu, spreek uit: boerdoe
goe. Dit Papiamentse woord voor ‘beul’ staat ook voor de hier gebruikte
betekenis van iemand die ongericht en heftig uiting geeft aan de grote
boosheid die hij in zich draagt. Burdugu vertegenwoordigt na 30 mei de
sociale grondhouding van vooral, maar niet uitsluitend, de onderste
echelons van de volksklasse. In die grondhouding komt de na 30 mei
wederom gefrustreerde hoop op zowel materiële als existentiële lotsver
betering tot uitdrukking in elementen als: ik kom mijn rechten halen, en
als je het waagt me lastig te vallen, heb je een serieus probleem.

Na de opstand strijden zowel binnen de volksklasse als binnen indivi
duen, (restanten van) het slavengedragspatroon met deze nieuwe grond
houding. Burdugu lijkt steeds meer terrein te winnen. De huidige volks-
klasse kan niet worden beschreven als ‘een goedhartig kinderlijk volkje’.
Zo bezien mag 30 mei met De longh (1970) e dia di mas histdriko, de his
torisch meest betekenisvolle dag, worden genoemd. Echter: terwijl De
Jongh destijds hoopvol gestemd was, is er thans, dertig jaar na dato, al
thans wat waardigheid betreft, eerder reden tot pessimisme.

Delft waardigheid het onderspit?

Bovenstaande relativering is nodig omdat de ideologische verschuiving
zich bevindt in een samenleving die door diverse, al dan niet met 30 mei
verbonden, oorzaken desintegreert en waarin onverschilligheid voor de
gevolgen die dat voor de volksklasse heeft, de boventoon voert. Die on
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verschilligheid bestaat ook binnen de gekleurde elite die dankzij 30 mei
kon ontstaan. De volksklasse is dus aan zichzelf overgelaten. Daardoor
blijft de, noodgedwongen, zelf-emancipatie uit het slaven
gedragspatroon, net als in de afgelopen dertig jaar, nog wel even ge
smoord in de ongestructureerde woede van Burdugu. Het gaat immers
om personen die van kinds af aan in hun ontwikkeling werden bedreigd,
die een afstraffing kregen als ze zelf iemand probeerden te worden. Zij
leerden nooit op constructieve wijze tot zelf-realisatie te komen, maar
slechts door letterlijk van zich af te slaan. Het gaat om een grotendeels
uit functioneel-analfabeten bestaand segment vaji de bevolking, dat zich
ver onder de armoedegrens bevindt en van wie velen met illegale strate

gieën fysiek en psychisch trachten te overleven. De criminaliteit die
daarvan het gevolg is versterkt het desintegratiegevoel in de samenleving
op dusdanige wijze dat er sprake is van een moral panic. Dit blijkt bij

voorbeeld uit de oproep tot afkondiging van de noodtoestand, die enkele
jaren terug door een als weloverwogen bekend staande Curaçaose politi
cus werd gedaan.

Die maatschappelijke desintegratie en Burdugu’s woede raken echter
uiteindelijk de volksklasse nog het meest. Hoe verder het proces voort
schrijdt, waarin Burdugu letterlijk van zich afslaat en zelfde herverdeling
van de puissante rijkdom ter hand neemt, hoe moeilijker het wordt, zelfs
voor diegenen die niet delen in de algemene onverschilligheid, om nog
iets van waardigheid te ontdekken in de wijze waarop de volksklasse haar
rechten opeist. Dat vergroot haar isolement ten opzichte van de ‘conven
tionele’ samenleving en het versterkt de positie en de denkwereld der
onverschilligen. Bovendien hebben Burdugu’s het ook op elkaar en op
andere lotgenoten gemunt, waardoor de sociale cohesie ook binnen de
volksklasse verder afbrokkelt.

De volksklasse is in haar strijd om waardigheid dus aan de verliezende

hand. Al ruim drie eeuwen lang, en nog altijd, ontstond steeds weer hoop
op lotsverbetering die vervolgens werd gefrustreerd. Dit deed zich voor

bij de ‘acceptatie’ van het slavengedragspatroon in 1650; de slaven-
opstand in 1795; de afschaffing van de slavenhandel in 1807 en die der
slavernij in 1863; de rijkdom door de olieraffinage vanaf 1918; het einde
van het kolonialisme in 1954; de opstand van 30 mei 1969 en de ‘verwer

— ping van het slaengedragspatroon sindsdien
Misschien is het daarom wel zo dat in Curaçao waardigheid zelf het

onderspit zal dehen of wellicht al gedolven heeft Misschien mogen we
wel zeggen Dat lag al in de schoot van 30 mei verborgen Kort nadien
bleek namelijk de zwarte en radicale vakbondsleider Godett — algemeen
gezien als de personificatie van de opstand — bereid een coalitieregering
te vormen met de door blanke protestanten geleide partij, waartegen de
opstand nu juist gericht was geweest. Sterker nog, hij accepteerde van

een van de partijleiders, een Ford-dealer, een in de partijkleur gespoten
Mercury als geschenk.
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Waardigheid betekende in de ogen van beide personen, die in het licht
van de strijd van 30 mei in meer dan één opzicht beschouwd mogen
worden als representanten van historische antipoden — shon versus slaaf,
blanke versus neger, ondernemer versus arbeider, machthebber versus
opstandeling — hetzelfde: materiële status. De ontwikkelingen sindsdien
van Godetts eigen partij en sommigen van haar leiders — en die van ver
schillende andere zwarte partijen die in het kielzog van 30 mei ontston
den en leiders daarvan — laten zien dat materiële status aanleiding was
voor heel wat gates, zoals overzee dubieuze praktijken en malversaties
worden aangeduid. Zo bezien heeft Burdugu bij zijn herverdeling van de
maatschappelijke rijkdom aan tolken geen gebrek.

In december 1969, een halfjaar na de opstand schreef toenmalig gou
verneur van de Nederlandse Antillen Cola Debrot een kwatrijn dat, gelet
op de waardigheid die Burdugu nastreeft, nog steeds niet aan actualiteit
en sociologische trefzekerheid blijkt te hebben ingeboet: Droevig eiland
droevig volk / droevig eiland in de kolk / van de maalstroom van de
maalstroom / droevig eiland zonder tolk’. Het was gouverneur Debrot die
door de ontvangst van de leiders van 30 mei de existentiële problematiek
op koninkrijksniveau een — tot nu toe in dovemansoren verstomde —

stem verschafte.
Inmiddels leven er ruim 110.000 Antillianen in Nederland. Het over

grote deel is vanaf 1985 gevlucht, op zoek naar materiële en existentiële
lotsverbetering, op zoek naar waardigheid. Maar eenmaal in Nederland
bemerken zij dat zij als rijksgenoten worden aangeduid als allochtonen
en dat dezelfde overheid die de Antilliaanse regering in het keurslijf
dwingt van emigratie aanwakkerende IMF-bezuinigingen, nota’s en rap
porten voortbrengt die doorspekt zijn met noties als ontmoedigings
beleid, toelatingsrestrictie en verplichte inburgering.

Bij instellingen die een rol bij die inburgering moeten spelen, krijgen
ze functionarissen voor zich die goedbedoelend, maar volstrekt naïef,
vragen: Goh, het is zo’n heerlijk eiland daar, de zon, de zee, het strand,
zullen we ruilen?’ Die functionarissen zien daarbij volkomen over het
hoofd dat je van het mooie weer niet kunt eten, dat de meeste baaien
voor de volksklasse ontoegankelijk zijn, dat ruilen allang een realiteit is
en dat er overzee geen verplichte inburgering bestaat, waardoor
Makamba’s daar als vanzelfsprekend aan Pap iamentstaligen kunnen en
durven vragen of ze misschien Nederlands willen spreken. Met dergelijke
opmerkingen en het daaruit sprekende onbegrip nemen functionarissen
de migratiemotieven van hun Antilliaanse cliënten niet serieus en ontne
men zij hen als gevolg hun waardigheid. En in het geval een voldoende
assertieve Antilliaanse cliënt de functionaris op dat onbegrip wil wijzen
en daarbij onvermijdelijk ook de koloniale geschiedenis en de slavernij
moet vermelden, staat hem of haar het signaal, verbaal of non-verbaal, te
wachten: irritante overgevoeligheid. Het komt nooit goed met waardig
heid in het koninkrijk.
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Over emigratie en welvaart

De economische ontwikkelingen van Curaçao en Aruba vanaf

1986

E. Haan

De laatste vijftien jaar steeg het inwonertal van Aruba met vijftig procent

tot 90.000, terwijl tienduizenden Curaçao de rug toekeerden. Inmiddels

wonen bijna evenveel personen op Curaçao als mensen met een Cura

çaose achtergrond in Nederland, zo’n 120.000. Hoe valt te verklaren dat

twee vergelijkbare eilanden zich zo verschillend ontwikkelen? Dit artikel

geeft allereerst een schets van de economische ontwikkelingen vanaf

1986 op Curaçao en Aruba. Vervolgens gaat het kort in op de overheid en

de arbeidsmarkt, waarna mede aan de hand van emigratiecijfers conclu

sies worden getrokken.
Tot en met 1985 vormde Aruba samen met Curaçao, Bonaire en de Bo

venwindse eilanden St. Maarten, St. Eustatius en Saba het land de Neder

landse Antillen (van zes). Ingaande 1986 treedt Aruba uit de Antilliaanse
constellatie en krijgt het zelfde status van land (de ‘status aparte’). Het

land de Nederlandse Antillen bestaat sindsdien nog uit vijf eilanden en

het Koninkrijk der Nederlanden uit drie gelijkwaardige landen: Neder

land, de Nederlandse Antillen (van vijf, NA5) en Aruba.’

Over de economie

Grafiek 1 laat zien dat de Curaçaose economie zich tot halverwege de

jaren negentig kwakkelend ontwikkelt, met een opbloei eind jaren tach

tig, begin jaren negentig. Vanaf 1995 krimpt de Curaçaose economie
zelfs. Voor Aruba verlopen de jaren tachtig zeer hectisch: eerst een korte

bloeiperiode door een winstexplosie hij de Exxon-raffinaderij en vervol
gens een ernstige crisis als gevolg van de sluiting in 1985 van ditzelfde
bedrijf. Vanaf 1987 ontwikkelt de Arubaanse economie zich zeer sterk.

De economie van de Antillen wordt tot 1985 gedomineerd door de
olie-industrie, bestaande uit twee grote raffinaderijen, op Aruba en Cura

çao. Exxon sluit echter in 1985 plotseling zijn raffinaderij op Aruba, ter

wijl de raffinaderij op Curaçao slechts open kan blijven doordat de Shell

in datzelfde jaar deze om niet overdoet aan de Curaçaose overheid. Cura

çao verhuurt de raffinaderij vervolgens aan de staatsoliemaatschappij

* De auteur is in 1998 gepromoveerd op het proefschrift Antilliaanse instituties; de economi

sche ontwikkeling van de Nederlandse Anti//en en Aruba, 1969-7995. Dit artikel is op

persoonlijke titel geschreven.
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Grafiek 1: Groei BNP van Aruba en Curaçao
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van Venezuela, die het personeelsbestand terugbrengt naar circa dui
zend. Met uitzondering van de Curaçaose Dokmaatschappij, die slechts
met ruime overheidsteun operationeel kan blijven, zijn de overige indus
triële bedrijven op het eiland (zeer) klein van omvang en voor een be
langrijk deel afhankelijk van het marktbeschermingsbeleid van de over
heid. Decennia lang wordt namelijk door de Antilliaanse/Curaçaose
regering getracht werkgelegenheid te creëren door lokale bedrijfjes af te
schermen van (buitenlandse) concurrentie. Door het instellen van
invoerverboden dan wel het uitvaardigen van zeer hoge invoerrechten
voor concurrerende producten, verkregen binnenlandse bedrijfjes een
monopoliepositie. Het gevolg daarvan was dat er vooral op Curaçao een
aantal bedrijfjes werd gevestigd die producten tegen hoge prijzen kon
den aanbieden. Dit marktbeschermingsbeleid had voor Aruba tot gevolg
dat het nauwelijks profiteerde van de voordelen van het beetje werkgele
genheid dat (vooral op Curaçao) werd gecreëerd, maar wel werd gecon
fronteerd met de nadelen van dit beleid: hoge prijzen. Het markt
beschermingsbeleid wordt, ondanks het uitblijven van hoopgevende
resultaten en tegen vele adviezen in, met enige regelmaat op Curaçao
nieuw leven ingeblazen in de hoop werkgelegenheid te scheppen en de
viezen uit te sparen. De concurrentie wordt ook belemmerd door een
actief prijsbeleid. Voor een pakket van zo’n dertig producten gelden
maximumprijzen. Er is sowieso weinig sprake van concurrentie op Cura
çao. Vele sectoren worden gekarakteriseerd door monopolies en kartels:
in de lichte industrie, de oliesector, de (import)handel en het bankwe
zen. Zo verdelen de gevestigde importeurs als het ware onderling de
importeurs- en de agentschappen en geven wisselkoersvoordelen niet
door aan de consument. Door de geringe concurrentie in onder meer de
handelssector is nooit sprake van een dalend prijsniveau. Anti-

1 Bij het ingaan van de status aparte introduceert Aruba zijn eigen munteenheid, de
Arubaanse florin (Afi), die evenals de Antiliaanse gulden (Nat) gekoppeld aan de dollar:
1 =Afl 1,79
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Grafiek 2: Aantal toeristen per jaar op Aruba en Curaçao
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kartelwetgeving en/of een mededingings-autoriteit kennen de eilanden

niet. Zo wordt decennialang met succes getracht de Antilliaanse Lucht

vaartmaatschappij (ALM) uit de wind van de concurrentie te houden. De

markt op belangrijke route Antillen—Nederland wordt verdeeld tussen de

ALM en KLM. Het resultaat is dat er rond de duizend mensen op de loon

lijst van de ALM staan, terwijl de maatschappij over slechts een luttel

aantal vliegtuigen beschikt. Ook van de Europese Unie krijgen de Antil

len een preferentiële behandeling, wanneer in 1991 overeengekomen

wordt dat ‘Antilliaanse’ rijst vrij van invoerrechten in de EU mag worden

ingevoerd. Met name Curaçao en Bonaire maken hier gebruik van door

Surinaamse rijst op de eilanden een kleine bewerking te laten ondergaan

en vervolgens naar Europa te verschepen. Het gevolg is dat de Neder

landse Antillen, waar geen korrel rijst groeit tot een van de grootste rijst-

exporteurs van de wereld uitgroeit. Na enige jaren maakt de EU een

einde aan deze voorkeursbehandeling, die (Europese) concurrenten ern

stig benadeelt.
De economische sterkte van de eilanden ligt echter niet op het indu

striële vlak, maar bij de dienstensector, met name het toerisme, wereld

wijd de belangrijkste bedrijfstak. Hoewel Curaçao toeristisch (potentieel)

veel te bieden heeft, laat grafiek 2 laat zien dat Curaçao niet weet in te

spelen op de enorme kansen die het toerisme biedt. Onder meer door

slechte service laten vele toeristen het bij een eenmalig bezoek. Rond

1985 zijn praktisch alle hotels in handen gevallen van de overheid, die,

om werkgelegenheid in stand te houden, deze hotels zwaar financieel

ondersteunt.
Aruba, gedwongen door het vertrek van Exxon, zet daarentegen vanaf

1985 met succes al zijn kaarten op het (luxe) toerisme. De Arubaanse

overheid stelt als doelstelling een verdubbeling van het aantal hotel

kamers tot vierduizend. Hiertoe wordt een pakket fiscale maatregelen

ingezet, verstrekt de overheid garanties voor hotelprojecten en financiert

zij grote promotiecampagnes in het buitenland. Dit beleid leidt tot een

dusdanige investeringsexplosie in hotels/time-shareprojecten en andere

—.— Aruba

---.-- Curaça’
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toeristische accommodaties, dat al in 1989 sprake is van een oververhitte
economie, met een tekort aan arbeidskrachten. De regering trekt daarop
het fiscale en garantie-stimuleringspakket in en vaardigt een bouwstop
voor nieuwe hotelprojecten uit. Zij is hier mede toe gedwongen door
problemen die ontstaan bij de bouw van hotels, waar de overheid zich
garant voor heeft gesteld. Een commissie onder leiding van de Neder
landse oud-premier Biesheuvel brengt uiteindelijk deze affaire tot een
goed einde. Het toerismebeleid als zodanig is een succes; in 1990 zijn er
op Aruba 4.900 hotelkamers en in 2000 rond 7.000 met een gemiddelde
bezettingsgraad van circa 75%. Aan de Arubaanse hotels zijn meer dan
tien casino’s verbonden. Het aantal verblijfstoeristen verviervoudigt in de
periode 1986-2000 tot 721.000. Opzienbarend is ook de toename van het
aantal bezoekende cruisetoeristen. Bezochten in 1985 nog 72.000 toeris
ten die een cruise maakten het eiland, in 2000 zijn dat er met 490.000
zeven keer zoveel. Al met al ontvangt Aruba aan deviezenopbrengsten
voortkomend uit het toerisme in 2000 Af) 1,5 miljard en is het Arubaanse
marktaandeel in het Caribisch gebied verdubbeld tot circa 4%. De Aru
baanse economie steunt dan ook praktisch volledig op het toerisme. Wel
lukt het de Arubaanse overheid, die na het vertrek van Exxon eigenaar
was geworden van de oude raffinaderij, in 1990 de al jaren buiten gebruik
zijnde raffinaderij, over te doen aan de Amerikaanse maatschappij
Coastal Oil. Na een reconstructie van rond Af) 500 miljoen hervat de raf
finaderij haar werkzaamheden, waarmee enige honderden (in)directe
arbeidsplaatsen worden gecreëerd.

