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Meerwaarde van het Koninkrijk en
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INLEIDING
Met veel genoegen heb ik de uitnodiging van de voorzitter van het College Financieel
Toezicht (CFT) aanvaard om vandaag tijdens dit symposium enkele gedachten naar
voren te brengen met betrekking tot de verhoudingen in het Koninkrijk. Het gaat om
de meerwaarde van het Koninkrijk, hoe kan die worden vergroot, meer zichtbaar
worden gemaakt en hoe kunnen hieraan in het vervolg nieuwe impulsen, meer
concrete invulling worden gegeven. Het gaat om gedachten die voor de burgers en
samenlevingen in alle delen van het Koninkrijk van belang zijn om de betrokkenheid
en verbondenheid in het Koninkrijk te versterken. Het is namelijk een feit van
algemene bekendheid dat een dergelijke motivatieprikkel hard nodig is om onze
samenlevingen in beweging te brengen in de richting van sterkere onderlinge, sociaaleconomische en culturele verhoudingen, waar onze burgers echt iets aan hebben.
Deze motivatieprikkel is in het bijzonder ook nodig omdat er nog teveel nodeloze
discussies zijn over de staatkundige kwesties, referenda, Rijkswetten en ook nog teveel
met de vingers richting beide kanten van de oceaan wordt gewezen. Daar komt nog bij
dat het hoog tijd wordt dat wij in de Caribische delen van het Koninkrijk zelf ook de
hand in eigen boezem moeten steken en ons moeten afvragen wat wij zelf doen om
positieve ontwikkelingen te bevorderen. Bekend is het gezegde “verbeter de wereld,
begin met jezelf”. Er moet dus voor zowel in de publieke als de private sector sprake
zijn van een “wake-up call”, van een andere mindset om op creatieve wijze samen met
Nederland een concrete, nieuwe start te maken met een positieve doorwerking in brede
lagen van de samenlevingen. Bij eerdere gelegenheden heb ik al betoogd dat mensen
niet in constitutionele constructies wonen en leven; mensen leven in hun
(familie)woningen, in hun wijken; ze hebben brood op de plank en goede

levensvoorzieningen nodig. Natuurlijk is een democratische rechtsstatelijke orde van
groot belang, maar er zijn wereldwijd genoeg voorbeelden te noemen van landen die
niet alleen autonoom, maar zelfs volledig onafhankelijk zijn en beschikken over
prachtige constituties met allerlei zogenaamde rechten en vrijheden, terwijl die landen
en hun bevolkingen in de praktijk in een enorme puinhoop situatie verkeren: geen
vrijheden, veel armoede en onveiligheid. We hoeven alleen maar te kijken naar de
verschrikkelijke situatie van armoede en wanorde in bepaalde volledig onafhankelijke
landen in onze Caribische en Latijns-Amerikaanse regio. Met andere woorden: het
gaat in de praktijk niet zozeer om de formele constitutionele status van een
land/eiland, maar veel meer om de vraag op welke wijze in de praktijk invulling wordt
gegeven aan die status. De mens, de burger heeft behoefte aan welzijn, behoorlijke
leefomstandigheden, goede huisvesting, werkgelegenheid, veiligheid, behoorlijke
voorzieningen op de gebieden van volksgezondheid en onderwijs. Daar gaat het
primair om en daar moeten wij ons in de koninkrijksrelaties op richten.
De invulling van de meerwaarde van het Koninkrijk brengt ook mee dat wij in de
onderlinge relaties meer bruggen gaan bouwen in plaats van meer muren. Ik zeg dit zo
uitdrukkelijk omdat in deze modernistische en populistische tijd waarin wij leven, de
eigenschap van murenbouwen wereldwijd kennelijk meer aantrekkingskracht schijnt te
hebben in diverse samenlevingen. Deze verschijnselen zien wij helaas ook opkomen in
de relaties binnen het Koninkrijk. Majesteit Koning Willem-Alexander heeft in zijn
diverse toespraken erop gewezen dat “eenheid zonder verscheidenheid verstikkend is
en dat verscheidenheid zonder eenheid los zand is” en ook dat “het essentieel is dat
mensen in hun waarde gelaten worden en in vrede van elkaar kunnen blijven
verschillen. Iedereen in ons Koninkrijk moet op voet van gelijkwaardigheid mee
kunnen doen en we moeten trots zijn op onze rechtsstaat die beschermt wat weerloos
is en voorkomt dat alleen de hardste stemmen worden gehoord”. De vice-president van
de Raad van State, mr. J.P.H Donner, sprak in zijn toespraak voor het Genootschap
Nederland-Aruba (oktober 2016) over “eenheid in verscheidenheid” binnen het
Koninkrijk. Hij voegde daar ook aan toe dat “het gevoel en het belang bij de
gemeenschap sterker moeten zijn dan het besef van verscheidenheid, anders gaat men
uit elkaar”.
