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Nederlandse Antillen en Aruba  

voorwoord 

Dit themanummer past in de reeks JV-afleveringen over landen waaruit grote etnische 
minderheidsgroepen in Nederland afkomstig zijn. Na specials 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 sentimenten. 
 
Tot in de jaren tachtig leefde het idee dat de Koninkrijkpartners in het Caribische gebied het voorbeeld 
van Suriname zouden volgen en onafhankelijk zouden worden. Weliswaar heeft Aruba in 1986 een 
status aparte gekregen, maar de Antilliaanse referenda in 1993 en 1994 maakten duidelijk dat de 
wens om geheel onafhankelijk te worden niet leefde. Sinds die tijd streeft Nederland er binnen de 
statutaire band naar de zelfredzaamheid van de partners te vergroten, maar het onderlinge 
Antilliaanse 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 Curaçao 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 gecontroleerd. Vele duizenden kinderen gaan langere tijd niet naar school; enkele tientallen 
procenten van de Curaçaose bevolking is functioneel analfabeet. 
 
In de openingsbijdrage schetst G.J. Oostindie de historische achtergronden van de hedendaagse 
crisissituatie op Curaçao. De auteur betoogt dat de Nederlanders vanaf het begin van hun koloniale 
overheersing verzuimden een coherent ontwikkelingsbeleid te voeren, met name met betrekking tot 
het onderwijssysteem. Hij spreekt over een achteloos 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 geslaagd het Nederlands tot moedertaal te maken. Er 
bestaat dan ook geen culturele verbondenheid met Nederland. Meer dan een derde van de 
Antilliaanse bevolking is de crisis inmiddels ontvlucht door hun heil in Nederland 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 Oostindie geen optie, en sinds de 
Europese eenwording ook in juridisch opzicht 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 versterkt. 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 waardigheid’. Eeuwenlang worstelden 
de Antillen met een ‘slavengedragspatroon’ 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 dédain. Ook het opvoedingsbeeld (‘Den boom moet buigen als hij jong is’) leidde ertoe dat 
zelfbeeld en zelfwaardering van de Antilliaanse bevolking werden geschaad. Vanaf de jaren zeventig 
werden bressen geslagen in het slavengedragspat roon. Binnen de Curaçaose volksklasse werd het 
begrip Burdugu (‘beul’) populair en werd het meer en meer een grondhouding. Het heeft de betekenis 
van ongericht en heftig uiting geven aan grote boosheid. De verontwaardiging die uit Burdugu spreekt, 
heeft volgens Van Hulst de afbrokkeling van sociale cohesie binnen de volksklasse alleen maar 
versterkt. Burdugu maakt echter wel duidelijk dat Antillianen - 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 aanhoudende defensieve 
economische beleid (teren op belastingontvangsten uit de financiële offshoresector en Nederlandse 
ontwikkelingshulp; uitdijend ambtenarenapparaat). Er is een muur rond het eiland opgebouwd om aan 
internationale competitie te ontkomen; gekwalificeerde ‘buitenlanders’ worden geweerd, investeringen 
blijven uit, terwijl het bedrijfsleven zeer moeizaam vergunningen krijgt. Curaçao, dat rond 1955 nog 
welvarender was dan Nederland, is nu een armlastig land, terwijl het volgens Haan decennia lang de 
hoogste ontwikkelingshulp per persoon ter wereld heeft gekregen. Om het begrotingstekort weg te 
werken is inmiddels 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 kleinschaligheid. Hij constateert dat de veronderstelde 
gelijkwaardigheid binnen het Koninkrijksverband een fictie is en dat de bestuurlijke autonomie van de 
eilanden moeilijk is vol te houden. In feite lopen de belangen van de afzonderlijke eilanden ver uiteen 
(symbool daarvoor zijn de uiteenlopende talen en muntsoorten). Het idee van een federale 
Antilliaanse 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 dienstverlening is van slechte kwaliteit (ontbreken optreden 
tegen drugstransporteurs, en ontbreken van doorzichtige financiële sectoren en een 
begrotingsdiscipline). Mede daarom laten buitenlandse investeerders het afweten. 
 
J.M. Reijntjes gaat nader in op de vraag waarom de strafmaat in de Antillen, met name voor geweld 
en diefstal, zoveel hoger is dan in Nederland. Volgens de auteur hangt dat samen met het feit dat 
misdaad in een kleine samenleving een grotere impact heeft. Mede door de Papiamentstalige 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 
recidivisten, 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. Regelmatig 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 eenoudergezinnen 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 basis van 
interviews met Antilliaanse adolescenten en hun moeders - na of de veronderstelling klopt dat 
absentie van vaders delinquent gedrag onder jongens bevordert. Zij concludeert dat de afwezigheid 
van de vader tijdens de opvoeding niet echt van invloed is op het gedrag van de jongens. Veeleer is 
de attitude van de moeder ten opzichte van het delinquente gedrag van hun zonen, bepalender voor 
die criminaliteit. Mannelijk gedrag wordt beloond en gestimuleerd. Moeders verlangen van hun zonen 
dat ze zich hard opstellen en desnoods met geweld van zich af bijten. ‘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 J. 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 aangepakt. Daarnaast diende de commissie 
aandacht te besteden aan het bespreekbaar maken van dat probleem binnen de Antilliaanse 
gemeenschap. De commissie heeft een vitaliseringsprogramma opgesteld dat wordt gekenmerkt door, 
onder andere, een structurele, integrale en programmatische aanpak en participatie en 
medeverantwoordelijkheid van de Antilliaanse gemeenschap bij de aanpak van de problemen. In 
Rotterdam heeft zo’n 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 
rechtvaardigen.  

 