Het Arubaanse economische beleid is liberaal van aard en geeft de par
ticuliere sector ruim baan. Een van de eerste acties van de Arubaanse
regering was dan ook het praktisch opheffen van het marktbe
schermingsbeleid. Daarnaast sloot Aruba luchtvaartverdragen met de VS
en Venezuela en zette een eigen luchtvaartmaatschappij, Air Aruba, op.
Illustratief voor het succesvolle Arubaanse economische beleid is dat het
in 1999 een zogenaamd open sky-verdrag met Nederland sluit, dat nage
noeg algemene vrijheid aan luchtvaartmaatschappijen uit de betrokken
landen (lees Nederland) geeft op het gebied van de frequentie, capaciteit,
tarieven en chartervervoer. Het gevolg, het faillissement van de eigen Air
Aruba, die eerder voor zon Afi 60 miljoen werd ondersteund, wordt op
de koop toegenomen.

Naast de formele economie bestaat op Curaçao, Aruba en andere om
liggende eilanden ook een omvangrijke informele sector, waar op ad hoc
basis velen werken in de drugshandel, bouwactiviteiten, smokkel met
Venezuela en Colombia, ongeregistreerde loten- en snackverkoop, thuis
werk voor vrouwen en prostitutie.2Vaak zijn hier illegalen bij betrokken.
Er wordt vermoed dat vele prachtige woningen op de eilanden gebouwd
zijn met zwart geld. Een aangifteplicht voor de in- en uitvoer van geld
bestaat niet en de fiscus is niet gewoon na te gaan waar vermogen van

2 Zie onder meer Haan (1998), Antilliaanse instituties, pp. 189-191,
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daan komt. Zo merkt de commissie De Ruiter in 1996op dat de Ameri

kaanse Justitie op Aruba woonachtige personen verdenkt van het wit-

wassen van vele honderden miljoenen dollars en dat het voldoende

vaststaat dat vanuit Aruba cocaïne naar Nederland wordt vervoerd. ‘Met

de inwoners van de twee dichtstbijzijnde landen, Venezuela en Colom

bia, bestaan intensieve banden. Voor een deel zijn dat familiebanden,

voor een deel handelsbanden; sommige daarvan heten op Aruba handel,

maar aan de vaste wal smokkel’. In 1996 is op aandringen van de VS een

kustwacht ingesteld die de Antilliaanse en Arubaanse wateren vrij moet

houden van drugs.

Over de overheid

De Curaçaose overheid

Er zijn twee belangrijke redenen waardoor Curaçao langdurig kon vol

harden in haar defensieve economische beleid, dat zo belemmerend uit

werkt op de ontwikkeling van de particuliere sector. In de eerste plaats

vielen de Curaçaose overheid enorme belastingontvangsten uit de zoge

naamde financiële offshoresector ten deel. De Antillen hadden onder

meer met Nederland en de VS belastingverdragen gesloten, die allerlei

belastingconstructies via zogeheten Antillenroutes mogelijk maakten,

waarvan vele bedrijven en personen buiten de Antillen gebruik maakten.

Voordeel van deze routes was dat wanneer men eenmaal belasting had

betaald op de Antillen, men niet nogmaals over hetzelfde in eigen land

belasting hoefde te betalen. Daar de Antillen zeer lage tarieven hanteer

den was dit voor velen zeer aantrekkelijk. Voor de Antilliaanse economie

is het belangrijkste resultaat de belastingopbrengst van Naf 5 miljard die

de offshore-sector in de jaren 1970-2000 genereert. Een globale schatting

geeft aan dat hierdoor tegelijkertijd de fiscus van Westerse industrielan

den, en niet in de laatste plaats de Nederlandse, geconfronteerd werd

metten minste f10 miljard, maar vermoedelijk eerder f20 miljard aan

gederfde belastingopbrengsten. Op Curaçao bestaat de offshoresector uit

enige notariskantoren en financiële instellingen, waarmee in de hoogtij

dagen zo’n vijftienhonderd arbeidsplaatsen waren gemoeid. Aruba heeft

nooit een grote rol gespeeld in de offshorewereld. Pas nadat de VS en

Nederland maatregelen genomen hebben en de opbrengsten uit de

offshorebelasting substantieel daalden zag Curaçao zich genoodzaakt

ook andere belastingen serieus te gaan innen en de tarieven te verhogen.

De telecommunicatiebedrijven, die evenals de nutsbedrijven zeer hoge

tarieven hanteren en die door de jaren heen ruime Nederlandse ontwik

kelingshulp voor hun noodzakelijke investeringen ontvangen, worden

lange tijd door de overheid als melkkoe gebruikt.

3 commissie De Ruiter (1996), Met alle respect, pp. 17-19.
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De tweede reden waarom er voor Curaçao lange tijd geen noodzaak
was om haar beleid aan te passen was de ruime beschikbaarheid van
Nederlandse ontwikkelingshulp. Via de rijksbegroting stelt Nederland de
Antillen jaarlijks meer dan driehonderd miljoen gulden ter beschikking
voor de infrastructuur, defensie, studiebeurzen, technische bijstand en
dergelijke. Het leeuwendeel hiervan komt direct of indirect Curaçao ten
goede. Vele infrastructurele werken als havens, vliegvelden, wegen, so
ciale woningbouw en dergelijke zijn uit Nederlands ontwikkelingsgeld
betaald. Nederland financierde als het ware de overheidsinvesteringen
op Curaçao. De ruime beschikbaarheid van Nederlands ontwikkelings-
geld maakte het mogelijk dat de politiek geen keuze hoefde te maken of
de eigen overheidsinkomsten consumptief (lees: voor salarissen van
ambtenaren en subsidies) öf aan investeringen konden worden besteed.

Hierin komt in de jaren negentig enige verandering. Tot 1991 werd
namelijk de Nederlandse ontwikkelingshulp voor de helft als gift ter be
schikking gesteld, terwijl de andere helft als lening werd verstrekt. De
schuld die de Nederlandse Antillen en Aruba hiermee opbouwen loopt
op tot ruim 600 miljoen gulden respectievelijk 350 miljoen gulden. De
Nederlandse Antillen zijn vanaf begin jaren negentig echter niet langer in
staat om de hiermee gepaard gaande rente- en aflossingsverplichtingen
aan Nederland te voldoen. Nederland houdt vervolgens de hiermee ge
paard gaande bedragen in op de beschikbare ontwikkelingshulp. Hoewel
dus de financiële middelen die Nederland op zijn begroting uittrekt voor
de Antillen niet afnemen, wordt het bedrag dat kan worden aangewend
voor projecten op Curaçao wel minder.

In 1986 bereiken de inkomsten uit de offshorebelasting hun top met
Naf 500 miljoen. Hierdoor kent de begroting van Curaçao een fors over
schot. Dit overschot verdwijnt evenwel snel wanneer de offshore-
inkomsten afnemen en de overheidsuitgaven fors toenemen. De perso
neelskosten lopen flink op door het bijna continu uitdijen van het
ambtenarenapparaat. De toch al grote inefficiëntie van het overheidsap
paraat neemt hierdoor toe, hetgeen leidt tot een grote mate van red tape
op Curaçao. Met name het bedrijfsleven heeft de grootste moeite om tij
dig de vele benodigde vergunningen te verkrijgen. In de tweede helft van
de jaren tachtig wordt een poging ondernomen het overheidsapparaat in
te krimpen, waarbij honderden ambtenaren met riante regelingen af
vloeien. Echter begin jaren negentig wordt het ambtenarenapparaat
weer uitgebreid en de lonen fors verhoogd. Hoewel het totaal aantal
ambtenaren dus vrijwel continu wordt uitgebreid, kampen de politie en
het onderwijs met personeeltekorten, omdat de Politieschool en de
Pedagogische Academie te weinig bevoegd personeel afleveren. Sowieso
gaat het onderwijs op Curaçao vanaf halverwege de jaren tachtig sterk in
kwaliteit achteruit. Door de continue financiële nood van de Curaçaose
overheid wordt er weinig tot geen onderhoud aan de scholen gepleegd
en zijn de salarissen van de docenten laag. Hoewel de facto voor het
Papiaments als instructietaal wordt gekozen, zijn de meeste leerboeken
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in het Nederlands. Door de achteruitgang van het reguliere onderwijs

komen privé-scholen op. Tevens is van groot belang dat de nakoming

van de leerplicht, die overigens pas begin jaren negentig wordt inge

voerd, niet wordt gecontroleerd. Hierdoor gaan vele duizenden kinderen

voor soms langere tijd niet naar school. Aangenomen wordt dat enkele

tientallen procenten van de Curaçaose bevolking beschouwd moeten

worden als functioneel analfabeet.4Dat wil zeggen dat men niet in staat

is de krant in het Papiaments laat staan in het Nederlands te lezen.
Hoewel de overheidsuitgaven op Curaçao door de jaren heen flink op

lopen blijven de eigen kapitaaluitgaven, de niet door Nederland uit ont

wikkelingshulp betaalde projecten. zeer gering van omvang. Het over

grote deel van de overheidsinkomsten wordt derhalve consumptief

besteed aan lopende (personele) uitgaven en subsidies. Het hieruit

voortkomende te lage niveau van overheidsinvesteringen is een van de

belangrijkste oorzaken van de zwakke economische structuur van Cura

çao. Hierdoor blijven de belastinginkomsten achter, wat de tekorten ver

der verhoogt, waarmee de cirkel rond is. De oplopende uitgaven zorgen

er samen met teruglopende inkomsten voor dat de overheidsfinanciën

van het eiland Curaçao en de centrale regering grote tekorten vertonen.

Deze tekorten zijn al snel niet op een ordentelijke wijze te financieren,

zodat het ambtenarenpensioenfonds uitkomst moet bieden, met alle

risico’s voor de toekomstige pensioenen van ambtenaren vandien. In

2000 beloopt de schuld van Naf 3,2 miljard van de gezamenlijke over

heden van de NA5 (72% BBP). De budgettaire situatie op de NA5, die al

begin jaren negentig precair was geworden, maar toen nog met Neder

landse steun gered kon worden, loopt in de tweede helft van de jaren ne

gentig totaal uit de hand. Hierop wordt Nederland veelvuldig benaderd
voor begrotingssteun. Nederland geeft aan hiertoe bereid te zijn op voor

waarde dat de Nederlandse Antillen eerst een akkoord met het IMF slui

ten. Vanaf 1996 wordt met het IMF onderhandeld over de uitvoering een

structuraladjustment program om de overheidsfinanciën gezond te krij

gen. Zo worden zowel door het Curaçaose eilandsbestuur als door de

centrale regering enige duizenden arbeidsplaatsen op Curaçao geschrapt

en de betreffende ambtenaren met een wachtgeldregeling naar huis ge

stuurd. Ook worden privatiserings- en liberaliseringsmaatregelen geno

men. In 2000 wordt een kortlopend deel-akkoord met het IMF gesloten,

op basis waarvan Nederland 150 miljoen gulden begrotingssteun ter be

schikking stelt. Tot een totaal-akkoord met het TMF komt het evenwel

niet.

De Arubaanse overheid

Bij de start van de status aparte verkeren de Arubaanse overheids
financiën in een deplorabele staat. Het vertrek van de Exxon heeft de

4 Van Hulst, Morgen bloeit het diabaas, 1997, pp. 76 en 300.
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overheid van de helft van haar inkomsten beroofd. Op advies van het

IMF voert de overheid hierop een pakket saneringsmaatregelen door, op

basis waarvan Nederland 100 miljoen gulden begrotingssteun verschaft.

Gedurende 1988 komt Aruba uit zijn recessie, waardoor de inkomsten uit

met name de loon- en winstbelasting, invoerrechten en accijnzen fors

oplopen. De regering versoepelt daarop haar saneringsbeleid. De

overheidsinkomsten nemen in de jaren negentig verder toe als gevolg

van de aanhoudend goede economische ontwikkelingen op Aruba en

een meer doeltreffende belastingheffing, waarvoor Nederlandse perso

nele steun wordt verkregen.

Ook op Aruba wordt eind jaren tachtig de omvang van het ambtena

renapparaat teruggebracht en in de jaren negentig weer uitgebreid. Hoe

wel de nadruk bij de Arubaanse overheidsuitgaven ook te veel consump

tief is gericht, pleegt de Arubaanse overheid wel eigen investeringen.

Hierbij is sprake van een stop-go-beleid: zodra de bodem van de schat

kist in zicht kon-it, wordt gestopt met infrastructurele werken. Van enige

planmatige relatie met de door Nederland gefinancierde projecten is dan

ook nauwelijks sprake.5 In de jaren negentig wordt dit ontwikkelingsgeld

onder meer besteed aan modernisering van het onderwijs en versterking

van de politie.
De economische ontwikkelingen op Aruba gaan zo goed dat in 1997

een commissie van (opnieuw) oud-premier Biesheuvel aangeeft dat

Aruba binnen tien jaar ‘Op eigen benen’ kan staan; dat wil zeggen dat de

ontwikkelingshulp van Nederland geleidelijk kan worden afgebouwd.

Aruba zou zonder Nederlandse steun een structureel evenwicht op de

begroting kunnen handhaven en zelf kunnen voorzien in de middelen

voor de verdere ontwikkeling. In 2000 wordt overeengekomen dat gedu

rende de overgangsperiode van tien jaar Nederland een kleine 500 mil

joen gulden ter beschikking stelt. De helft hiervan is bestemd voor

overheidsprojecten (de vertrouwde ontwikkelingshulpprojecten), waar

voor een fonds zal worden opgericht, waaraan Aruba zelf ook zal bijdra

gen. De andere helft van het Nederlandse ontwikkelingsgeld zal gebruikt

worden voor de financiering van de Kustwacht en dergelijke alsmede

voor de aflossing van de resterende Arubaanse ontwikkelingshulp-

schuld aan Nederland. Voorwaarde voor uitvoering van deze schuld-

sanering is dat de Arubaanse overheidsfinanciën in evenwicht zijn. Dit is

evenwel de laatste jaren niet het geval. Daar de (personele) uitgaven nog

harder
stijgen dan de inkomsten kent de begroting vanaf 1992 financierings

tekorten van 1 â 2%. Die tekorten zouden zelfs nog hoger zijn geweest

wanneer alle rekeningen binnen een redelijke termijn waren betaald.