GEZAMENLIJKE VISIE OP DE MEERWAARDE VAN HET KONINKRIJK
Dat het Koninkrijk een meerwaarde heeft, staat als een paal boven water, maar we
moeten wel tot een gezamenlijke visie op die meerwaarde komen en daaraan
praktische invulling geven, opdat wij met een nieuw dynamiek een betere toekomst
voor onze samenlevingen kunnen garanderen. Onze koninkrijksambitie moet dus zijn:
“Samen verder in het Koninkrijk met een betere toekomst voor iedereen in alle delen
van het Koninkrijk”. Het is dan ook van cruciaal belang dat alle
Regeringen/bestuurders van de landen/eilanden van het Koninkrijk actief het belang en
de meerwaarde van het Koninkrijksverband uitwerken en uitdragen ter bevordering
van de welvaart en het welzijn van de bevolkingen van de landen en de Openbare
Lichamen. 

Dat was ook zo afgesproken in de Koninkrijksconferentie van 14 december 2011.
De boodschap van die Koninkrijksconferentie was toen duidelijk: er moet hard
gewerkt worden aan een hernieuwd vertrouwen in de toekomst van de
Koninkrijksgemeenschap.
Dit onderwerp was onlangs weer aan de orde tijdens het Interparlementair
Koninkrijksoverleg (IPKO:14-16 juni 2017). Daar werd gesproken over het ideale
Koninkrijk 2040 en wat de basiskenmerken daarvan zouden kunnen zijn en wat er
nodig is om dit te bereiken. Tijdens dat overleg werden terecht niet alleen staatkundige
zaken besproken, maar ook aspecten als onderlinge samenwerking,
armoedebestrijding, onderwijs, veiligheid, diversiteit van culturen, het
Koninkrijksgevoel en het Koningshuis. Tegelijkertijd werd ook een aantal zwakke
punten vastgesteld, zoals gebrek aan historisch besef, onvoldoende wederzijdse kennis
van elkaar en cultuurverschillen die effectieve onderlinge communicatie in de weg
staan.
Al deze goedbedoelde afspraken mogen niet bij loze beloften blijven, waarbij een naar
binnen gekeerde mentaliteit de boventoon voert en kennelijk de gedachte heerst dat de
wereld eindigt bij de grenzen en stranden van onze landen en eilanden. Er moet
eindelijk concrete invulling worden gegeven aan al deze wensen en afspraken. Wat de
Caribische delen van het Koninkrijk betreft moet veel meer rekening worden
gehouden met de wensen van hun bevolkingen. Wanneer we nu bijvoorbeeld luisteren
naar de gevoelens in de samenlevingen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, die de
status van Openbaar Lichaam in Nederland hebben, dan blijken die in de kern van de
zaak toch meer betrekking te hebben op de manier waarop in de praktijk met de
burgers wordt omgegaan en invulling wordt gegeven aan de nieuwe staatsrechtelijke
status dan op de status zelf. En hier herhaal ik wat ik eerder al heb gezegd: men kan
juridisch een prachtige staatkundige structuur hebben (status aparte,
onafhankelijkheid, Gemene Best, Vrije Associatie, Openbaar Lichaam, enz), maar als
de feitelijke invulling daarvan in de praktijk niet naar behoren plaatsvindt, dan hebben
we meer van hetzelfde, maar dan in een ander staatkundig jasje; de burger, “the man in
the street” heeft daar niets aan. Daar moeten wij weldegelijk rekening mee houden.
