
Indrukwekkende bundel met vijftig opstellen over 10-10-10 

Tien jaar heibel in het Koninkrijk 

Door Ton de Jong 

In ‘Koninkrijk op eieren’ komt een illuster gezelschap voorbij met een grote variatie aan 

analyses, meningen, adviezen en vooral verzuchtingen. De gekozen formule is goed. Het zijn 

vijftig hapklare brokjes over tien jaar 10-10-10. Minpunt van dit format is dat er geen 

bijpassend onderzoek is verricht. De bundel bevat veel waarnemingen en meningen, maar in 

verhouding weinig feiten. Hoe is het na tien jaar in een notendop gesteld met economie, 

armoede, zorg, milieu en onderwijs?  

Mensen die geen tijd hebben om het allemaal te consumeren, kunnen ophouden na de 

informatieve proloog die geschreven is door medesamensteller en oud-journalist René 

Zwart. Hij probeert de tien jaar samen te vatten in zeven woorden: ‘een aaneenschakeling 

van humeurigheden en bizarre gebeurtenissen’.  Dat is kort door de bocht, maar het geeft 

wel de toon aan van het gezang dat uit de bundel opstijgt, waaraan oud-ministers, (oud)-

premiers, politici, (staatsrechts)geleerden, toezichthouders en andere deskundigen hebben 

meegewerkt. Deze vijftig tikten samen 222 pagina’s vol.  

Suzy Camelia-Römer, tot 24 juli minister in het kabinet-Rhuggenaath, bijt humeurig de spits 

af onder de titel ‘Een graadje erger dan in 1993’. Haar bijdrage is als eerste afgedrukt, wat 

geen toeval kan zijn. Erger dan de mislukte staatkundige herinrichting van 1993 is volgens 

haar ‘de Covd-19 pandemie die tegen ons wordt gebruikt om de Nederlandse politieke wil 

door te drukken. Het is onrechtstatelijk, ondemocratisch en in strijd met internationale 

verdragen en handvesten’.  

Het mag meteen duidelijk zijn: de coronacrisis dreigt de al niet beste verhoudingen verder te 

verzieken. De crisis geeft de bundel wel een hoge actualiteitswaarde.  

Emily de Jongh-Elhage, de premier van het land Nederlandse Antillen die de staatkundige  

hervormingen van 10 oktober2010 voorbereidde, constateert ‘met pijn in het hart’ dat van 

haar verwachtingen weinig terecht is gekomen. Zij is een positief ingestelde vrouw, maar bij 

het lezen van haar beschouwing zie je de tranen in haar ogen. ‘Het hoofddoel was zorgen 

dat de leefkwaliteit van burgers erop vooruitgaat, dat we een beter Koninkrijk aan de 

volgende generatie overlaten’. Delinquent Gerrit Schotte, haar opvolger, had een andere 

agenda. Hij roofde de overheids-nv’s leeg, vulde zijn zakken en van zijn trawanten. Curaçao 

schoot financieel, economisch en moreel in een ravijn en bungelt daar nog steeds. Emily de 

Jong-Elhage: ‘Ik heb vaak gedacht: nu hebben we de bodem bereikt, maar dan bleek het toch 

weer dieper te kunnen’. 

 Liesbeth Spies, toen minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,  beschrijft hoe 

Schotte en medeplichtigen in 2011 de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) leegroofden. ‘Uit het 

kantoor van de Veiligheidsdienst waren inlichtingendossiers met kruiwagens tegelijk 



weggehaald’. Ook dossiers die andere veiligheidsdiensten (AIVD, CIA) raakten. Spies leidde 

de commissie die in 2015 voor de BES-eilanden de hervorming evalueerde. Zij schreef een 

goed rapport, waar niets mee is gebeurd. ‘Ik begrijp werkelijk van beide kanten niet waarom 

de toenadering zo moeilijk verloopt’.  

 

Over het ongerief aan Caribische kant zijn de meningen in de bundel niet verdeeld. In het 

kort: De economie van Curaçao kromp met tien procent. St. Maarten kreeg orkaan Irma over 

zich heen. De grotendeels gesaneerde overheidsschulden begonnen weer aan een opmars. 

De –soms corrupte- regeringen van Curaçao en St. Maarten wisselden zo snel dat je de tel 

kwijtraakte. Bestuursapparaten van de nieuwe landen bleven star en ongeschikt, de 

ministers vaak onbekwaam. Aruba gaf geld uit als water om de economie op te peppen. De 

BES-eilanden Saba en Bonaire lijken hun startproblemen te hebben overwonnen, maar veel 

blijdschap zie je daar ook niet. Op trammelant-eiland Sint Eustatius vinden op 21 oktober 

weer verkiezingen plaats: de opmaat naar verbetering? 