Voor de financiering van de tekorten gebruikt ook de Arubaanse over

heid haar pensioenfonds. Eind 2000 bedraagt de totale Arubaanse schuld

5 Commissie Van Lennep (Commissie Schuldenproblematiek Nederlandse Antillen en Aruba),

1996, Schuld of toekomst, p. 23.
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Afl 0,9 miljard. Daar het BNP van Aruba dan Afi 3,5 miljard bedraagt,
komt dit overeen met 25% BNP.

Over de arbeidsmarkt

In de tweede helft van de jaren tachtig worden zowel op Curaçao als
Aruba de lonen in de overheids- en de private sector gematigd. Ook daalt
de waarde van de dollar en daarmee die van de Antilliaanse en Aru
baanse gulden ten opzichte van Europese valuta. Hierdoor en als gevolg
van emigratie naar Nederland neemt de werkloosheid op Curaçao af van
24% in 1988 tot 14% in 1991. Vervolgens daalt de werkloosheid op Cura
çao echter nauwelijks meer, om vanaf 1995 weer sterk toe te nemen,
ondanks een fors oplopende emigratie.

Op Aruba bestaat al vanaf 1989 meer dan volledige werkgelegenheid,
na de zo turbulente periode midden jaren tachtig toen de Exxon
raffinaderij sloot en de werkloosheid kortstondig opliep tot 28% en velen
vertrokken. De Arubaanse overheid tracht daarna gezamenlijk met orga
nisaties van werkgevers en werknemers uit het diepe dal te komen dat de
Exxon heeft achtergelaten. Het toelatingsbeleid wordt versoepeld zodat
de benodigde gekwalificeerde arbeidskrachten afkomstig uit het buiten
land op het eiland kunnen gaan werken, buitenlandse vliegtuig-
maatschappijen worden benaderd om geregelde lijndiensten voor toeris
ten op te zetten, overheidshotels worden verkocht, enzovoort. Zoals
aangegeven slaagt dit Arubaanse beleid. De werkgelegenheid neemt
sterk toe, bij de overheid maar ook in de private sectoL Menig Arubaan
die zich na de sluiting van de raffinaderij in het buitenland had geves
tigd, keert terug naar zijn moeder-eiland. Daardoor is de Arubaanse ge
meenschap in Nederland momenteel beperkt van omvang.

De ontwikkelingen op Curaçao zijn totaal anders. Hoewel de werkloos
heid op Curaçao structureel hoog is, is er tegelijkertijd een aanzienlijke
vraag naar geschoolde arbeid. Maar deze banen, waarvoor algemene
vaardigheden of meer specifieke vakkennis vereist zijn, kunnen slechts
moeizaam vervuld worden, door de slechte aansluiting tussen het Cura
çaose onderwijs en de beroepspraktijk. Om toch in de vraag naar ge
schoolde arbeid te voorzien trachten werkgevers uit zowel de particuliere
als de overheidssector werknemers uit het buitenland aan te trekken.
Deze ‘buitenlanders’, waaronder menige ‘Europese Nederlander’, worden
op Curaçao evenwel slechts mondjesmaat toegelaten. In het kader van
‘Antillianisering’ van de arbeidsmarkt, wordt decennialang een restrictief
toelatingsbeleid ten aanzien van middel- en hoger-opgeleiden gevoerd.
Dit beleid leidt tot het tegendeel van wat wordt beoogd, namelijk méér
werkloosheid. Door gebrek aan geschoold kader presteren vele private
bedrijven en overheidinstellingen slecht, wat de concurrentiekracht van
het Curaçaose bedrijfsleven nadelig beïnvloedt en bij de overheid slecht
uitwerkt op het openbaar bestuur. De enorme red tape die komt kijken
bij het toegelaten krijgen van een ‘buitenlander’ zorgt slechts voor werk-
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Grafiek 3: Migratieverkeer tussen de Nederlandse AntiUen en Nederland,

1985-2000
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gelegenheid bij de overheid, maar kost de facto banen. Het tegenhouden

van gekwalificeerde ‘buitenlanders’ leidt er immers toe dat lokale krach

ten (afgeleid) werk wordt onthouden, terwijl het zwakke onderwijssys

teem ervoor zorgt dat onvoldoende geschoolde Curaçaoenaars de lokale

arbeidsmarkt betreden. Daar komt bij dat de verhoudingen tussen orga

nisaties van werkgevers en werknemers slecht zijn. Het aantal stakings

dagen op Curaçao ligt dan ook aanzienlijk boven dat van Aruba.

Over emigratie en welvaart

Geconstateerd kan worden dat Aruba, nadat het in 1986 de fel begeerde

status aparte heeft verworven, een duidelijk andere economische koers

gaat varen. De economie wordt geliberaliseerd. Zo worden het markt

beschermingsbeleid en het toelatingsbeleid afgeschaft. De overheid gaat

minder voor ondernemer spelen en knellende regelgeving wordt gelibe

raliseerd. In plaats van concurrentie ontwijken, gaat Aruba die juist aan.

Gedwongen door het vertrek van de Exxon worden alle kaarten gezet op

een offensief, exportgericht beleid: het toerisme. En met groot succes: in

2000 is het aantal hotelkamers verdrievoudigd, kent Aruba geen werk

loosheid, terwijl het aantal inwoners in de periode 1985-2000 is opgelo

pen van 60.000 naar 90.000 en de deviezenvoorraad even groot is gewor

den als die van de Nederlandse Antillen, waar circa 200.000 mensen

wonen. De gemiddelde groei van Aruba in de jaren 1986-2000 is 8% per

jaar. Wel is sprake van dalende groeicijfers, zoals grafiek 1 laat zien. Maar

met een gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking van $21.750

kan geconstateerd worden dat Aruba na vijftien jaar status aparte een

van de meest welvarende (ei)landen in de Carihische regio is geworden.

Natuurlijk zal de Arubaanse economie de gevolgen merken, wanneer

Cuba te zijner tijd zijn (toeristische) poorten wijd open zal zetten. Maar

essentieel is dat de economische basis van Aruba gezond is. De stevige

particuliere sector die van de overheid de noodzakelijke ruimte en mede-
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werking krijgt, zal nieuwe niches in de (toeristische) markt vinden, zoals
het nu al de gevolgen van 11 september grotendeels lijkt te hebben over
wonnen.

Daarentegen moet worden geconstateerd dat de Curaçaose
economicfundamentals niet goed zijn. Terwijl de wereldeconomie een
periode van grote bloei doormaakt, raakt de economie op Curaçao in de
tweede helft van de jaren negentig volledig in het slop. Het defensieve
financieel-economisch beleid van marktbescherming en steun aan be
drijven in nood, dat mikt op behoud van bestaande banen, pakt desa
streus uit op het creëren van nieuwe banen in de particuliere sector. Het
beleid beoogt te komen tot ‘speciale arrangementen’, waarbij in wezen

(buitenlandse) concurrentie uit de weg wordt gegaan. Denk aan
belastingverdragen ten behoeve van de financiële offshore, of het restric
tieve toelatingsbeleid voor personen en goederen, of de bij de Europese
Unie nagestreefde voorkeursbehandeling voor rijst, of de voorkeursbe
handeling die de ALM decennia krijgt. Het lijkt wel of men op Curaçao
onder ‘globalisering’ verstaat dat de rest van de wereld zich aan Curaçao
moet aanpassen. Het resultaat van het naar binnen gekeerde beleid is
dat de economie op Curaçao in grote mate is gecollectiviseerd zowel in
financiële zin (de overheid is eigenaar van zeer grote delen van het pro
ductieapparaat, van hotels tot de raffinaderij) als qua regelgeving. Steeds
meer particuliere bedrijven sluiten hun deuren omdat het ondernemen
hen in wezen onmogelijk wordt gemaakt en omdat ze hun omzet zien
afnemen. Ook grote bedrijven als ABN/Amro en KLM trekken zich zo
veel mogelijk terug van Curaçao. Het gevolg is dat Curaçao, dat rond 1955
welvarender was dan Nederland, in 1998 een inkomen per hoofd kent
van $ 12.900. Dit, terwijl Curaçao decennialang veruit de hoogste ontwik
kelingshulp per persoon ter wereld heeft gekregen.

De welvaart op Curaçao ligt dus een stuk lager dan op Aruba. Zo is het
niveau van de AOW-uitkeringen op Curaçao de helft van dat op Aruba,
terwijl de belasting- en premiedruk op Curaçao fors hoger is. Gevolg van
de lage welvaart en hoge werkloosheid op Curaçao is een massale uit
tocht naar Nederland. Jaarlijks vertrekken vanaf Curaçao, met uitzonde
ring van 1995, altijd meer personen richting Nederland dan omgekeerd

(zie grafiek 3). In 2000 is het migratiesaldo al opgelopen tot ruim acht
duizend. Het aantal in Nederland wonende Antillianen, waarvan de
meeste (zelf of één van de ouders) van Curaçao komen, loopt op van
18.000 in 1970 via 46.000 in 1985 tot 117.000 eind 2000.

Opvallend zijn dus de verschillen in de economische ontwikkeling van
twee vergelijkbare eilanden, waarvoor de externe omstandigheden het
zelfde zijn. Het ene eiland welvarend, het andere in grote crisis. Er zijn
geen redenen te bedenken waarom Curaçao niet net zo welvarend zou
kunnen worden als Aruba. De keuze voor Curaçao is helder: of men
houdt vast aan het oude defensieve beleid, of men kiest voor een offen
sieve benadering gericht op creatie van banen in de private dienstensec
tor en dan met name het toerisme. Welvaart of geen welvaart op Cura
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çao, dat is de klemmende vraag die alleen de Curaçaose politiek kan
beantwoorden.
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Staatsrecht in de Cariben
Van lokaal speelterrein naar aanpassing aan de internationale orde

H.F. Munneke

Het staatsrecht in de Cariben lijkt de Nederlandse publieke opinie in het
geheel niet te deren. In de West gelden toch gewoon de Nederlandse wet
ten, zo wordt vaak geloofd. Dat er echter een groot verschil bestaat tus
sen de Franse Caribische departementen en de Nederlandse Antillen en
Aruba als Nederlandse overzeese gebiedsdelen, zal weinig Nederlanders
bekend zijn. Pas als toerist merkt men de verschillen: op Guadeloupe
betaalt men gewoon met de euro terwijl Aruba zijn eigen — in Nederland
moeilijk inwisselbare - florin als officieel betaalmiddel heeft.

Met het Caribische staatsrecht komt de gewone Nederlandse kranten-
lezer ofjournaalkijker alleen in aanraking als er een zogeheten Ronde
Tafelconferentie plaatsvindt: een politiek tafereel waarbinnen Caribisch
temperament en Hollandse nuchterheid een smakelijke cocktail lijken
op te leveren. Het levert een kleurrijk en geanimeerd geheel op dat ach
teraf toch weer heel weinig klinkende munt blijkt te hebben opgeleverd.
De laatste decennia zijn er in de West een aantal referenda geweest die
vaak niet verder kwamen dan de rubriek ‘Kort Nieuws’ in de kranten en
die voor de Nederlandse toeschouwer niet taxeerbaar waren in termen
van politiek belang.

De gemiddelde lezer zal zich ook niet realiseren dat de banden tussen
Nederland en België op een aantal punten al hechter zijn dan de banden
tussen de zes eilanden in de West die in loop van de geschiedenis steeds
losser zijn geworden (Van Aller, 1994). Ik geef enkele voorbeelden:
- Het Nederlands zoals dat in Nederland en in Vlaanderen wordt geschre
ven wordt bepaald door dezelfde spellingsregels zodat Vlamingen bij het
jaarlijkse media-evement van het grote dictee der Nederlandse taal vaak
als winnaar te voorschijn komen. Het Papiaments wordt daarentegen op
Aruba totaal anders geschreven dan op Curaçao en Bonaire (spelling
naar afkomst van woorden versus spelling bij wijze van klanknaboot
sing).
- Nederland en België maken deel uit van één uniform Europees systeem
van invoerrechten aan de Europese buitengrenzen met daarbij beho
rende handelspolitiek. Curaçao en Bonaire hebben daarentegen een ei
gen systeem van invoerheffingen ter bescherming van de lokale industrie
waarmee men op Sint Maarten niet van doen wil hebben.
- In Nederland en België is dezelfde euro het wettige betaalmiddel. Ver

* De auteur is werkzaam bij Juridische Faculteit van de Universiteit Leiden. Hij is aldaar als

fellow verbonden aan het EM. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek.
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gelijkt men daarmee de situatie in de West: op Aruba is de florin de offi
ciële munt, op Curaçao en Sint Maarten is dat de Antilliaanse gulden met
dien verstande dat men op laatstgenoemd eiland toch het liefst met dol
lars betaald krijgt.

Over de hier aangestipte punten vindt men niets terug in de constituties
van de Antillen en Aruba — aldaar Staatsregeling geheten.

Voor het staatsrecht in de West speelt de vraag in hoeverre het aansluit
hij de politieke werkelijkheid van alledag. Ter gelegenheid van de veertig
ste verjaardag van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden — het
basisdocument voor de verhoudingen met de overzeese gebiedsdelen —

constateerde Reinders (1994, p. 1510) dat staatsrechtelijke constructies
vaak niet gedragen werden door een hecht fundament van op werkelijk
heidszin gebaseerde inhoudelijke politieke overeenstemming: Te vaak is
uitgegaan van de juridische vorm, de constructie, de buitenkant, terwijl
de gezamenlijk te bepalen inhoud niet vaststond, vluchtig was, escapa
des bood of anderszins een te steriele of afgetrokken benadering bood’.
De nestor van het Antilliaanse staatsrecht Dip (1991, p. 41) hield enkele
jaren daarvoor de politici binnen het Antilliaanse staatsverband een
spiegel voor met een opstel onder de veelzeggende titel Realiteit enfictie
in het proces van herstructurering van de Nederlandse Antillen.

Het spanningsveld van vorm versus inhoud en fictie versus realiteit
heeft alles te maken met een aantal omstandigheden dat voor het poli
tieke bedrijf in de West zo bepalend is. Reinders (1993) heeft de politieke
geschiedenis in de West beschreven voor de periode 1950-1993. Van Rijn
(1999, p. 8) lijkt die geschiedenis te willen samenvatten wanneer hij in
zijn uitgebreide overzicht van het Antilliaanse staatsrecht drie
aandachtspunten noemt:
- postkoloniale structuren;
- insularisme;
- kleinschaligheid.

Aan deze punten is de vraag naar de bestuurscapaciteit overzee verbon
den: is de overheid, hoe dan ook georganiseerd, daadwerkelijk in staat
om die publieke goederen en diensten te leveren die men van haar mag
verwachten.

Tegenover de politieke inhoud met genoemde aandachtspunten staat
de staatsrechtelijke vorm waarbij de term federalisme’ een grote rol

speelt (zie nader Munneke, 1992). Men moet hierbij geen associaties
hebben met natievorming als in Zwitserland, de Verenigde Staten of een

mogelijkerwijze Verenigd Europa in wording. Het voorbeeld van België

dat door middel van een federalisering van het staatsbestel Vlamingen
en Walen binnen een staatsverband heeft willen houden, vormt al beter
vergelijkingsmateriaal. De meest gepaste associatie is die met de in 1958

opgerichte West Indian Federation van 1958 van Brits Caribische eilan

den die na het vertrek van Jamaica (1961) en Trinidad en Tobago (1962)
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steeds verder verkruimelde. Bij deze federatie ging het ook om een vanuit

het moederland gepropageerde constructie in het kader van de dekolo

nisatie (zie nader Van der Kuyp, 1983).
Ik wil in deze bijdrage op verschillende bestuursniveaus het span

ningsveld tussen enerzijds de staatsrechtelijke vorm en anderzijds de

daadwerkelijke bestuurlijke realiteiten aan de orde stellen. Ik doe dat aan

de hand van de drie bovengenoemde punten van Van Rijn. Ik wil daarbij

laten zien hoe wereldwijde globalisering met de daarbij behorende orde

ning in het vraagstuk van de bestuurscapaciteit een steeds doorslagge

vender rol zal gaan spelen.