Dat geldt ook voor de lokale bestuurders/volksvertegenwoordigers op de eilanden,
maar vooral ook voor bejegening vanuit Nederland. Er moet met name rekening
worden gehouden met de lokale situatie van de eilanden en het kan niet zo zijn dat
allerlei regelingen alleen met een Nederlandse bril en al te bureaucratisch worden
toegepast. We hebben het steeds over behoorlijk bestuur, de beginselen van goed
bestuur. Deze regels moeten uiteraard naar behoren in acht worden genomen, maar met
één zeer belangrijk onderdeel van die beginselen wordt soms in de praktijk door
bestuurders, inspecties en toezichthoudende autoriteiten onvoldoende rekening
gehouden, namelijk: de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. En er mag absoluut
geen sprake zijn van misbruik van machtposities. Afgezien daarvan moet men zich ook
niet baseren op verhalen in de sociale media die vaak niet kloppen, op ficties en

percepties, maar op ware feiten en omstandigheden. Het Statuut spreekt wat betreft de
status van Bonaire, Sint Eustatius en Saba duidelijke taal: er moet sprake zijn van
gelijkheid, maar gelet op de kleinschaligheid, geografische ligging en andere culturele
omstandigheden kunnen niet zo maar allerlei Nederlandse regelingen worden
overgeplant. Ongelijke situaties moeten ook ongelijk worden behandeld. Ik denk hier
o.m. aan het kiesrecht, belastingrecht, toepassing van regels op de gebieden van
milieu, volksgezondheid, financiën, onderwijs, toezicht enz. 
Dit alles impliceert ook dat voorkomen moet worden dat in de Koninkrijksrelaties en
in de samenlevingen de techno-bureaucratie de dienst gaat uitmaken. Het gevaar van
de technocratie of van de techno-bureaucratie bestaat niet alleen hierin dat de
democratie geleidelijk wordt teruggebracht tot louter formele schijn, maar ook dat de
politieke problemen het object van min of meer op zichzelf staande organen
(overheidsinstituties) worden. Meer dan de op het algemeen belang gebaseerde macht
(visie en verantwoordelijkheden) houden de technocraten hun eigen macht voor ogen.
De menselijke factor wordt door hen in het geheel van technische factoren
ondergebracht met als gevolg dat de mens, de burger en de samenleving als geheel
daar zwaar onder te lijden hebben.
Wat dit alles betreft kunnen toezichthoudende overheidsinstituties een goed voorbeeld
nemen aan de goede wijze waarop het College Financieel Toezicht zijn
werkzaamheden heeft uitgevoerd en nog steeds uitvoert. Zo heeft het College met zijn
bestuur en medewerkers onder soms moeilijke omstandigheden toch zeker heel goed
werk verricht en naar behoren zijn taak vervuld. Uit de rapportages van het College
(2016) zelf en van de Evaluatiecommissie (2015) blijkt dat in goede samenwerking
met de landen en de openbare lichamen betekenisvolle stappen zijn gezet naar
verduurzaming van de overheidsfinanciën. De Evaluatiecommissie bleek toen echter
“niet overtuigd te zijn dat de landen zelfstandig, dat wil zeggen met hun eigen
instituties en hun eigen bestuurlijk handelen en toezicht, in staat zijn om te komen tot
een structureel gezonde financiële huishouding”. In zijn jaarverslag 2015 zegt het
College dat het “ondertussen voor het College een balancing act blijft tussen zijn
formele rol als toezichthouder – de ruthless truth teller – alsmede ook de in de
wetgeving opgenomen adviserende rol – de trusted advisor”. Dat valt dus niet mee
voor het College, maar het heeft streng, maar toch steeds ook rechtvaardig zijn werk
gedaan en rekening gehouden met de lokale omstandigheden en gevoeligheden. Mijn
complimenten daarvoor.

Samenwerkingsvormen

Ondanks mogelijke relationele problemen wordt de grote betekenis van het
Koninkrijksverband en van de constitutionele monarchie, in het bijzonder de positie
van onze Koning, als eenheid bevorderende factoren van het Koninkrijksverband in
brede lagen van de samenlevingen op alle eilanden gedragen en benadrukt. De steeds
terugkerende problemen en het gebrek aan vertrouwen zijn niet nodig binnen het
Koninkrijk, als de partijen zich zouden gedragen zoals het eigenlijk zou moeten,
namelijk als leden van een grote leefgemeenschap, het Koninkrijk der Nederlanden.