Het falen hoort deels bij de groeistuipen van jonge landen. Kleine landjes moeten bovendien 

alleskunners zijn, maar hebben de kennis en capaciteit simpelweg niet in huis. Staatsraad 

Paul Comenencia: ‘Te lang is Den Haag er van uitgegaan dat autonomie vanzelf ook de 

vereiste bestuurlijke competenties zou meebrengen, een misvatting die - eerlijk is eerlijk – 

geen exclusief Nederlandse is.’ 

Als je iets niet alleen kan, moet je hulp zoeken. Samenwerken. Het woord staat 78 keer in de 

bundel. Samenwerken veronderstelt dat de partijen enigszins gelijkwaardig zijn en daar is 

geen sprake van. Premier Rhuggenaath heeft er in zijn bijdrage een mooi maar verhullend 

woord voor: er is sprake van asymmetrische gelijkwaardigheid. Socioloog en letterkundige 

Aart G. Broek is duidelijker: ‘De verhoudingen worden feitelijk beheerst door een 

uitgesproken koloniaal element: gunst. De Caribische eilanden zijn bedelende horigen van 

Nederland. Aan de koninkrijksrelaties ontbreekt een deugdelijk uitgewerkt en transparant 

stelsel van rechten en plichten.’  

Samenwerking komt dan neer op Nederlandse voogdijschap.  

Het Statuut is volgens Rhuggenaath voor de eilanden een reddingsboei, voor Nederland een 
knellende jas. ‘Politiek Willemstad neigt naar een houding om vanuit de barricades af te 
wachten waar Nederland nu weer mee komt om de autonomie af te nemen. En in Haagse 
politieke kringen wordt gemakkelijk en veelvuldig gegeneraliseerd over wanbeleid, corruptie 
en wordt een algemeen wantrouwen gevoed, waar het Koninkrijk niet bij gebaat is. Het 
probleemdenken overheerst en het bespreken van gezamenlijke kansen is vrijwel afwezig.’ 
Rhuggenaath houdt zich begrijpelijk in, maar anderen spreken van een vergiftigd klimaat en 
van grote weerstand om de handen ineen te slaan. Mike Eman illustreert het 
gemeenschappelijk onvermogen:  ‘In tien jaar tijd is het zelfs niet gelukt de in het Statuut 
vastgelegde verplichting na te komen een geschillenregeling tot stand te brengen.’ 
 



Knellende jas of reddingsboei, feit is dat na 10-10-10 de relaties met Nederland ondanks dat 

wantrouwen intensiever werden door het toerisme, door verdere migratie naar Nederland, 

door allerlei vormen van bijstand/toezicht en door de beruchte aanwijzingen. De onderlinge 

eilandelijke relaties werden daarentegen zwakker door het wegvallen van de Antillen-

structuur, die als buffer diende tussen Den Haag en de eilanden. 

 Gert Oostindie, groot kenner van Caribisch Nederland, wil voor die toenemende bemoeienis 

en controle door Nederland niet het begrip ‘rekolonisatie’ gebruiken. ‘Er is immers geen 

economisch en strategisch eigenbelang van Nederland in het geding. De bestuurlijke 

terugkeer van Nederland is echt uit noodzaak geboren. Het bestuur schoot tekort, integriteit 

toonde grote gebreken’. Consequent is de Haagse bemoeienis niet. In onder meer de 

Venezolaanse vluchtelingencrisis en bij de raffinaderijproblemen hield Nederland afstand, 

met verwijzing naar de autonomie van de landen. Gert Oostindie: ‘In de aanloop naar 10-10-

10 werden de ficties van zelfredzaamheid en autonomie niet bevraagd en dus overeind 

gehouden met de voorspelbare uitkomst dat we nu tien jaar later weer teleurgesteld zijn 

over de uitkomsten.’ Oostindie gaat al lang mee en wordt ongeduldig. ‘Ongeduld met een 

slag politici op de eilanden dat bij het verdedigen van autonomie toch vooral aan hun eigen 

belangen lijkt te denken, of die Nederlandse betrokkenheid uit valse of tenminste 

misplaatste trots afwijzen. Ongeduld met Haagse politici die diezelfde autonomie decennia 

gebruiken als excuus om de koninkrijksagenda zo beperkt mogelijk te houden en de 

eilanden niet te ondersteunen waar dat echt nodig is. Ongeduld omdat de eilanden na 

decennialang achterstallig onderhoud nu voor uitdagingen staan waarvoor echt alle hens 

aan dek moeten: onderwijs, armoede, milieu.’ 