Postkoloniale structuren

Staatrechtelijke constructie

De verhoudingen met de Nederlandse Antillen en Aruba liggen veran

kerd in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Bij de bena

ming koninkrijk’ dient men het accent op de laatste lettergreep te leg

gen. Het gaat niet in de eerste plaats om de monarchie alswel om een

over de Atlantische Oceaan heen reikende staatsrechtelijke band; mocht

Nederland onverhoopt een Republiek worden dan kunnen we simpelweg

spreken over het Rijk der Nederlanden. Hoort men spreken over rijks

ministerraad, rijkswet, algemene maatregel van rijksbestuur enzovoort,

dan weet men dat de transatlantische band aan de orde is.
Het Statuut is een soort van supergrondwet aangezien de Grondwet de

bepalingen van het Statuut in acht neemt (art. 5 lid 2). Het is bovendien

een supergrondwet omdat Nederland bij een Statuutwijziging niet om de

overzeese gebiedsdelen heen kan. Binnen de overzeese parlementen

moet twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen zich voor een
statuutwijziging uitspreken; is die tweederde meerderheid niet aanwezig

dan dient er een tweede parlementaire behandeling te komen.

Het Statuut is een uniek document aangezien geen enkele andere wes

terse mogendheid met overzeese gebiedsdelen zo’n soort supergrondwet

heeft (zie nader Reijnen, 1994). De Fransen wijden gewoon grondwets

bepalingen aan hun overzeese rijk(je). Voor dein het Caribisch gebied

gelegen départernents douwe gelden, uitzonderingen daargelaten, de

zelfde regels als voor de binnenlandse départements; de rest van het

Franse overzeese rijk is opgedeeld in territoire d’outre mer met hun eigen

wetgevingsregime en collectivités territoriales (een tussenvorm tussen

departement en territoir). De Engelsen hebben hun West Indies Act die

de regering machtigt bij Order in Council — lees algemene maatregel van

bestuur — de staatsinrichting van de dependent territories vast te stellen;

kanttekening daarbij is dat een dergelijke Order voor inwerkingtreding

wel aan het parlement voorgelegd moet worden.
Het Statuut is historisch gezien een gelegenheidsdocument. In 1942

beloofde Wilhelmina voor Radio Oranje vanuit Londen zelfstandigheid
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voor de koloniën om de Indonesische onaffiankelijkheidsbeweging de
wind uit de zeilen te halen. Dat doel is uiteindelijk niet bereikt aangezien
de in Den Haag bedachte federaal getinte constructies Indonesië niet
binnen het Nederlandse rijk hebben kunnen houden. Daarmee nam ook
het enthousiasme af voor een 207 artikelen tellende ontwerp-grondwet
voor het (transatlantische) Verenigd Koninkrijk der Nederlanden zoals
dat samen met de beoogde Verenigde Staten van Indonesië een Unie had
moeten vormen (Borman, 1998, pp. 3-9). Toen de Verenigde Naties in
1952 het zelfbeschikkingsrecht van (door kolonisatoren overheerste) vol
ken introduceerden, voelde Nederland zich onder druk gezet om te to
nen dat het haar met de opvoeding tot zelfstandigheid van Suriname en
de Antillen ernst was. In 1954 kon de wel zeer afgeslankte ontwerp-
grondwet voor het transatlantische rijk — van 207 naar 32 artikelen - on
der de naam Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden wereldkundig
gemaakt worden.

Het Statuut zou naar verwachting op zeker moment ten grave kunnen
worden gedragen. In 1975 verliet Suriname het statutaire verband zodat
alleen de Antillen nog overbleven als overzeese statutaire partneL In
1986 werd Aruba een aparte statutaire partner naast de tot vijf eilanden
ingeperkte Antillen, om, naar verwachting in 1996, Suriname te volgen.
De enige onafbankelijksheidsdatum die nog bekend zou moeten wor
den, zou zijn die van de Antillen van vijf.

Het Statuut heeft bij de beoefenaars van het Nederlandse staatsrecht
nooit uit de schaduw van de Nederlandse Grondwet kunnen treden. Het
was immers bedoeld als gelegenheidsdocument aangezien onafhanke
lijkheid overzee — zoals nog tot de jaren negentig door Nederland beoogd
— het transatlantische rijk in de geschiedenisboeken zou doen verdwij
nen. Nu het Kabinet Lubbers III in 1990 het onathankelijkheidsstreven
voor de Antillen en Aruba heeft opgegeven, wordt de vraag naar de toe
komst van het gelegenheidsdocument weer actueel.

Autonomie overzee

De preambule van het Statuut noemt als eerste kenmerk van de statu
taire orde dat de statutaire landen — anno 2002 zijn dat Nederland, de
Nederlandse Antillen en Aruba — zelfstandig hun eigen belangen beharti
gen. Het transatlantische rijk als een federaal rijk met zelfstandige deel
staten lijkt dus het uitgangspunt te zijn. De eerste vraag is dan naar de
zogeheten inrichtingsbevoegdheid van de overzeese landen; de tweede
naar de omvang van de autonomie.

Inrichtingsbevoegdheid

De overzeese landen hebben de nodige beperkingen opgelegd gekregen
waar het gaat om het aanbrengen van veranderingen in hun Staatsrege
ling. Voor essentiële zaken hebben zij de toestemming nodig van de
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Oepart15° keer op keel de Esvet arbeid san de Nederla dse oser

zeese gebiedSde0 aan de orde; van zeliCe mln ingegeven door postko

loniale schaante, heeft het State Depart1d1t geen enkele last

In de arefl negentig houdt de auton0de san het eiland Sint Maarten

en het land Aruba geen stand regende toegenomen
çlijksh dzin in

politiek en 1 laag. Sint Maatten is ordt in [urmeel onder bestuurlOk

toezicht gesteld terivill Aruba zich om in hetg0ningiiigsver0d te

mogen blijven verbindt aan een bestUUrl protoc0l om tot 0 anspar1nt

bestUut te kooien (Muflne 1997 PP 377e s.. Daarna umorden er de

nodige commiS55 ingesteld: de commiS5 Joubert es alueert de naar

haar zeggen s ooral
0ppervlakge elf ecten san het hogel toezk bt op Sint

Maarteli, terwill de commissie De Ruiter de precalre situatie rond de

\rubaanse rechtshan ng onder de loep neemt. Als er iets duidelijk

ssordt dan is liet dat snelle instant oplossingen niet bestaali

In 1998 duikt er een nieu\\e realiteit O xi anneer de Europese Anti

rteuing5 Commissie haar vindingen San tn ee acixtereenvo ende

bezoeken aan de koraal Specht ges angeis op Curacao op het Internet

zet Iunnelm 1999). De gesignale desi antoest iden leidden niet tot

een lorniele maar wel tot druk (en EnanciOte midde

1cm om to snel mogelijk over te gaan tot gesangeseuwbousv

liet lijkt er intussen op dat de krilgsn icht op de Antillen steeds meer

reguliere (politie)te0 zonder een direct veiband met de openbare orde

gaat vervullen Zo wordt op Sint Maarten een detacbenmnt van de 1o-

inDijke Marechamsee ingezet om snafbare feiten op te sporen (Van

Rijn 1999, p 105) Op ruba krijgt de douanere xeiche bij de zogeheten

Opera de Colibri hulp van de Marine om goederenstromen en personen

binnen de srije zone te controleren1ftinne 2001 p. 100). Op Curaçao

komefl mariniers in actie bij proble0n in de gevangenIs (Borman. 1998,

p. 164); sie bedenkt dat in die gevaflgenn 175 van de 202 beirakert m

seiband met iixtegritcit5Pro xen op0n-act gesteld zijn 1NRC

iaiid1°1’16 oktober 2001), begrilPt dat er in dc toekomst nog isel

vaker marine assistentie nodig zal kunnen zijn.

aast de dreiging die er uitgaat voor de overzeese autoii0m van de

schafldPa van het State Departnmnt en ol die san de
0j\lartcling5

Conilixissie, ljn er oogde door \ederland ingehtiuL inlerfl,itb0

controleistanties 1 let hter0ad0nI Monetair Fonds en de Organisa

tie soor EconOmisc
5enxierking en Ontssikk8 mogen zich op

basis san politieke soorsvaarden mengen in interne oserl.eese aangele

genheden IMtinneke 2001 pp 78,91). Zo kunne11 .3ntillen Neder

landse tegemoet zien wanneer hun neo

liberale) ipakket bi) het fonds in de smaak gevallen is. 7o

kunnen ze nok nieuwe faciliteiten Mi)gen in de sfeer san fiscale s erhOu

dingen niet Nedei land u anneet zij aan de geiu)e1n organisatie een

mi mieil t ges en om hun tinaiiciële seCtOi traiisPart te maken
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GeiueeizclzaPPeliJEe aangelegenheden
De preambule van het Statuut spreekt niet mer rijksaangelegenheden
maar oer op voet van gelijkwaardigheid te verzorgen gemeenschappe
lijke belangen’ Zowel de term ‘gelijkwaardigheid als gemeenschappelijk
belangen’ komt men niet meer tegen in de formulering van enig artikel
an het Statuut.
Logeman (1952) die als oorzitter van de commissie van wijze mannen

aan de wieg van het Statuut gestaan had, meldde al twee jaar voor de in
werkingtreding van het Statuut dat van gemeenschappelijke belangen
geen sprake De toenmalige koninkrijkslanden Nederland de Antil
len en Suriname zouden naar zijn mening immers niet alleen fysiek te
ver an elkaar afliggen. Zij zouden met te wijd verscheiden bevolkingen
ook in politiek economisch en cultureel opzicht tot verschillende mi
heus behoren. ‘De eenheid van het Koninkrijk berust niet op het feit, dat
zijn burgers in een gemeenschap zijn verenigd. De objectieve lactoren
ontbreken en het wordt ook niet als zodanig gevoeld noch o\er7ee noch
in Nederland’. juist omdat die gemeenschappeljkheid een hctie was tilde
hij er niet zo zuaar aan dat ook die gelijk(waardigheid) in het Statuut ei
genlijk niet tot uitir g kwam.

De samenhang van het rijk bestond naar Logemanns inzicht uit niet
meer dan bijstandsverleniflg vanuit Nederland aan de overzeese gc
biedsdelen. Het lijstje rijksaangelegenheden was dan ook bescheiden
defensie, buitenlandse betrekkingen, Nederlanderschap. ridderorden,
scheepsnationahiteit (statutair mogelijk gemaakte randvoorwaarden om
trent de migratie van vreemdelingen en Nederlanders zijn nooit gesteld).
Feitelijk ging het o\er seinig meet dan het mogen beschikken over dien
sten van Nederlandse mariniers of diplomaten door de overzeese lan
den. Dat de Nederlandse ministerraad als het erop aan kwam de dienst
uitmaakte, leek in overeenstemming met het adagium ‘wie betaalt, be
paalt’. Uiteraard diende men \an Nederlandse zijde respect op te bren
gen vool de standpunten van de overzeese regeringen. Hun vertegen
woordigers (gevolmachtigde ministersi kregen dan ook het rccht hun
zaak extra onder de aandacht te brengen via de constructie van het zoge
heten ‘lokaal \eto of het ‘intern appel’ zte nader Borman, 1998, pp. 97
e.v.).

Anno 1994 stelt an Aller terecht dat [ogemanns betoog nog niets aan
actualiteitwaarde heeft ingeboet. De politieke geschiedenis levert inmid
dels argumenten voor een nog verdergaand standpunt. Fr is niet alleen
sprake van de afwezigheid van gemeenschappelijke belangen maar zelfs
is steeds vaker sprake win tegengestelde belangen. Ik noem wiij[punten:
- Voor de Antillen is het profijtelijk wanneer rijst uit landen die normali
ter geconfronteerd zouden woiden met Europese tolmuren, op de Euro
pese markt gedumpt kan worden als Antilliaanse rijst; de speelruimte
oor Nederland om oor haar eigen economische belangen binnen dc

Europese Gemeenschap op te komen wordt echter beperkt wanneer zij
zich omsille van ‘haai’ Antillen opstelt achter binnen Europa onge
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tieke partijen met nationale serkieZiflgSlij5te zouden kunnen leiden tot
nationaal politiek debat. Bos eninsulaire nationale belangen zouden aan
dacht kunnen krijgen in nationale flet probleem
o as echter dat politici met insulaire machtbases moeilijk te mobiliseren
waten vom niebX5inge0 die hun eigen posities zouden kunnen onder
gra en.

ltt’ci( ,uijdse bijst000

Hel andelijke ngscommlssm ‘1994 p. 94 zou een alge
mene plicht tot wederzijdse trouw en bijstand in een nieuwe ntilliaanse
5aatstege1ing opgenomen stillen zien. liet lijkt me dat men met een wet
telijk bepaling geenj0eilandelijke solidariteit kan afdwingen. De
Commissie constateert zelf dat het zogeheten Solidariteitsfonds svarin
de Antilleu, Aruba en Nederland zouden moeten doneren ret subsidie’
ring’ en de kleinste eilandgebien steeds maar onderwerp is geweest
an politick touwtrekken (1993 pp. t’z, t’ 1>. Solidaritei’ laat zich niet af

do iligeil.

politieke roekomSr

De Antilliaanse oudpremier EvertsZ is bekend van zijn rekensom 6-1=0.
Na het uittreden san Aruba zou naar zijn mening het Antilliaanse staats
serband uiteenvallen Hij leek gelijk te krijgen’ in 1986 kreeg Aruba zijn
status aparte en 1993 toonde de Nederlandse ministerPtetidlent Lubbers
zich bereid een uiteenValle van de Antilldn te accepteren

Dankzij de campagnes au Miguel Pourier eerst als politiek activist
en later als premier’ onistond er een draagvlak voor een bijeenblijven
san de vijf eilanden in een geherstruct eeid verband. Dat draa11ak
bleek uit op de onderscheiden eilanden gehouden refeienda in 1993?
1994 maar is niet gebruikt om werkelijke50tkundige hervormin
gen door te voeren (Van Rijn 1999 p 43). lIet bos engenoemde referen
dum op Sint Maarten van 2000 toont dat het draalak w aaros er Pourier
beschikte inmiddels forse scheuren vertoont. De rekensom 5-1=0 komt
dichterbij

govengenoemde geschiedenis maakt duidelijk dat de federale archipel
zoals in de jaren vijftig ontworpen in de Nederlandse
Antillen. geen werkbare constrtictie vormt. De federale Antilliaanse ar
chipel is net als het federale transatlanti rijk voornamelijk een
tekentafelc0nttb0tt gebleken: voor de middelpunt/ee de klachten is
er te weinig decentralisatie en voor de middelPUfltjdee krachten is
de federale gedachte te weinig in praktijk gebracht.

Het lijkt de vraag hoe lang Nederland met zijn interpietatie van het
het 5-1=0 zal kunnen tegenhouden De stille hoop

lijkt te zijn dat een economische oplesing san de Antillen de middeli
puntzoekendt krachten zal kunnen t ersterken. Zolang echter de Antillen
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worden beschouwd als obstakel voor economische opleving — Aruba’s
status aparte als verklaring voor het economisch wonder -, lijkt die stille
hoop niet gerechtvaardigd.

Kleinschaligheid

In de Nederlandse politiek van na de Tweede Wereldoorlog was
decennialang onafhankelijkheid overzee het einddoel. Kleinschaligheid
als mogelijk beletsel voor onafhankelijkheid was eenvoudig geen punt
voor politieke discussie. Met de Schets van een Gemenebestconstitutie
voor het Koninkrijk der Nederlanden die minister voor Nederlands-
Antilliaanse en Arubaanse Zaken Hirsch Ballin in 1990 het licht deed
zien, kwam de grote ommekeer (zie het standaardwerk over de Neder
landse dekolonisatiepolitiek: Oostindie en Klinkers, 2001). Bestuurs
kwaliteit in relatie tot kleinschaligheid werd een serieus discussiepunt
(Werkgroep Croes, 1997). Ik wil hieronder de aandacht vragen voor ach
tereenvolgens bestuurscapaciteit, -kwaliteit en de internationale context
van het overheidsbestuur.