Het Koninkrijk moet zijn meerwaarde tonen door elk land en eiland sterker te doen
staan in onze dynamische wereld. Daarom is het goed dat wij met elkaar in het
Koninkrijk de krachten bundelen. Wij moeten gezamenlijk duidelijk maken wat de
meerwaarde van het Koninkrijk is. De schaal van onze eilanden is daarbij minder
relevant. Wat wel van groot belang is, is sterk leiderschap van mensen met kennis,
kunde, capaciteit en integriteit, met sterke gevoelens voor goede onderlinge
verhoudingen (netwerken), alsmede een serieuze visie die hard nodig is om de
ambities en verwachtingen van de hele samenleving te ondersteunen en ambitieuze en
duurzame strategieën te ontwikkelen. Elke leefgemeenschap die inhoud wil geven aan
zijn bestaan, doet dat. Dit creëert ruimte voor samenwerking, gezamenlijk beleid en
gemeenschappelijke acties. Daarom moeten wij in het koninkrijk overeenstemming
weten te bereiken over de basis van de samenwerking en de terreinen waarop de
partners elkaar kunnen aanvullen. Behoorlijk bestuur en rechtshandhaving moeten
uiteraard fungeren als de belangrijke, normatieve pijlers van de statutaire
verhoudingen. Structuren en bevoegdheden zijn natuurlijk middelen, waarvan naar
behoren gebruik moet worden gemaakt. Maar samenlevingen en burgers hebben daar
niets aan als de doelstellingen, waarop zij als burgers rekenen en waaraan zij behoefte
hebben, niet in vervulling komen. Burgers hebben recht op en rekenen ook op een
samenleving waar welvaart, welzijn en respect de boventoon voeren. De sociaaleconomische achterstanden met de negatieve effecten daarvan in asociaal gedrag en
criminaliteit, kunnen alléén worden weggenomen door in goede samenwerking in de
publieke en private sector binnen het Koninkrijk gezamenlijk te investeren in
duurzame economische ontwikkeling, werkgelegenheid en voorzieningen in
gezondheidszorg en onderwijs. Wat de economie betreft is het Koninkrijk – in casu
met name Nederland - een belangrijke toegangspoort tot Europa. Voor Nederland zijn
de Caribische Koninkrijksdelen een belangrijke springplank naar Zuid- en MiddenAmerika. Ik denk hier aan het project Economisch Partnership dat indertijd onder oudMinister Jorritsma is opgestart. Wij versterken elkaars economische potentieel. Dit
moet op korte termijn weer worden opgepakt en verder worden uitgebouwd.
SAMEN VERDER IN HET KONINKRIJK MET NIEUWE IMPULSEN:
CONCRETE INVULLING HIERVAN
Historisch zijn de landen en eilanden van het Koninkrijk met elkaar verbonden. Deze
lotsverbintenis heeft tegenwoordig dringend behoefte aan een nieuwe legitimatie, een
concretere invulling met nieuwe impulsen. In onze tijd zou in het Koninkrijk een brede
gemeenschappelijk gedragen verantwoordelijkheid moeten worden bevorderd, niet
alleen voor de zorg voor de formele Koninkrijkstaken maar voor de sociaaleconomische verhoudingen in en tussen de landen. Het is op grond van artikel 43 van
het statuut een taak van het Koninkrijk de fundamentele mensenrechten en vrijheden,

de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van bestuur te waarborgen, met andere
woorden, een zoveel mogelijk gemeenschappelijk beleid en gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid met betrekking tot deze zorggebieden. Dat geldt blijkens het
Statuut niet zo uitdrukkelijk voor maatschappelijke voorzieningen als onderwijs,
volkshuisvesting, medische zorg en armoedebestrijding. Vandaar de vaak gehoorde
stelling dat daarvoor geen beroep op het Statuut kan worden gedaan; wél op
Nederland, in het kader van incidentele samenwerkingsafspraken, die inmiddels
langzamerhand tot een einde zijn gekomen. Zelfredzaamheid geldt kennelijk dus als
uitganspunt. Dat houdt verband met de veelal heersen opvatting dat het Koninkrijk als
zodanig wel statutaire waarborgen voor de handhaving van de beginselen van de
democratische rechtsstaat (democratie, behoorlijk bestuur en rechtshandhaving) biedt,
maar niet voor de beginselen van de sociale rechtsstaat. Dat blijkt ook uit de
conclusies van het eerder genoemde Interparlementair Koninkrijksoverleg. Daar wordt
armoede gezien als een schande voor de desbetreffende samenlevingen, maar
tegelijkertijd is de conclusie dat het primair de regeringen van de verschillende landen
zijn die het beleid op dit terrein moeten ontwikkelen. De normering die in het hele
koninkrijk op gelijkwaardige wijze heeft te gelden voor alle gebieden van
overheidszorg, blijft dus beperkt tot de rechtsstatelijke parameters en strekt zich niet
uit tot de parameters van de maatschappelijke overheidszorg. De
gemeenschappelijkheid van het Koninkrijksverband komt daardoor onder druk te
staan, hetgeen op dit moment het geval is.