Er zit gelukkig nauwelijks cynisme in de bundel, hoewel dat op de loer ligt gezien de taaiheid 

van de problemen. Maar hoe kom je uit de impasse? Hoe krijg je rust en productiviteit in het 

kippenhok? Het was niet te verwachten dat in de bundel  pasklare oplossingen zouden 

worden opgeschreven. Nieuwe staatkundige hervormingen? Nee, is de teneur van de 

bundel. Aart G. Broek gaat contrair met zijn voorstel om het Statuut kapot te scheuren en 

van de Caribische eilanden op basis van een Rijksgrondwet een provincie met zes 

gemeenten te maken. 

Andere insteek: pleidooi voor kleinschalige samenwerkingsverbanden. Daar is niks mis mee, 

maar die verbanden tussen allerlei instellingen aan weerszijde van de oceaan functioneren 

sinds jaar en dag in alle kleuren en maten. Om daar meer kracht aan te geven, heb je toch 

echt meedenkende, betrouwbare, fatsoenlijke en meebepalende overheden nodig, in alle 

delen van het Koninkrijk.  

Oud-VNG’er Joop van den Berg, die samen met René Zwart de bundel heeft samengesteld 

eindigt zijn bijdrage nogal soft: ‘Er zit niets anders op dan veel, lang en grondig, maar vooral 

oprecht geïnteresseerd, met elkaar te blijven praten, omdat de geschiedenis je aan elkaar 

heeft gebonden en je intussen ook van elkaar hebt leren houden.’ Ook waar, maar de 

woorden ‘oprecht’ en ‘geïnteresseerd’ zijn cruciaal en vooralsnog utopie.  



Eerst en vooral is het een langdurige titanenklus om uit de coronacrisis te komen en 

ongetwijfeld zal dat weer gepaard gaan met onaangenaamheden in het Koninkrijk. 

Misschien, heel misschien is de coronacrisis het breekijzer voor hervormingen waar de 

burgers van Caribisch Nederland werkelijk iets aan hebben. Iedereen die daar bij betrokken 

is, zou deze bundel op het nachtkastje moeten leggen, want dat kan humeurigheden en 

bizarre gebeurtenissen voorkomen.  

Het is niet slim van de samenstellers om de rood-wit-blauwe vlag prominent op de cover te 

plaatsen. Die is weliswaar behalve de Nederlandse vlag ook de koninkrijksvlag, maar dat is 

niet algemeen bekend. Rood-wit-blauw wordt in de drie andere landen van het Koninkrijk 

geassocieerd met Nederland, niet met iets gezamenlijks. 

 

 

‘Koninkrijk op eieren’ is gratis te downloaden via www.koninkrijk.nu. Vervolgens laten 

printen bij een copyshop kost ongeveer twintig euro.  

 

Zij leverden een bijdrage aan de bundel:  Pieter van Vollenhoven, René Zwart, Suzy Camelia-

Römer, Alexander Pechtold, Emily de Jongh-Elhage, Sarah Wescot-Williams, Ank Bijleveld-

Schouten, Ramonsito Booi, Steven Hillebrink, Gerdi Verbeet, Etienne Ys, John Leerdam, 

Ineke van Gent, Ronald van Raak, Bas Jan van Bochove, William Marlin, Jan Peter 

Balkenende, Mike Eman, Liesbeth Spies, Koos Sneek, Marijke Linthorst, Will Johnson, Nico 

Schoof, Xavier Blackman, Juan Thijsen, Raymond Gradus, Glenn Thodé, Jan Paternotte, 

Evelyn Wever-Croes, Eugene Rhuggenaath, Aart G. Broek, André Bosman, Sietse Fritsma, 

Jorien Wuite, Paul Comenencia, Gert Oostindie, Piet Hein Donner, Luc Verhey, Jaime Saleh, 

Gerhard Hoogers, Arjen van Rijn, Ron van der Veer, Hans de Boer, Adriana van Dooijeweert, 

Omayra Leeflang, Reinier van Zutphen, Nicole Hoevertsz, Geert Jan Knoops, Jörgen 

Raymann, Kees Broere, Joop van den Berg.  

http://www.koninkrijk.nu/