Bestuurscapaciteit

Een klein eiland heeft vaak een verhoudingsgewijs grote publieke sector
aangezien een kleine markt particulier initiatief in het kader van dienst
verlening niet aanmoedigt; de overheid zal dus vaak moeten optreden
wil zij een bepaald voorzieningenniveau in de samenleving gehandhaafd
zien.

Tegenover de aspiraties van de overheid staat een gering aantal — vaak
weinig draagkrachtige - belastingplichtigen zodat de overheid bijna per
definitie in de geldzorgen zit. Daar komt hij dat de economie vaak weinig
gediversifieerd is zodat klappen in een voor het betreffende eiland vitale
sector moeilijk kunnen worden opgevangen. Dergelijke klappen leiden
dan ook vaak tot emigratie in de hoop een betere toekomst elders.

De bestuurscapaciteit op de kleinste eilanden vormt het grote pro
bleem voor het instartdhouden van een staatkundige archipel. Zo viel de
West Indian Federation van Brits Caribische eilanden uiteen toen Ja
maica en Trinidad en Tobago er niet voor bleken te voelen als buis-
bankier op te treden voor noodlijdende kleinere zustereilanden. Dertig
jaar later leek het ook zover te zijn voor de Nederlandse Antillen, toen
premier Lubbers op de Toekomstconferentie van 1993 op Curaçao het
einde van het Antilliaanse staatsverband leek te willen accepteren.

De Antillen van vijf bestaan op dit moment nog. Het vraagstuk van de —

door Nederland gepredikte - solidariteit met de kleine eilanden is echter
nog steeds niet opgelost. De problemen worden alleen nog maar groter:
de toch al zo geplaagde Curaçaose belastingbetalers die aan emigratie
weerstand hebben geboden, zullen op termijn toch voor hun eigen por
temonnee kiezen.
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In s t t In risni e

Het insularisme binnen de Antiilen van zes dacht men vanuit Den Haag
ooit te kunnen beteugelen met een structuur van een federatieve archi
pel. De lessen van de geschiedenis zijn inmiddels duidehjk. Aruba is het
gelukt uit de Antillen van zes weg te komen en in het rijk te blijven en
Sint Maarten wil na het referendum van 2000 het Arubaanse voorbeeld
volgen. Het nationalisme van Pourier heeft het als ideologie niet kunnen
winnen van het insularisme binnen de Antillen van vijf.

Het insularisme heeft een forse zet in de rug gekregen door de erken
ning van het zelfbeschikkingsrecht van de eilandbevolkingen. Janus
(1990, p. 77) sprak in dit verband over het binnenhalen van het paard
van Troje’. Het zelfbeschikkingsrecht maakte het in ieder geval mogelijk
Nederland als voormalige kolonisator te betrekken bij gesprekken over
insularistische wensen. Toen eenmaal het onathankelijkheidsperspectief
van de baan was, was er ook geen enkel beletsel meer om in Den haag
aan te kloppen.

Het separatisme van Aruba en Sint Maarten zal ongetwijfeld veel te
maken hebben met economische oplevingen op beide eilanden (toe
risme) terwijl Curaçao economisch gezien steeds meer in een dal kwam
te verkeren. Toch zal er altijd een navelstreng blijven: voor hun recht
spraak zullen deze eilanden willen blijven participeren in het verband
van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Een eigen onafhankelijk
opererende rechterlijke macht is een onmogelijke opgave voor dergelijke
kleine eilanden. Om dezelfde reden hebben de ministaten van het ooste
lijk Caribische gebied ook een gemeenschappelijk 1-lof van Justitie.

Het antwoord op de vraag naar de intereilandelijke solidariteit wordt
inmiddels ook steeds duidelijker. De solidariteit met armlastige eilanden
zal steeds meer vanuit Den 1-laag moeten komen. Den Haag lijkt dat ook
steeds meer te beseffen getuige het voornemen het solidariteitsfonds in
te bouwen in onrwikkelingshulpstructuren.

Kleinscltci Iiglieid

Kleinschaligheid brengt allerlei risico’s met zich mee in termen van
bestuurscapaciteit en bestuurlijke integriteit. Lange tijd zijn deze risico’s
vanwege post-koloniale sentimenten onbenoemd gebleven. Bovendien
paste het niet bij de gedachte van overzeese autonomie om al te open
lijke uitspraken te doen.

De wereld buiten het transatlantische rijk accepteert het kleinschalig
heidsargument niet als excuus voor povere publieke dienstverlening:
daadkrachtig optreden tegen drugstransporteurs, humane gevangenis
sen, doorzichtige financiële sectoren en begrotingsdiscipline wenst de
buitenwereld te zien. Sterker nog: buitenlandse investeerders die in eer
ste instantie een kleïne lokale markt zien, zullen over de streep moeten
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Bestraffing op de Antillen
Hoge strafmaat, harde strafexeCUte

.LM. Reijntjes*

Wie de Antilliaanse en de Nederlandse srafrechtsplegiflgtergelijkt, ont
dekt dat de grondslag daarvan, namelijk het materiële strafrecht, sterke
overeenkomst vertoont Ofschoon precieze cijlers over de daadss erkelijke
strafoplegging ontbreken, is aannemelijk dat zich daarin desondanks
sterke verschillen voordoen. Dit lijkt te gaan leiden tot het op wezenlijke
punten uiteenwijken van de wettelijke regelingen. Waardoor de verschil
len worden veroorzaakt is niet zonder meer duidelijk. Wie een beeld wil
krijgen van wat een opgelegde straf werkelijk betekent mag de (mate en
wijze van) executie ervan niet uit het oog verliezen. Ook op dit punt komt
de veroordeelde op de Antillen er slechter al dan die in Nederland.

Het materiële strafrecht

‘Het (..,) strafrecht (wordt) in Nederland, de Nederlandse Antillen en
Aruba zoveel mogelijk op overeenkomstige wijze geregeld’ (art. 39 lid 1
Statuut voor het Koninkrijk). Sommigen lezen in dit co,wordantiegeliod
een opdracht aan de Antillen om de Nederlandse wetgeving te volgen;
maar dat is een vergissing. Sinds 1954 behoort Nederland evenveel reke
ning te houden met de Antillen als anrlersom. Bovendien zijn verschillen
toegelaten wanneer een ahvijkende ‘sociale realiteit’ (lees: een wezen
lijke ongelijkheid in maatschappelijke opvattingen of feitelijke omstan
digheden) daartoe noopt (Reijntjes, 2001, p 177). Het Antilliaanse Wet
boek van Strafrecht (afgekort NASr) dateert echter al van 1918, toen het
moederland nog vöör ging: het is dan ook een getrouwe kopie van het
Nederlandse wetboek van 1886 (Reijntjes, 1983; zie voor de verschillen
Boom. 1964). Het stelt zelfs straf op het belemmeren van een tot verdedi
ging uitgevoerde0nclerwaterZetting (art. 108 lid 3 NASr), het teweegbren
gen van overstroming (art. 163 en 164 NASr) en het bij vooruitzicht van
watersnood wederrechtelijk verbergen van dijkmaterialen (art. 166
NASr).

Geleidelijk ontstonden weliswaar aanzienlijke verschillen, maar dat
had niets met Antilliaanse opvattingen te maken; vooral het Nederlandse
wetboek werd gewijzigd. Slechts édn akvijkende sociale realiteit was oor
zaak, dat de Antillen vernieuwingen niet overnamen: zij bleken niet bij
machte om het tempo van de Nederlandse wetgever bij te benen. Deze

De auteur iS werkzaam als hoogleraar stratrecht aan de Open Universiteit Nederland te
Her’rlCn
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liet zïch bovendien aan de sraftechtelijke problemen van de West csei

nig, ee aan de concordantie niets gelegen liggen illustiatief is de straf
baarheid van oc erspel destijds neergelegd in art. 241 Sr en omdat men
na eenmaal wtlde concordelen ook in art. 47 NASt ofschoon de Antil
len uit cigen hecseg’Pg en de ‘gelike seksuele bevoogding misschien
hevet tchterssege haddcn gelaten. rt. 241 St nerd in t97 geschrapt
inar art 2 17 N.\S beslaat nog teed

Voor de praktijk veel belangrijker is, dat tal san nieune ederland5e
çtrafbepalingen op de ntillen (nog niet werden ingecoeid. Alleen onder
n ernatiOnale diuk is men er stel eens t ooruitstrtt ei der: zo kennen de

Antillen al geruime tijd het afzonderlijke delict witwassen. Nederland
pas tinds het najaar ‘an 2001 Kenmerkend is ook hier eet dat de
Nederlandse minister van justitie — in rtrijd met het 00ordantïegebod
het ovet nemen van de hoge Antilliaanse mainumstaffen uitdrukkelijk
afwees.

Het ,\ntilliaanse stralstclsel is cve ens ccii t eiouderde versie van het

Nederlaodst (zie voor een os eizicht Reijntjes 1904’ 1 le N 4Sr kent hij

vr ojbeeld nog de doodstraf ofschoon die ook in cle West nie meel
woidt opgelegd laat staan voltrokken Reijnijes 1n84, pp 79 81

Bij coneordantie cao wetgeving behoort, dat aan wat naal de letter ge

lijk is ook dezelfde betekenis wordt gegeven. Daarvoor zorgt de Hoge

haad die niet alleen in Nedi riandse, maar ook in Antilliaanse strafzaken
het laatste woord heeft hij de uitleg San de wet In het veileden heeft hij
daar ovei igens wel eens moeite mee gehad zoals toen hij moest uitma
ken of iemand die zich liet betalen om door brniia toveikunst) een

zieke te genezen als oplichtel kon worden aangemerkt Inmiddels be
gint ook de Nederlandse recbtei te wennen aan viagen als. kan iemand
een ander door u’i.si (arinaa9se zwaite magie) dwingen lot textiele ge

meenschw en valt dat das onder verkrachting?

De strafoplegging

Dal het materiële stralrccht san de ntillen sterk lijkt op het Neder
landse. brengt niet oodzakelijkeltt ijs mcc dat ook de straloplegging ge
lijk is De wet bepaalt alleen een minimum- en een maimuO5Str en
geeft zo slechts aan hoe de xvetgexei destijds tegen de snafwaardigheid
van de onderscheidene delicten in ahstracto aankeek. De strafiOemetiitg
in concreto ligt in handen van cle techter, en die laat zich5medet door

andere factoren leiden. Hier doet zich een interessant fenomeen snor.
Ofschoon exacte cijfers (mijl niet bekend zijn behoeft er niet aan te tot
dcn getwijfeld dat op de ntillen doorgaans aanzienlijk hogere stralleo
voIden opgelegd dan in Nederland. Gemiddeld twee maal 70 hoog’,
schreef een uitgezorden officier san jtlstiue int] in 1980 e m andere ter-

telde onang: Fén cvoninginhraak is hier ‘goed” toor één jaar zitten.

1’r. i 95( 6 n ii WC, vr es ra
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gen we dat liet geen autochtone bovenlaag is die de rechtspmak in han
den heeft. We zuilen dan ook zien dt het de btsoiking zelf is, die hoge
straffen wenst,

Geeft dan de traditie binnen de Antilliaanse gerechten (in het hijzon
der het 1 lof van )ustinei de doorslag2Luistert de reehte naar wat zijn
oudere ansbtgenOtefl o de griffier hem sertellen osei het beleid san het
gerecht? Opsaliend is hoe snel de uitgezonden Europese iechters en offi
eieren ritb aanpassen; zij seiba7en zich aansankelijk. maar solgen spoe
dig het bestaande patroon- \an inneihjk verzet tegen 1 oge straffen gese
zij zelden blijk. Dat zegt eht gelet op hun herkomst sooral iets over
de ,\edei landse strafrechtelijke cultuui, en is at daar in de toekomst san
te t erssacbten wilt. Ook verder biedt de traditie van het gerecht op zkh-
zelf geen bevredigend antwoord. Waarom zou die anders zijn dan de tra
ditie binnen Nederlandse techtbanken - en waarom zijn de verschillen
ueIi de Nederlandse rechtbanken dan nieL t cel groter? is er een Antilli

aanse t-aditie, dan moet die ergens t andaan zijn gekomen-- en dat kan
toch nauwelijks ergens anders sandaan zijn dan tilt ffi Antiliiaansd sa
menlesing zelf.

Denkbaar is dat lokale omstandigheden de frequenties an bepaalde
delicten of de ernst van de gevolgen zo afwijken dat zij tot een verschil
in straftoemetiflg nnpen; vroeger wei d in dit serhand vaak gewezen op
dc drinkgewoonten san de 1 imburgers. In Nederland is dit echter meet
theorie dan sverkelijkheid de daar optredende verschillen n straftoe
meting laten zich er niet (meet) uits erklaien. Grotere werkdruk en een
daaruit soortvloeiend selectiexer sersolgingsb( leid n de grote steden
(Ter Kuile- 1992 kunnen daar es enmin toe dienen; juist bi,ine,i de gro
tete iechtbanken zijn er ‘rimers milde en strengere kamers. Dat de Antil
lianen een ander rek remiekadei hameren en aansluiting zoeken bii de
strafmaat op de oxetsv” ;Ve iezuela en Colombia) ol in cle \renigde
Staten, is evenmin ssaarseirjnlijk; zo goed let men niet op de huren.

Qflr7oekbe\mtigde dat de Annilen worstelen met een aanzienlijke
criminaliteit; die is anders, maar beslist niet geringer dan in Nederland
Spickenheuei. 1982. p. 50). De gedaclitt dat er in een kleine samen

leving pet definitie m(ét sociale controle, en dus een sterkere rem op het
plegen van delicten bestaat blijkt tmjuist Door de sterke segmentering
san de Antilliaanse gemeenschaP is de sociale controle eerder geringer
dan in veel andere landen. Een kleine samenleving wordt bovendien
door onaangename gebeurtenissen sneller en dieper, geschokt dan een
grutere en voelt zich daardoor ook eerder bedreigd; de behoefte om
‘terug te slaan’ neemt ertoe. Waarschijnlijk draagt de maniet svaalop de
papiamefltstaiige pers san misdrijsen vet slag doet, daaraan bij. liet ge
noemde onderzoek wijst clan ook int dat de onrustgesoelens over crimi
nahteit op de Antillen t cel hoger zijn dan in Nederland (bevestigd in
Nelen en Eisers 1993)

Het is onmiske ibaar zo dat de bevolking zelf hoge straflen wenst. Zelfs
wanneer d rechter haar opvatting niet zou delcIs, moet hij er rekening
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volgde in augustus 1997 de explosie ken deel t an de gevangenis werd
vernield bij een ernstig oproer waaraan bewakers rnedeplichtig leken. Als

reactie werd op taddraaiers (en mogelijk ook anderen) de sonl train toe
gepast een moderne vorm t an5pitsroeden lopen (Rapport 1997 p. 12
sindsdien bleef dc situatie hoogst0be\redige Twee voorbeelden’ in

1998 ging een groep bewaarders in staking wegens de nhoudiflg van

een collega dte er van nerd verdacht gcdetineerd zwaar te hebben
mishandeld In 1999 reed de 5001 train weer; het resultaat bij den t an de
slachtoffers is in een vonnis beschreven als een ;.. dertigtal striemen

t. .) waarbij in een aantal gevallen de huid is weggeslagen of opengebar
sten’.’t’

jjdelijk\\e1’den 175 bewakers geschorst totdat zij San lc

smetten (en vooral de rdenking van corruptie) zouden zijn gezuiverd.
De marine werd te hulp geroepen.