Versterking van de beleving en de invulling van de gemeenschappelijkheid binnen het
Koninkrijk, van het besef dat wij allen als Nederlanders deel uitmaken van hetzelfde
koninkrijk (hoever ook uit elkaar), zou kunnen leiden tot een radicale wending in onze
beleving van de ware inhoud van het koninkrijk. Dit zal ook tot een radicale omkering
van de waardering van de grote sociaal-economische verschillen tussen en binnen de
landen/eilanden in het Koninkrijk bevorderen, met name wat betreft maatschappelijke
voorzieningen als onderwijs, volkshuisvesting en medische zorg alsook de bestaande
armoede. In een ware koninkrijksgemeenschap zijn dergelijke grote verschillen
ondenkbaar en onaanvaardbaar, omdat het daarin gaat om een gemeenschappelijke
verbintenis (een lotsverbondenheid) – weliswaar in verscheidenheid – aan de
beginselen van de democratische én sociale rechtsstaat, waarin ook sociaal
rechtvaardige verhoudingen moeten worden gegarandeerd. Met andere woorden: ons
koninkrijk is een koninkrijk waarin lief en leed gemeenschappelijk wordt gedeeld, of
het is het niet. Wij kunnen niet een beetje samen in het koninkrijk zitten, en een beetje
niet. Kiezen wij voor het laatste, dan heeft het Koninkrijk eigenlijk geen toekomst.
Kiezen wij voor het eerste, dan is er voldoende basis voor hernieuwd vertrouwen in de
toekomst van de koninkrijksgemeenschap. Als men de gevoelens uit brede lagen van
de samenlevingen in de Caribische delen van het Koninkrijk proeft, dan is toch nog
steeds de conclusie dat zij voor het eerste kiezen. 
Na al die discussies rond de staatkundige hervormingen, is het nu dus zaak dat de
Koninkrijkspartners het eens worden over de waarborging van de essentialia in het
Koninkrijksverband. Er is behoefte aan nieuwe dimensies en impulsen. We moeten

gaan investeren in een sociaal-economische en culturele transformatie in de relaties.
Dit impliceert de dringende noodzaak van een nieuw kader dat wij van tijd tot tijd
samen kunnen bespreken om de implicaties daarvan voor de partners in het Koninkrijk
te overzien.


Al eerder heb ik het voorstel gedaan voor een "Koninkrijkconferentie" om alle
eerder genoemde onderwerpen gezamenlijk te bespreken in een breder
maatschappelijk verband met betrokkenheid van de publieke en private sector. Een
Interparlementair Koninkrijksoverleg op politiek-bestuurlijk niveau is natuurlijk wel
nodig, maar niet voldoende. Een Koninkrijksconferentie gaat veel verder en geeft alle
partners uit zowel de particuliere als de publieke sector in het Koninkrijk een goede
gelegenheid elkaar één of twee keer per jaar te ontmoeten en sociaal-economische en
culturele zaken te bespreken die diepere invloed hebben op de samenlevingen in het
algemeen. Een kleine commissie van respectabele vertegenwoordigers van elk van de
partners kan worden ingesteld ter voorbereiding van deze conferenties. 