inmiddels wordt, onder meer door nieuwb0Ut’, hard gesterkt om de
situatie te verheterem er is weer per5pect1 Maar dat is een a dere his

torie. ken jaar get angeflis l3lijd op Curaçao voorlopig aanzienlilk zwaai

dci dan in Nederlalsd en voor5ernp55ing is weinig ruimte. Of dat laat

5te een gemis is valt overigens te betnijfelen

liet is interessant om bevestigd te zien in hoe sterke mate de rechter

zich richt op wat hij ziet als de wensen van de gemeenschap binnen
elke hij werkt. hven leerzaam zijnde beschret’ gebeurtenissen ook

voor Nederland. an ons milde straIlimaat is een einde gekomeiv de

rechters worden strenger, en de wetgever verhoogt de mdnU1mtre0
keer op keer. De druk vanuit kuropa om bovendien specifieke minimui
straffen in te toeren, groeit (Tak 2001). Het einde San deze0tikkeling

is nog niet in zicht. Ook onderdelen van het Nederlandw get angeflis
nezen blijken niet aan de internat10fl standaarden te soldoem denk
vooral aan de EBI preventief gedetineerden worden uit nood onderge
bracht in pretal ceen en kazernes; de ziektekiem. die zich op de Antil

leo 015t55ikkeide, waart ook in Nederland rond.
Er is meer, uidelijk wordt dat concordant tussen zo ongelijke part

ners als Nederland en de ntillen )en voor Artil a geldt niets anders op

de lange termijn niet is vol te houden, zonder dat de

heid vooi het tge\Ing5pr0ces in den hand ssordt gelegd (Reijntjes
200h knOerzijds is een deugdelijk en dus modern.
we si voor de \ntillen 000tbeerlijk. De eigen bevolking kan er niet zon

der, de handel en het toerisme veigen het. Biteitland9e verdachten die

door hun regering te hulp moeten ss orden geschoten daarop zit nie

mand te wachten. De Antillen hebben O dit gebied al pijnlijke avontU

ren beleefd, toen het koninkrijk een erdrag met de VS bleek te hebben
geslote i dat iij door Icemteit in het wetboek van51rafvoidering --on

‘ LcSU A CuraC,tr dc n ber 999 ir )69L 99
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siet 1 e gc al Meer dan de helft van de jong°nss as opgegroeid bi1 hun
dce staande’ 0K e lei:

De man als zielige zwalker

) mo dtrs hcte i er ir de nccste grvallen geeo txvijte wei bes a in d t

dc s id K s a h in 1 mdc ir i in alicilci o zit htcn tct r rt s ren gescb a
tc 0 ietgc i om dc ju ge is m 1 zox ccl xc ordcn x’ eid herlr ald lo het
bijzoi dci kxam war o en dat dc dc zich so r 1 op hnanciecl g0-
bie 1 aar i i c plichtingcn haddcr oi ttiokken, ( vci de arbeidspos dc

a i les idcrs is-is m cs al vcuiig of iicts bckcnd omdat dc meesten tcn
t jdr v n deint ri ci s op Cu vcao soonden cii dc riocder geen co i

tact me niet k co iaddeo, Des aders waarvan de arbcidsposikc vcl b
k ods as verkten 00 hit ove -grote dccl al aibcider oh aren ixerk
loo, Vn de i ederlanc ssonende (stiel sade si en er ijftico van

e i uitkcr’ g Diegei in met cc i bct alde b iao ss t iken vis technisch
“ lnc1Je a’hcide dek 0c ol a” on,c”tear i sse” e ‘z 1,1,

di ot1 cckuitbatci op liooairc (1) politieman t p uraçao (t concièrge
1) inakclaai 1 Van tito vadcrs dic in Nededand isonen is het beroep
nbekend txx ee x adcis zijn os crledcn i i ii dc r geval xx as duidelijk dat dc

mcc ten ooder hen in financiecl opzicht niet bijdioegeo aan de opvoe
ding an de jongens Degenen die al en toe geld stuuidc i vanuit Curaçao
sa en op de vingers van cén hand te tcflen,

hoewel dc mees t mocdecs bexvecrden dat zij het wat de opvoeding
a i bui kindmen betrof piim 1/0 ider man koodco icddcn zagei de

iie osten als ideaal een gezin waar’n beide t uders kun steenthe bijdiagen
aan de c pvoeding

Op Cnmçcio _ijn ae heel oncicis opgci oed d mi hel jc dc node dic L me
ti t og wcetjc mooi het is een gezin, jc licht door hcle goeie gezinnen. Do

dooi goon ze niet onioor dc tioot op oj noor een doncing. inoedcr van
ii, Ml

i 2w derhg ongc s rt ce egwir”erde tdeeoi ie ‘ie liedder maO e de eift op bj hun

ii viniia ide e eder zeven w ene v mde grooiget rad 1 door hw eed r

ah ader ve ongcnn nOde i op b h ii mde ei no der d k v erdon er npaevned
uOu, to, tO ‘t, unou out, C, utJ 00 to vet’ guvue° dou 1f 2 t,e’i i0’ m veu

1 vee d - jn vader en ,aietr der

2 mi de r Nederla d w ier ie t’iiet)vaderv le e e v) her va er o kering t regenen

rel en ho ei tear ree en [vie hrr’ geveh a berde lek n ‘1 ruim It

as. ei 8 rvenrekvt rerotho act) notirera npferea 1’ oredro til

rr’t 0v ) kani Cor 2 Nedervn ven v ,. her epribekend ee v

1 erledt

MP 0 in rolha te ord rpr[ireenr cl
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Ook de jongens stelden opgroeie in ecn gezi i samengesteld uit ader

mc eder cii kinde et in de met ste geva le i s or als de sees id cle su
tuatic

ken goede opvotding ii t ei coals lijn vader en mijn inocdct ac zijn ge

ti onud en ac zin bij elkaar geblei ‘n, 11/al 1 Ie meest leinoe en In n ondet

zijn gemlteid n. gaat de een hij de tiio 1cr de a,’deï hij dc t a 1’ en dan

goot net niet goed. i3. ZP

De jongens hadden een duidelijke mening neer lire een goede vader zich

behoort te gedragen. Zo t onden zij onder meer dat een vader voor zijn

kinderen moet zorgen. nat isii zeggen dat hij erop toezic t dat zij in mate

i-iële zin niets tekort komen. Darnaaçt tserd ton een t ader te ‘vaeht dat

hij op geregelde didsiippen thttis is en niet cle hele dag op taat ortoel 1

hetgeen geassoci e 1 wordt met slecht gediag. Vom ts iveid 0 1 een ua

dci verlangd dit Ii j ei streng op It ezict dat ijn kinderen zul n cl mis

u gi Ii

1 en goede t adt ii gen 001 al, icgoecl g ij i knideici pa ten zo ri ei

voo or0tdal ze iiie! liet slechte p ie! op g tan dat ze na 11 t hooi gaan

r47, YP

Vaders die zit li rit ekken aan htin ci ‘iiitss not clelijkheden erden om

schres en ah, slechte vacler.

Een tleclne vader is er een ijle nooit tInt/s g- liii goot naar droegen. komt

dronken ilmis. hij slaat je. 1-tij pnuii niet niet je of mi praat icv t maar al

leen oi er domme dingen. liii iegr je geen dingen ii!! niuat inj legt 11e! iii t

liie! een pols zlaa0 ctl ZO. r30. 7P

lVn slee/lee 1 zd r 1 nrje ciie je ozodrr ii de steek laat. t en 1 rijk e 11e!

een liede! aan j te Ir , denk de, ten; nil te ik eOll tie! een lied t an mijn

der krijgen 1 t eentjc die taak di onlec ii is dc kinderen ia t i3 3 /Pj

Ovet het olgemt en blc cl dat iii inn t in lic t ilgemect en dc ader(si in

1 t t bijzondet door desi outs en niet ci g se tet S svcrdc i ge ior ien. Ook

dr jongens t it ken t de meeste ge allen op eeo deni1/ie ende tot n ovet

hun vader. Ligenlijk kwam hei er ni neer dat cle vaders zc ssc d orde

moeders als dorir de jongens sverden sootgesteld als zteienp ten. naar ie

liet beste maat riet te t pel mee van doen bon hebben. \ls de ‘09Cii hei

os er hun vader bidden dan ons lIet t1iecral om aan te ges en nat zij

oolal niet ssilden zijn.

Ik .Oil niet .(i(l/ mtti in snefinder tle<dt i Iiarde’ritgs. kit ,S le0l n cijti, je

krijgt alleen ,itnorlnnhlenzeil. .1/s Je 1’[et 0/) tijd hetand beu jt- -ie pinevr. 1/:
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goede ops oeder had kunnen zijn Ui de gesprckken bleek dat sommigc
nocdei s hun zone ss ei eens chanteerden door ei Ir ee te dreigen dat zij

hur adei op de hoogtc zor dci brengen van hun de inquent gedrag,
Tiaar d t maaktc in de sieeste gevallen maar weimg indiuk op de jon
get s vooral wanr eer zij al jaren niets n eer van hun s ader hadden ge
I1ood Doda 1- u’ x adcr z’c ar s 1jn vcrantss”ordeajkhede a op
voeder had onttrokken gingen de jongens er bovendien van uit dat hij
niet meer het recht had zich met hun opvoeding te ‘bemoeien’. Overi
gens was dat in de meeste gevallen ook dc m ning van de moeders
svaai door hct diegement om de xader op de hoogte te biengen van het
i lmquente gedrag van hun zoor meestal geen hout sneed.

Wjn code t ;eet niks. lls hij het zou wvten hij zou loer komei ou lui
inn kogel dooi mipi kop s hietcn Hooi oe i ik heb scl ijt aan lieni ik hooi
jaiet niks an hei i, en dcii kllit ie eggen iva ik nioet doen Wijn nioe
der zei ook’ ‘ik ga het hem ertehlen Ik zei ‘vertel het 1 ciii ii men lekkem joh
wat moet ik ei nice. i MP

lJnkcns die geen politimontaeten h’idden gaven ma s dat dit alles i sa
ken had met de aanssezigheid san hu -i vader In hur ogen uas de a nue
zigheid van hun vader sanaf het begin van hun opvoeding belangrijker
dan die van hun moeder, omdat dc autoritcit van de vader in hun ogen
zxs aarder woog dan die van hun moeder.

lls mijn radem niet zo sti eng was, ik was ekei cm imimieel ge worden Want
ik ivas altijd slecht op school. Mooi mijn vader let oj school, als ik op

school niet goed do krijg ik stm af en zo. Mijn vodii wil iiiC (lat ik oord
oals al die jongens Mijn vader ie il dat ik geivoon een opleiding krijg en

e Ii haan Ira7 ZO

De jongens spiaken op zeer versch Ilende nmanieien oser hun stiefvader,
Sommigen gaven aan een goede iclatie te hebben n et hun sO lvadei en
aecepteeiden hem als vader, Anderen gaven hun stiefvader de schuld
van wat ei in hun levei was misgegaan. De slechte ie atie met hun stief-
vader leidde volgens so nmigen i aa eigen zeggen tot hun delinquent
gediag

Ik n oonde thuis niaa ‘het ging echt niet goed met mijn stiefvaclei: ) Hij
heel mijn moeder 1 eloofel dat ij liet goed zou hebben m \Tederland, dat
hzijgorel tom haar ma :ijn n zO ‘thea kwamen we 1oct maar twee jaar

latem gimm ie di inken, hij aas aan cle dmonk, En nujn nio ‘dci nos t ietge
ii kkig cii als mijn moeder niet gelukkig is ben ik ook niet gelukkig Dus ik
ging u maak op hein nemen en ik t as nog steeds boos op bent omdat luj
om s iii C u’açao had gehaald r9, MPi
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icc zrgekornee Anderzijds bevveeiden somrrige i zoeders dat de aanvve

z gheid van de vader i iets iad uirgen aakt, omda deze zich toch nooit

r er de opvoeding van d kindeien heeft r t z zo hebbei ingeiaten.

0fl er ode i was gegaan als de i adei i mi Ingelo mei nog had gen oo id

Ter en lije gr zrga ni i De i ad’i Ci higcT t til tiltiju i t1 i4tmik m ie

hadden Orgel in eI En 1 igel zijn tiefi adei / cie tot dii jaar geleden
niet ons geinaan 1 War t Angr lo iran geieaai clie i ichitnig kie e i en star i

doen jmoeder van 18 is ‘1, ‘slP1

11 saien vooial de jOI gens die a-ing nen dat zc ‘i er als im v adei vva
ren ook al haddei zei cm niet gekend en da ze hierdooi op het
sier hre pad ‘i ‘en terechtgekon en.

lijn nader is rok geen ei ge ltf II heb gelioaiel da er n ni içaa iie gen

te ai p Lijn liaaje staat Al lnj t i nggaai nioet liii iegei jaai zitten maar
ik we n niet al da in n Ik heb hei i da nog haalt çei raagd rI TIP

Op aliend vvas dat noga vvatjoI gens i ‘aa ter ovt het vermeende deb
qnente ged’ag van hnn vadei liet vv is opnierkehjk hoeveel jongens aai
gaven dat hnn vader ziel ni t de handel in iaiddrngs bezighield Ook
lir t feit dat inn vader i de geva igenis had gezet veid door i ngai vvat
jongens vei meid,

lelijn i ader n geen ei anineel niaai ln/ dealt en zo Ik weet niet in ie at, Hij
In eft alleniaal ganden kettingen en zo Mijn niaeelei ier et 1 et ook niaai zij

ii geen geld nan hem Zij nnidt lie niet gae 1 dat Int dat doet Hij hieeft

een keertje ccii jaai i astgez ten in Rott ‘iela n Ik mn liet dealen, MnSj
n t i uien doe mi later jOO Ml

leien vr rt id n over het agr ssieve ge irag v si hun vader, vvat n hnn

age is tot gevolg had gei ad dat fj zich i i zak af e toe agiessiel gedrae

gen

Ton ik ieeet niet af 1h hiaaf L, mei ni Tedei land ii eI na. seinen niaai a

C aaçaa zei ei niet. up slaat gen aan iiie nseii kapot iint liankbalkmnippel
1 ij ‘peelde liamikbal Zei mijn i iaeeler naai de grap la die iiian niet
Ii znkhalknnppel doet ie het ook, [r53 MP]

Ook gaten de mooLic ak n dat inn ze’ not als iii ii Ivas

vannee zi her over het agiessieve gedrag van de jongens hadden, De

tongens trachtten te vermijden dat ban ma Her de sci nid kreeg van hen

dehnqnentgedr’igenp obee den vee dbegnptekvvekei vooi ‘war

sitnarie als alieenstaand vionvv. Ten aai zier van hein vader uitten zij
dauentegen vvd bese inidig ngen en bevveerde i zij dat zij dooi het feit
d’ t 1 an vade zie i san zijn eeantvoo dcl j bede i h d onttrokken op
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1 ct on lodige eu disprop rtiorrele gr xve d dat hij oofox eis allen door
\ntilliaanse jongeos ss ordt gebruikt

So ii iuge auteurs hebbcn erop grwezen dat jonge is die opgroeieo in
en ‘czin naar dc v ade ootb cckt n vr i varring kunnc i raken os e bu i

seksuele ideoti eb omdat dc bela igrijkste ideotificatiofiguur outbrcek
voor de aiwezigh Id au eer maon liji ioimooc i zoudeo jonger s de
neigiag out sikkclcr z cl ztieem mannelijk te gediagen e agressief
gedrag coat vikkelen llct ko rit echte zelden som dat ci in deze gein
nen geen mannen aa issezig 7ijn lanI erz 1969, p 121 Mannen die
sserldoos ziin of slechts tijdelijke baantles hebben blijven meestil b
h i 1 ii oedrr mv nato, of indien zij os ei leden is hij hun bi oers of zustei s
)it patroon zet zich door wannc cde mzn zelfs ader is g vvorde 1 en cci

i eeks seksuel i ei ties 11e ft geh’rd m v t snvcn di vaak zelf bij hun IV
miiie inwancn Het iesultaat hreivan s dit in deze gezi nen ei altijd
mini er aa iwezig zin vaar nee dc opgroeie ide kVideren er ntaet eb
b 1 Stack 1974 p 104) Datjo gus dus in v ivaringzoudcii iak ii

air d’ t ecn figuur anthrer k i i inn levcn waar nrc ze zich kunnen Mi n
cificercn lijkt vel t ig anwaarsehij lijk

15e bli kt dat door dc Curacaose mo Mers a dc iicste gevafl ‘n ma i

nelijk gedrag wordt gestimuleerd en beloond Van jonge kiudcien wordr
ilanlelijk verwacht dat ze terugslaan va ir eer ze dooi lceltijdsgenootjes
v orden geslagen (je bent een jongcn, je noctjezclf verdedigen j jou

gns svardeii op jonge leeftijd eisan vveerhouden slechts i let meisjes om

te gaan omdat za svaidr gevreesd di wel eens zou kr ni en leide i tot

homosekscialiteit op lale e leeftijd ii de pnbeiteit word daarentegen
van dc jongens meer dar eens vervv acht dat ze met ineis es omgaan In

ersv t kt cci jor gc a op jonge leeft ‘jd een kind hij een tiencrrneisjc dan
g her it het niet zelden da hij doo zijn inocdci woidt gcsdmulceid aal
de honor te iemea iig vooi liet ki id is gcbaier ken j ingc n die ziel
niet hard if str It, vsardt gezic ii Is ccii ‘flikkc i ‘ uici alleen dooi ijn

v ier den, 1 o dr. mouvv cii uit lie gezin u zijr aiocdc zullen hc ni

steeds aasporen om zit h als een rian te gedi age i 1 let n iaieikchjk
hoede opvoeding bmaca dczc Curacaose gez’ni ca gckleuid is door no

t es van i iaaiielijkheid (zie ook 1 lannei , 1969, p. 123 Kni to ii, ondanks
liet feit d t de moeders veel kritic k 1 ebben op de vadei s die feb e, i hun
veiaiitsvonrdelijkhedeii hebben anttrokkca, blijkt dat zij jcast liet gedrag
lat zij aftceuier hij hu iv incgcre partuc rs hij ho i zonen stimuleren 1 let
s da i ook air t vervv oadei lijk dat dit ce duideh’kc invlacd heelt op dc

n a iier xv aaiop deja igeas zich gedragen, zeker gezie i dc b nd die zij a
n ,a” ste gviilei n,e1 u awadc r ,,ef,i r
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(voOral de 1 erenigde Staten en 1 enezuela) kolonialistisch te zijn. Dit ver
wijt zorgde ers oor dat politiek Nederland koste nat kost san haar ex
koloniën (zou erd het in Nedeiland ers aren af wilde komen. Het lukte
Nederland om in 1975 Suriname los te maken san act Koninkrijk maar
de Nederlandse Antillen neigerden de banden met Nederland te verbre
ken. lot onges eer 1990 bleef Ncderland consequeli druk up de Antillen
uitoefentu om onafisankeliik te worden. Dit kwam tot uiting in de be
handeling va0 ntillianefl (net als de Surinamers, als buitenlanders en
later als allochtoflcfl Maar omdat de groep \ntiiliznen relatief klein ssas
kreeg deze zelden de0odzakelijke aandacht. Na 1990 liet Nedetlatid
haar dckolonisaticstreven varen, maar bleven \ntillianen in de sisie van
beleidsmaker5 een etnische minderheid passend in het allochtoflen
beleid. Dit is ook een verklaring voor het lek dat Nederland de afgelopen
jaren hewust naar juridische en andere middelen bleef zoeken om de
Antilliaanse immigratie stop te zetten. Want zouden Antilhanefl ervaren
worden als Nederlanders cen dat zijn ze tochi. dan had men nooit dit
soort wegen ben andelO. \linaf het midden van de 1aren zes entig heelt
Nederland zich ook doelben ust niet meer bemoeid mei de intel tse aam
gelegenheden op cle Antdlen zeil. Ondanks het (eit dat de situatie daar
zit tiderogen verslechterde. De lijn san de afgelopen zeven jaren om de
Antilliaanse regering te koppelen aan afspraken met het internatioflaai
Monetair l’onds voor wat betreft de aanpak van de binnenlandse proble
matiek, is hïervan een gesolg.

Op de Antillen lees vooral Curaçao vond een drama plaats. De ge
marginalisec rde donkere hevolkingsmeerder eid zag door de ontslagen
bij de Shellraffifladeril eerst haar werkgelegen11e snel achteruit gaan.
Na de reeds hierboven genoemde opstand van 30 mei 1969 zag men ho
venclien mes ledc ogen aan hoe de eigen unlitieke sertegen\50ordig5 de
bestuurlijke macht ishruiktefl ieker vanaf 1975 zorgde ss anbestUur ei
sooi dat s iijssel alle sectoren (economie, financiën, ondersvijs. gezond
heidszorg politie.05huisVe5ting enzovoon’ flinke klappen te verdu
ren kregen. In her kadet van het scheppen san sverkgelegen eid groeiden
de ambtelijke apparaten buiten alle proporties, terwijl de dienstverle
ning steeds verder acbteru’t ging. Daar de kansrijkefl van de samenleving

blank, bruin en zwait — nooit oog hebben gehad snor de ellende van cle
donkere soiksklasse, voelde deze bevolkingsgroep zich steeds meer in de
steek gelaten. Een ges olg daarvan s as dat in de volkswiikefl een ‘cultuur
san de armoede’ ontstond. waardoor burgerlijke normen en waarden
verdu enen. Dat vers olgens tussen 1994 en nu de Antilliaanse os erheid
met de beste bedoelingen baar huishouden op orck probeert m krijgen
en daars oor bijzonder pijnlijke ingrepen doet plaatss inden verhoging
san belastingen, massale ontslagen binnen 1w t overheidsaPParaat en
lorse bezuinigingen ma ikt dat niet alleen de kansarmen maal ook s’eel
leden san het midden- en hoger kader de Antillen verlaten en hun heil in
Nederland zoeken
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gemeenschap bij de voorbereiding en uitvoering van het vitahseringbe
leid.

De te bereiken vitaliseringdoelen zijn de maatschappelijke participatie
acceptatie en zekerheid van de Antilliaan Als belangrijkste programma-
onderdelen noemt de Adviescommissie de eerste opvang en begeleiding,
de inburgering en tot slot de integratie.

Gelet op de Antilliaanse problematiek legt de Adviescommissie het
accent op preventieve activiteiten. Wat cle harde kern van Antilliaanse
criminelen betreft heeft de Adviescommissie geen compassie en pleit ze
voor een actief en effectief opsporings- en vervolgingsbeleid Gepleit
wordt voor het versterken van de Antilliaanse gemeenschap waardoor
meer burgerlijke normen en waarden gehanteerd zullen gaan worden en
aldus de bijdrage van de Antilliaanse gemeenschap aan de bestrijding
van cle eigen problemen kan worden vergroot.

Deze kijk op zaken is bijzonder. Immers, het is niet eerder voorgeko
men dat een bevolkingsgroep zo scherp en duidelijk een eigen verant
woordelijkheid wil dragen voor het bestrijden van de eigen problemen.
Gewezen wordt, door middel van het begrip vitalisering, op de noodza
kelijke nieuwe sfeer en visie waarmee gewerkt moet worden om de no
dige veranderingen tot stand te brengen. Van overheidswege wordt on
dersteuning gevraagd en er wordt voor gepleit om de eigen professionele
organisaties en zelforganisaties te versterken. Hier tegenover staat dat
geëist wordt dat de Antilliaanse gemeenschap zelf ook het heft in eigen
handen neemt. Dit alles om de Antilliaanse gemeenschap een kans te
geven om een volwaardige plaats in de Nederlandse samenleving te krij
gen.

Verschillende aanbevelingen zijn in het rapport beperkt of onvolledig
uitgewerkt. Er wordt, zoals gezegd, gepleit voor een programmatische en
integrale aanpak. Maar de uitgangspunten, relevante kaders en criteria,
organisatievormen en dergelijke die bij een dergelijke aanpak horen
komen daarbij niet aan bod. Gepleit wordt verder voor het versterken
van de Antilliaanse organisatorische infrastructuur, Inderdaad, de afge
lopen tien jaren heeft een geweldige kaalslag plaatsgevonden en de wei
nige bestaande organisaties zijn onderbemand, Echter, aan de vraag wie
zich hiermee moet belasten en hoe dit gefinancierd moet worden wordt
geen aandacht besteed. Duidelijk had de Adviescommissie voor ogen dat
door middel van vervolgoverleggell dit soort zaken verder gestalte moe
ten krijgen. Men wilde het blijkbaar niet doen voorkomen alsof men de
wijsheid in pacht had en het past in het door de Adviescommissie voor
gestelde streven om gezamenlijk (dus overheid en Antilliaanse gemeen
schap) de koers te bepalen. Niet voor niets pleit de Adviescommissie
voor de installatie van een soort visitatiecommissie als vervolg op haar
werkzaamheden. F,r zal dus nog het nodige werk te verzetten zijn.

1\vee onderwerpen zullen op veel politiek en ambtelijk verzet stuiten.
In de eerste plaats de integrale benadering en in de tweede plaats de he
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noonachtig otsserkzaam in Rotterda1L ksvani bij elkaar en besloot een
strategisch Antilliaans en Arubaans Beraad in het les en te roepen Dit
beraad moest gaan fungeren als spreekbuis van de Rotterdamse Antillia
nen en Aruhanen en zocht en verkreeg brcde steun van alle Antiil1aaii5
en Arubaanse organisaties en vele profeSSiOfl5 \Lrsolgens trad het be
raad in overleg met de ambtelijke werkgroep en gezamenlijk is erd hc
plan Lus di Trafiko Verkcei51icht ontuikkeld dat in december 2000 aan
het publiek werd gepreSent(e Daarna bleef liet beraad de ontssikkelm
gen volgen en eind 2001 iserd het programma Lui di TrcïkO op punten
liersChlevel en s erbeterd en werd het beraad0fficieel de overlegpartii&
van her Collegeteam Soiaal oRe sel een team vana1itsvooidelijke
ssethouders Hierdoor is liet Rutterdamse plan san aanpak werkelijk een
politiek ambtelijk en dooi de Antilliaanse gemeensckuP gedragen ge
heel Maar ook dc sserkzîam1ien van de Ads iesconimissie zelf bewij
zen d t de Antillianen hei eikt on gemohiliScdid kunnen ssordcn. De dui
Leo Jeu die meegedaan hebbcn aan de enkuentro’s tonen dit aan

lol slot beveelt de Ads tescoflinii5 aan om een soort vjitatie
comniissi( in hct leven te roepeti om de voorgestaiw
te stimuleten en te controleren Op zich is dit geen slecht idee cn past het
in dc wijze ssaarOp de mijksos erheid de laatste tijd tal van onderwerPen
(bus0ombeeld CRII\b heeft aangepakt Maar gelet op de omvang (i.P.v.
grootte en breedte) van de Antilliaanse probleniatiek en de vele moeililM
lieden die overheden ondervinden bij liet ontwikkelen san een gedegen
aanpak sias een pleidooi s liet in het les en roepen van een landelijke
Antilliaanse professionele organisatie belast met
00dersteUning van projecten het geven san voorlichting en ondersteu
ning san landelijke Antilliaanse vrijss jljget5orgai attes be (ei op zijn
plaats geweest.

Hoe nu verder

De grote vraag is: beseft de Nedeila1d5e regering desi aarde san de
verrichte sverkzaanihedefl san de .\ds iescomm1S5 Antilliaanse
medeburgetSaP en de conclusies en eselingen van liet rapport
LokeJalici? En zeker zo belangrijk zal de regering uits nering gaan geven
aan de0bevelingen? Helaas tssijfel is hier 01) zijn plaats.

De Antilliaanse probleniati is een
00fflijkspro ematiek. De si

tuatie en onnvikkelingen op de Antillefl kunnen niet los worden gezien
van oe situatie en ontwikkelingen ifl Nederland. Er is duidelijk sprake
van comniunice nde saten. Zolang de probheflieli op de Antillen zich
opstapelen zullen Antillianen gedsvorigen ss’orden in Nederland een
les en op tc bouwen Velen konien hier onvoorbereid en met een gebrek
kige mentaliteit, naardooi ze binnen de kortste keren in de problenien
raken. Maar ook s cel Antillianen die hier s aak al s ele jaren ss onen heb
ben te sseinig de kans gekregen zich naat behoren te onnvikkeleli Nog
steeds beheersen ze liet Nederlands gebrekkig en kampen niet seel
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disqualified as icritatiflg \nulleafi hperseflSiflih Quite the contrarh
The Antilleafi quest for respect still having oh1eclne social roots
confrofits the empire vith the very issue of respect it. elt.

About emigratiofl and prosperitY; the economic development of
Curaçao and Aruba since 1986
E. I[aati
Duiing the last fifteen veaI the popuiatiofl of Aruba inereased up to
90.000 persons. Meanwhile tens 01 thousaflds left Curaçao. osadayS
the numher of people livmg on ( oracao cquaI the number of people
vith Curaçao backgroUfid lking in 1 lolland aooot 120.000 persofis.
lhi article tries to explain shy nso comparable islands develoP in such
dilferefit navs The authoi draws the conciusiOfi that the bad economie
situatiofi on Curacao is the result of the enduring detensive economie
polic by which a xsail was built around the island in order to escape
(international) competition. Aruba on the contralT bas develOpc’d into

one of the most prosperifig coufitries •o the Caribnewl recion as the
result of a liberal economie polict di ected to touiism

Constitutioflal law in the Carribeafl from local playground to the
adaptatiOll to the international order
ii L ‘eiunncke
fhe constitutioflal structuies designed lor the Dutch Caribbeafi in the
1950s are not sulted to the requiieIiiC1tS of the globaliZing world of the
2lsr centur. 6or a long time, these structureS have heen consideied
ook a the demaication of the playing held ol local West Indian
politicians Today, these structureS have to be evaluated in the light of
their poStcOiOiliaI context prevailing sentimefits of insularism and
limitations dictated b small çcale. The deficieficies ol pestcolonifit
structules that were once accepted as temporars incon\eniences on the
road tosvards lndependeflce Day form sedous obstacles in a conternP0
rarv world, the notion of auton0m in the Carihheati becomes an issue
ii the etherland5 are pressed hy the international conimUflity to stop
nonComPli10 with international standards in the Dutch Caribheafl.
The notion of transatlantic partnershiP weakens sconinion inteteSts at
both sides of the ocean ield more and more to divergifig interestS
lnularism in the Dutch Carihbeafl stands lor isiands expecring more
elfare from the outside world than bom mutual co operatiofl and
solidaritY. As a conSequciice svhatesci blucprint for a coiistitutional
structore lor a Dutch Caribbean archipel is desigoLd it can b n more
than a fiagile political conipromisc. At the same ome the iight of
selbdeterfliiflabon facilitateS Sint Maarten to abandon the Antillean
onstellatioll s Yruha did in 1930. Problems of small sale can easil

lead to poor pohl’c crvtce deterring foreign insestors liie Dutch
Caribbeafi isiands ill thus need Dutch assistance to insptoVc

transparency and cthcieilcv of governlilce
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Punishmeflt in the Dutch Antilles
1 tI. Reijnt.jes

he crilninal 1 an of the Netherlands Antilles is more or less a cop of
Dutch criminal Iatt Most judges on the AntilleS originate from the
Netherlands and nnh temporarilY reside there for perlods of three to

live vears; in December ZOOl 2D of the 27 members of the Court of
JustiLe feil nithin this categort. Net erthelets on average ponishment in
the Antilles is higher than in the Netherlands especinllY for violent
crimes and crimes against proper This is probablY caused bv the
larger impact crïmes have on a str all and markedlY plural socleD like
the Antillean indeed research shows that anxiety caused hy critne on
the Antilles is ielatitely high. This anxiety feeds a desire for a more
lorcelul retributioli. As a conseqUence Antillean parliament is
detnanding the creation of very high minimum punishmentt (in certain

cases even a mandatoD hlè imprisoflmeflt’ for repeat oflndert sshich
ts iotailv contrarY to the Dutch legal tradition that leavm the courts a
maximum treednm in inilicting ap p1 opriate punislifllentt. Obs iousl
the udges take the opinionS of the comnuinitY largely into accotint.
t his highlights thc tact ti at the (of course personalfY coloured)
peiceptiOfl of the judges of what the commUflitY wants is an important
factor in deciding the level of punishment far more important than
their purely pelsonal opinions or attitudes. This shows even more
strongly when taking info account the olten barbarOuS conditions
under which Antillean prisonerS scrve their termS one ear in an
Antillean prison is much harder to beat than a yeai in a Dutch one.