Wat zijn de belangrijkste kwesties die tijdens een dergelijk Seminar moeten worden
besproken? En hier verval ik weer in herhaling: we moeten ons richten op nieuwe
impulsen om samen verder te gaan in het Koninkrijk, op onderwerpen die onze
mensen, onze samenlevingen het meest raken: sociaal-economische en culturele zaken
die leiden tot totale positieve transformatie van onze samenlevingen. En dus, in
conferentie bij voorkeur niet al te veel discussies over politiek-bestuurlijke en
staatkundige kwesties.
Wat is de betekenis van een sociaal-economische transformatie van de betrekkingen
tussen de samenlevingen binnen het Koninkrijk? Het betekent in de eerste plaats dat
we meer gevoel van gemeenschappelijkheid en saamhorigheid met elkaar in het
Koninkrijk moeten creëren. Het Koninkrijk is ook van strategisch belang en biedt de
Caribische delen van het Koninkrijk een goede gelegenheid om hun positie in de
mondiale ontwikkelingen ten gunste van alle burgers te versterken en nieuwe
investeerders aan te trekken. In dat verband moeten ook de intergouvernementele,
sociaal-economische en culturele betrekkingen van de Caribische delen van het
Koninkrijk met de Caribische en Latijns-Amerikaanse regio worden gestimuleerd en
netwerken verder worden uitgewerkt. Daarbij moeten wij veel meer gebruik maken
van onze ambassades. Ik weet zeker dat al onze ambassadeurs beschikbaar zijn om
voor ons lokale deuren te openen en sociaal-economische en culturele contacten te
bevorderen.
Als wij het hebben over de meerwaarde van het Koninkrijk, kan ik natuurlijk niet
nalaten melding te maken van het belang van initiatieven op dit gebied in de private
sector. In de jaren negentig hadden we nog het Vriendengenootschap NederlandAntillen. Dat heeft geleid tot het aantrekken van belangrijke investeerders en
particuliere fondsen. Helaas bestaat deze organisatie niet meer.
Wel zijn er nog private Nederlandse fondsen zeer actief op onze eilanden, die
uitstekend werk verrichten, zoals het Oranjefonds, Prins Bernhard Cultuur fonds, het
Kansfonds, Stichting Koninkrijkssamenwerking en nog enkele andere fondsen.

Ook wil ik wijzen op de activiteiten van het Comité Koninkrijksrelaties dat indertijd
in aanloop naar de herdenking van 50 jaar Statuut in 2004 op initiatief van Pieter van
Vollenhoven en mij is opgericht. De opvattingen van het Comité zijn verwoord in de
notitie “Investeren in gezamenlijkheid”. De titel zegt het al: er is te weinig
geïnvesteerd in gezamenlijkheid. Omdat in de relaties de zo waardevolle “eenheid in
verscheidenheid” niet vanzelf tot stand komt, meent het Comité dat een nieuw
initiatief uit de samenleving van alle Koninkrijksdelen nodig is. Er is behoefte aan
revitalisering, aan een nieuw elan. Daarbij moet met name worden bedacht dat de
relaties tussen de regeringen niet het enige is dat telt in de Koninkrijksrelaties. Er moet
ook en vooral veel meer worden gedaan aan het stimuleren van concrete
samenwerking tussen diverse maatschappelijke organisaties.
Om dit alles te bevorderen pleit het Comité voor de instelling van een gezamenlijk
Secretariaat Koninkrijkszaken in Nederland. In zo’n gezamenlijk secretariaat hebben
dan vertegenwoordigers van alle landen met kennis van zaken zitting, zodat zij
gezamenlijk kunnen optrekken en de meerwaarde van het Koninkrijk beter tot zijn
recht kan laten komen. Het Comité zoekt daarbij aansluiting bij bestaande
maatschappelijke initiatieven. Het draagvlak in de samenlevingen moet worden
vergroot. Nieuwe medespelers uit brede lagen van de bevolkingen dienen de relaties
een nieuwe impuls te geven. Informatie-uitwisseling is bij dit alles van groot belang
om misverstanden en verkeerde percepties weg te nemen. Inmiddels hebben op
initiatief van het Comité uitwisselingen over en weer van leerlingen van middelbare
scholen in de diverse landen plaatsgevonden. Jongeren moeten elkaar leren kennen om
daarmee met name bepaalde negatieve percepties weg te nemen. Aan de Universiteit
Utrecht is toen ook de bijzondere Leerstoel “Constitutioneel Koninkrijksrecht”
ingesteld. Ik had het voorrecht deze leerstoel een aantal jaren te mogen bekleden als
bijzonder hoogleraar. Groepen studenten uit Nederland zijn naar onze eilanden
gekomen om studies te maken over diverse onderwerpen.