‘My dad is not an angel either’; young delinqUefltS from Curaçao and
their fathers and mothers
tI van San
The conflêction hetween growing up in a single patent family and
delinqt1enc is olten marIe in sclentihc litcrature That is also the case
for literatule conceriting the Caribheafl areas/territories Not only is the
absence of the father seen as an important cause of the delinquent
behaVioUr of boys, but it also appears to be infiuei cing the nature of

the crimes dcv are committing. Based on interviews with CuracaO
adolesceflts and their mothers stho live ii the Netherlands this article
serifies whether there are indications to be found tot these piesUmp
nons. Sixty boys (half of them had a poficmrecord the others didot) as
‘se1f as their mothers were interviewed. The analysiS reveals that the

absence of the father does not reall have an eBect oa the boys
behatiour. Surprlsinglh the motherS attitude with regard to the
delinqUeflt behatiotir of theit sons has tuined out to be the decisive
factor,
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Het WODC op internet: wwwwodCMI

Het Weterschappetik Onderzoek en
DocunicntatieCertrum ONODC) van
het ministerie van Justitie is via
inter ier hei eikbanr. Het WOOG w een
krnnisCentrtim op ustitieel ter em dat
een wetenschappelijk bijdmge levert
aan de ontwikkeling en de evaluatie
va i justitiebeleid Op deze noorse site
is de volqend informatie te vinden

i Doelstelling er orgacisatie (oa.
organigrarn beschrijvingen van de
scischillende afdeiingen en de wme
van de medewerkers):

2. Producten en diensten
orerzicl t en uitgebreide samenvw

tingen van de iieuwste rapoorten
- nhnuosopgaVefl en voorwoord n er
koite samenvattingen van artikelen in
het tijdschrift iustitieie veikeririiflgen

nhoudsopgaven en voorwoord niet
korte same ivatti igen van artikelen in
het Engelstalige tijdschrift European
Journal en C,mina) Pohc anrl
Research

jaai lijsten van rappotcn en
genoeiido tjdschifte 1:

elektronisc ho publicates OC.
onderzoeksprogranirne1ing van
justitie):

3 mle essante verwijzingen
overzicliten van congressen en
studiedagen):

In de toekomst wordt de aangeboden
informa0e uitgebieid met specifieke
producten als databases (lite atuu
bestand) en aar producte 1 en
die laten gekoppelde bestel
mogelijkheden cva e ma!) enof
aanvraagforniuecl en
Voor vragen over producten en
diensten van liet WOOG en voer ict

snel en etfic’ènt ieveren van
statisfsche er literatuur_intOriiatie
kuit u teiecht bij de WOOG

informatedesk e mail
wodc rifo wwodcminjUst nl
Wij hopen op deze wijze bj te crager

mii de verspreiding van relevante
kennis en informatie buiten het
minister e vo 1 Justitie.

Hans van Netburg Q7J000-webn asteh

tel: 070-3 70 69 19
fax 070-3 70 79 48
e-maii: cnetburqzbest_d0Pniiniu

W0DCTheSaUru5 ‘Het
0naliteitsvraagstuk (geheel
herziene uitgave)

liet Wetensni appel jk Onderzoek en
Docun1entatecntn ci 2sÖbC vn

her rrii isterie van justitie deelt eer
geheel ierziene druk uitgebracht van
de W000-tl csm rLs Deze gestructu
reerde standaard trefwoordentjat

inzake het crrrninaliteits vraagstuk
bestrijkt de volgende terreinen
cnminologie vctimologie
criminaliteitsprev nt e delicten!
crirnaaliteitSvOi men, politie. juetitie
ope baar ministerie iv chterlij ve

macht strafreclitsplegng gevangenis
vrezen er ieclisseling Na iet

rstkomer van Je eerste uitgave ver de
W000-thesaunlS in 1993 is deze riet

succes toegepast als instrun1cnt bij het
toegankelijk maken van publicates op
het gebied van liet corn,nd/deIlS

rraagstuk Niet alleen bij de Afdeiing
Documentare Inter ilatievOorZioninj
van het WOOG rnaai ook op andee
afdelingen binnen liet ministerie van
justitie wei dl de WOOG thesauius
gebruikt. DaarraaS maken ardere
organisaties waaror der p0 iti

bibliotheken het openbaar minsterie
gevangenisbib ie heke en de
rechterlijke macht gebru! van dit
hulpmiddel
De afgel pen jaren is de hoeveelheid
publicaties op liet terrein val justitie
en politie sterk toeoe lomen, zowel
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natloilaal als internationaal De
lRI affaire en de (aaruit voort
vloeiende co nmiss es Wierenga en
Van Traa brachten nieuwe vormen van
opsporingsmethodefl aan het icht
Het jeugdStrartet wero gewijzigd
Allerlei giensoVerschr9Wde
ci irninaliteitsVotme zijn meer in de
bejangsteting komen te staan. Nieuwe
allenabeven voor de vrijheidsstraf
werder en woiden getest om de
probienlen rond de celcaPaciteit op te
ossen Nieuwe tern en als integriteit.
integrale veilighe’d fenomeen
onderzoek proactieve opsporing
forensische accountancy. taakstrat
internet telet erhoor,5eisefrnatige
dode s en zclfredzaamlmd zijn de
afgelopen jaren eeivuldig gebruikt
NatuLirjijk zjn er ook termen die
verouderen of termen die belangrijk
leken maar niet of nauwelijks gebruiixt
werden Deze zijn uit de thesaur is
verwijderd of zervangen door andere
termen. Hier en daar is de schrijfWijz0
van een begrip aangepast. Dit alles
heeft ertoe geleid dat een grondige
hei ziening van de WODG_tliesaus
noodzakelijk was Hopelijk za de
herziene tl esaurus de komende jaren
weer een nuttig instru iient zijn vooi
de ontsluiting van de nog steeds
groeiende informatiestroom rundon
het Als extra
hulpmiddel 5 bi] deze uitgave een
geografische thesaulus als bijlage
toegevoegd Deze thesaurus is
oorspronkelijk samengesteld door 00

Centrale Bibliotheek van het nvnste ie
van justitie en nu in 50menwerkflg
met het WDDC aangepast met behulp
van de in augustus 1996 jitgegeveil
officiële lijst van landennaien van de
Nederlandse Taalunie.
/ri/ichti!ifJeIT
Hans van Netburg
tel: 070 3 70 69 19
e mail er et’! .g,besrvdep.mir1us.nl
esteIWijZe

Dc WODCthesauru5 1997 kost f 36
per ex.
tel.. 070-3 70 65 54 [rnw A. E nd)
Fax 070 3 70 79 48
e-mal aeind best-dep mnjuS.nl

ThemaflUmme iustitl&C
verk000iflgen

Regelmatig worden 01] voorbeeld ten
behoeve van het onderwijs gmte
aantallen exemplaren van Justiti6le
verkefln/ngen nabesteld Voor de
bepaling van de op lage is het
wenselijk vroegtijdig op de hoogte te
zijn van de mogelijke vraag. Dn’ de
reden geen wj, onder voor behotid, de
3:ema $ die de redacge op dit moment
n voorbereid ng heeft Dver de inhoud

van de nummeis Pan met de rednct:e
contact worden opgenomen. Dok
personen die een bijdrage willen
leve! on aan een van de aangekon
digde nummers worden verzocht
contact op te nemer met de redactie.
fl12, 2002. Maart WaarheidsVi0n9
iV3, 2002, April Sport en criminaliteit
jV4 2002. Mei. ToekomStStudies
iV5, 2002. iunL Diversie en Justitie
iV6, 2002 iuli/augustus Meda en
.1’ ivtltiC

Congressen

OosEur0Pese misdaad
Het ClRDC CCentre for information and
Research on Drganized Crinte van de
Vrije Universiteit Amsterdam en de
Erasmus Univers teit Rotterdam
organiserer een seminar ove
Dost_EurOPese georganiseerde
misdaad en de impaC daaR’ln vCOi
West-Europa. Tijdens dit seminar
worden de laatste trends en
00kkelingen besprrwen Aan het
seminar wordt niet alieen door
Nederlandse weten5ClaPPets maar
ook don enkele prominene
wetensol appers uit Ruslanc en Poien
een bijdrage geleverd.
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dekct. Niettemin vvas er geen sprake
var een specihek afschr kwekkend
effect Noch de zekerf eid van sancties
als gever genisstraf, roch de
gepercipieerde strcngheid var de
sancties waren voorspeHend voor het
verlaten van het programma of het
opnieuw plegen zan aanranding. De
onderzoekers noemen een aantal
veklaringen soor deze onverwachte
bev nding.
Met literatuuropgase.

Henncson, C J C&eman e a
Parenting in the youth justice context
The Howard jourial, 39 jrg., nr û

2u30. pp 325 338
Een van de initiatiesen. opgenomen n
de Crlrne and disorder act [1998 in
Groot-Brittanniè. is de introdLlctie van
eer maatregel waarmee ouders
kunnen worden verplicht een
opvoedingscursus te volgen. Sommige
mensen uit het werkveld staan
sceptisch tegenover het verplichte
karakter van deze maatregel, omdat
deze in tegenspraak zou zijn met een
ondersteunende benadering van de
ouders Toch zijn er al verschillende
ntiatieven genomen om ouders van

jo ige wetsovertreoers op deze manier
te helpen. Begin 1999 gaf de Youth
Justicr. Board opdracht voor eer
literatuur- en praktijkonderzoek naar
de belangnjkste criteria voor succes
van deze maatregel. In dit artikel wordt
een samenvatting gegeven van de
conclusies uit dit onderzoeksrapport.
Het blijkt dat er vier risicofactoren zijn
soor criminalitet verwaailozing en.
gebrek aan supervisie; strijd tussen

ude [s) en kind deviant gedrag door
dc ouder[sY e gez nsontwrichting
geoaard gaaroe riet emotionele
verstorng va de tarmcnie en
agressie. De eerste twee nsicofactoren
dijKen door middel van opvoecings
cursussen het beste te kunnen xorden
aangepakt. Deze kunnen in de piaktijk

zee- verschillend :orden ingevL: c. Het
is nog te kroeg oir conc usies te
rekken over het succes van de

opvoedingscursussen, maar duidelijk is
wel dat zij mogelijkheden bieden op
het te rein var de jeugdrechtspraak
Met literatuuiopgave.

5
Hoyano, L.CJiI.
Vafftt,ons on a rhme hy Pigot pec,ai
measures direction. for child wltnesses
Criminal law review, april 2000, pp.
250-273
1 dït artikel gaat de auteu in op de
ve anderinger die z ch binnen he
Engelse 5h ah echtssysteem hebben
oitrokken niet betmkking tot het
huren van kinderen art getuigen in
een strafzaak. Deze veranderingen zijn
het gevolg var het toenemende aantal
zedei strafzaken, waarin de getuigenis
van kinderen als slachtoffers een
belangrijke rol speelt n de uiteinde
lijke bewijsvoering tegen de volwasser
(veelal mannelijke daders]. Om liet
ki d te kunnen beschermen tegen een
directe confiontatie met de dader in
de rechtszaal is door een door de
overheid in liet leven geroepen
commissie Pigot geadviseerd om bij
dergeliJke zaken te volstaan niet een
getuigenis die van te voren op video
vo dt opgeno non. D auteur
bespreekt de juridische implicaties van
deze veranderingen binnen de
strafrechtspraktijk. De auteur
waarschuwt tenslotte voor teveel

optimisme, aangezien deze veranderin
gen niet direct leiden tot een grotere
kans op veroordeing van zedendein
quenten Wel constateert de auteur dat
de nie iwe maa regelen de getulger s
sen von kinderen en andere kwetsbare
getuigen kun ien beschermen tegen
ongewenste ïnvloeden, hetgeen de
betrouwbaailie d e kwaliteit van de
getugenissen al een maai ten goede
kan komen.
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6
MackeflZe, DL
EvidencebaSed cûfl’eCliOflS identifying
what works
Crime & defnquencY 46e jrg., rr. 4
2000 p. 457-471
in dé artikel houdt de auteur een
oledooi voor interventles die bewezen
hebben dat ze effectief zijn, dat mli
zeggen interventies die aadwerke1ijk
bijdragen aan de gewenste gedragS
verandering bij crimineleft Dit
verondersteit een grote nadruk op
empirisch onderzoek waarmee de
effecten van interventies nauwgezet in
kaart gebracht kunnen worden, De
achtergrond hiervan ligt n de vraag of
de toenemende investeringen in
preventieve interventie_Programmas
gerechtvaardigd zijn gelet op het doel
om toekomstig crimineel gedrag te
voorkomen. De auteur bespreekt
vervolgens een assessment_memode
die gebruikt kan worden om de
effectiviteit van preventieve interveflte
programmas en strategieën te kunnen
bepalen. Het begrip criminaliteits
preventie wordt in dit verband breed
opgevat dus inclusief de verschillende
programnla’s die binnen justitiële
settings opgezet worden om te
voorkomen dat het criminele gedrag
zich buiten deze settingS opnieuw
manifeStee De auteur besluit met de
opmerking dat deze methode
onontbeerlijk is voor beleidsmakers om
tot gefundeerde beslissingen te komen
over de meest effectieve nterventie
teneinde recidive te voorkomen

Criniino10g

1
Heck, C., A. Wash
The effectS of rnaltreatrnent and farnify
strUcture on minor and serlotis
delinqueflcY
International journal of offender
therapy and comparative crirniflology
44e. jrg.. nr. 2. 2000. pp. 176-193

Uit recent invloedrijk onderzoek
(Zingraif e.a.1993)komt naar voren
dat het verband tussen mishandeling
in de kindertijd en later delinquent
gedrag niet zo groot is als werd
verondersteld. Het zou alleen gelden
voor kleinere vergrijpen en niet voor
ernstige misdrijven, indien demografi
sche factoren worden meegewogen ln
deze studie wordt gewezen op een
aantal jyokomingei1 van genoemd
onderzoek. De auteurs maken gebruik
van meer uitvoerige metingen van de
afhankelijke (delinquentie) en
0afhankelijke (rnïshandellng)
variabelen. Naast de gezinssituatie
olledig; onvolledig door verlating,
scheiding of overlijden) als controlrv
variabele, namen zij ook andere
variabelen mee, zoals verbale
intelligentie gezinsgrootte en het feit
of het een oudste kind betrof of
anders. Zij deden hun onderzoek
onder ccci groep van 388 blanke
mannelijke delinquenten. die in Idaho
waren veroordeeld voor ernstige
geweldsmisdrijven of
_vermogensdelmtem Uit hun
bevindingen blijkt dat er wei degelijk
een verband bestaat tussen
mishandeling als kind en delinqueflt
gedrag op latere leeftijd. Hoewel de
nvloed van variabelen verschilde per
delinclueite gedragsvorm. kon in alle
gevallen worden geconcludeerd dat
jhandeiing had bijgedragen aan
significante onafhankelijke variantie.
Tenslotte werd gevonden dat
delinquenten die uit gezinnen kwamen
waar één van de ouders hen had
verlaten het meeste te maken hadden
gehad met mishandeling en het meest
delinqueft waren.
Mei jratuuropgave

8
Hudson, B
Crirn/flOIOgY diffe,enCe and justice;
isSUC5 for criticai cr,,n/flolofiy
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