Maar er moeten uit de private sector zelf ook meer initiatieven komen. Men moet niet
al te veel wachten op wat de overheid doet. Sociaal-economische en culturele missies
vanuit de particuliere sector tussen de landen van het Koninkrijk moeten veel meer in
beweging komen. Daarvoor zijn netwerken nodig tussen het bedrijfsleven en andere
private belangenorganisaties aan beide kanten van de oceaan. Dus hier nogmaals een
wake-up call voor de private sector.
Tot slot
Kortom, het is hoog tijd om als partners in het Koninkrijk snel in actie te komen en
met elkaar van gedachten te wisselen en tot concrete afspraken te komen over zaken
die echt van belang zijn voor de gewone mens, de gewone burger in al onze
samenlevingen. Verbetering van communicatie is alleen mogelijk vanuit een
gemeenschappelijk perspectief. Deze benadering kan niet beperkt blijven tot het
politiek-bestuurlijke niveau. Zonder de betrokkenheid van maatschappelijke
organisaties, vertegenwoordigers van de jonge generaties, mensen buiten de politiekbestuurlijke hitte van de dag, zal het niet werken. 


Ik hoop van harte dat de regeringen/bestuurders en de particuliere sectoren van alle
delen van het Koninkrijk, maar vooral die van de Caribische delen van het Koninkrijk

bereid zijn het initiatief te nemen om het proces van nieuwe dimensies en impulsen
binnen het Koninkrijk te bevorderen, zodat wij in welvaart en welzijn samen verder
kunnen in het Koninkrijk.
Bij een eerdere gelegenheid heb ik uit een artikel van de toenmalige Gevolmachtigde
Minister van de Nederlandse Antillen, Eduard (Dito) Mendes de Gouveia: in het boek
“Veranderend Curaçao” (1999) geciteerd, waarin hij zegt “het Statuut is te vergelijken
met een goede wijn die staat te rijpen om te worden genuttigd. Het rijpingsproces is in
volle gang. We zijn evenwel nog zoekende naar de juiste omgevingstemperatuur om
het bouquet van deze edele wijn tot haar recht te laten komen en de juiste sfeer te
kunnen savoureren. Daarbij is het zaak de wijn met gepaste eerbied te behandelen. Na
bijna vijfenveertig jaar moeten wij in staat zijn de letter en de geest van het Statuut in
praktijk te brengen.” De heer Mendes de Gouveia sluit af met de stelling: “Het is een
kunst om het bouquet van het Statuut tot ontwikkeling te laten komen.” Hierbij
aansluitend zou ik willen zeggen dat het nu na 63 jaar Statuut hoog tijd wordt dat de
burgers van het Koninkrijk eindelijk het bouquet van deze wijn gaan savoureren en dat
alle Regeringen/bestuurders/volksvertegenwoordigers en ook private organisaties van
de landen/eilanden van het Koninkrijk actief het belang en de meerwaarde van het
Koninkrijksverband in concreto gaan uitwerken en uitdragen, zodat wij gezamenlijk
verder kunnen gaan in het Koninkrijk met bevolkingen die kunnen genieten van
welvaart en welzijn.
Tot slot wil ik de afscheidnemende voorzitter, de heer Age Bakker, en leden van het
College Financieel Toezicht, de heren Alberto Romero en Hyden Gittens van harte
dankzeggen voor al het uitstekende werk dat zij hebben verricht in het belang van onze
landen en eilanden en hun bevolkingen en ik wens hen ook voor de toekomst het
allerbeste toe. 
Ik dank u allen voor uw welwillende aandacht.

