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EQUALITY FOR B.E.S.EQUALITY FOR B.E.S.
“We hold these truths to be self-
evident, that all men are created 
equal, that they are endowed by 
their Creator with certain un-
alienable Rights, that among 
these are Life, Liberty and the 
pursuit of Happiness” ... 
Who does not know these words 
of the American Declaration of 
Independence. It is so simple: ‘All 
men are created equal’. Although 
everybody knows that nobody is  
literally equal to anybody else, 
we all understand the intention 
of these words very clearly: No-

body should have any privileges 
based on race, religion, national 
or social origin etc. and every-
body should be equal before the 
law. Discrimination goes against  
the foundation of the law. It is ab-
horrent. 
There is no legitimate system 
of law without recognition and 
the actual enforcement of the 
principle of equality. And this 
is a principle a civilized nation 
cannot afford to compromise on.
Simply put: Without equality a 
legitimate state cannot exist.

It is not surprising, therefore, that 
the opening article of the Dutch 
Constitution lays down the prin-
ciple of equality. The very fi rst 
article, mind you. Equality fi rst. 
The principle is unquestionable 
in the Dutch system of law. 
Despite all possible (and actual) 
shortcomings in practice and the 
imperfect application of the law, 
there is no doubt whatsoever 
in Dutch law as to the validity 
of this principle. Every Dutch 
citizen can always count on one 
thing: He has equal protection 

under the law and all laws will 
be evenly applied to him. Any-
thing less would be uncivilized, 
a crime even. 
The BES-islands (Bonaire, St. 
Eustatius and Saba) have chosen 
to integrate into Holland. This 
would make them an integral part 
of Holland. If Holland does not 
want to accept us, if we are not 
welcome, then Holland should 
say so. But if we are accepted - 
for which we are grateful - then 
we are accepted as equal citi-
zens. There is no other way.   

Mas vale nunca 
que tarde;

página 27 - 28

‘WolBES’, lei 
básiko nobo,
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Not a burden,
but a chance!

Page 8-9

Werkbijstand,
een nieuw begrip. 

blz. 7
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WAAROM ARCO 
IN 4 TALEN?

We hebben in de Antillen al veel teveel 
tijd verdaan. Een land wordt niet opge-
bouwd met kletsen. Het wordt opge-
bouwd met plannen, organiseren en 
werken. En leren (studeren). 

Spaanstalig continent
Wij liggen in een continent waar veel 
Spaans gesproken wordt. Voor handels-
contacten en toerisme zullen we dus 
Spaans moeten kennen. Bovendien, 
onze bevolking heeft vele Spaans-
taligen opgenomen. Daarom wordt zelfs 
lokaal al veel Spaans gesproken. Om in 
te kunnen spelen - ook commercieel - 
op de linguistische realiteit van onze 
omgeving is kennis van de Spaanse taal 
een must. 

Toegangspoort tot Europa 
Onze toegangspoort tot Europa is Ne-
derland. Wij hebben - for better or for 
worse - reeds meer dan 350 jaar een 
nauwe band met Nederland. Het kan wel 
zijn dat de relaties niet altijd even goed 
geweest zijn. Een verstandig mens ziet 
in dat ons contact met Nederland van 
levensbelang is. De BES-eilanden (in ie-
der geval Bonaire) hebben expliciet uit-
gesproken dat we met Nederland verder 
willen in een nauw integraal samen-
werkingsverband. Het referendum 
2004 was duidelijk. Daarbij hoort meer 
kennis van de Nederlandse taal. Het is 
dus van belang dat de media daarop in-
spelen. ARCO is zo’n medium dat daar 
- op eigen wijze - op inspeelt. Wij publi-
ceren vele artikelen in het Nederlands. 

Nederlandstalig onderwijs
Ook ons onderwijssysteem moet te-
rugkeren naar het Nederlands. De van 
huis uit Papiamentstaligen hebben 
het dan moeilijker. Dat moeten we 
zien op te lossen met extra aandacht 
en voorzieningen. Maar ook door de 
Nederlandse taal in onze gemeen-
schap een prominentere rol te geven. 
Dus meer radio en tv in het Nederlands 
enz. 

Nederlands offi ciële taal
Onze offi ciële taal is nog altijd het Ne-
derlands. Ook dat is een reden om het 
Nederlands te stimuleren. Er zijn dus 
historische, culturele, praktische, po-
litieke en economische redenen om het 
Nederlands de plaats te geven die het 
verdient. Wij herhalen: De BES moe-
ten lid worden van de Nederlandse 
taalunie.  In dit opzicht moeten wij een 
voorbeeld nemen aan Suriname. Ook 
wij kunnen de Nederlandse taal verrij-
ken. De ‘BES’ is al het eerste woord!
 En Papiaments dan?
Het enige dat echt ons eigen is, is onze 
geliefde taal, het Papiaments. Onze 
cultuur wordt niet gevormd door en-
kele folkloristische ‘Simadan-dansjes’, 

of oude gebruiksvoorwerpen (mees-
tal import vanuit omringende landen 
of Nederland anyway). Wat de ei-
landen echt zelf hebben ontwikkeld,
is Papiaments. Wij houden van onze 
taal, hoe beperkt ontwikkeld hij ook 
moge zijn. Wij vinden het fi jn om Pa-
piaments te praten. Het is de essentie 
van onze levende cultuur. 

Het Papiaments werd vroeger om-
schreven als een ‘schuiltaal’, een me-
dium om onderling te communiceren, 
zonder dat de machthebbers je be-
grepen. Waarschijnlijk heeft het deze 
functie tot op zekere hoogte ook wel 
gehad. In Curaçao willen vele mensen 
nog steeds liever niet dat vreemdelin-
gen Papiaments spreken. Dat neemt het 
schuiltaal-effect weg. Nieuwkomende 
Nederlanders hebben hier vaak geen 
oog voor gehad en hebben na kor-
te tijd hun poging om Papiaments te 
leren in wanhoop opgegeven.

Maar wat hiervan zij, het Papiaments 
heeft zich ontwikkeld tot een taal, die 
nog steeds wacht op standarisering en 
verdere beschrijving enz., maar die 
zonder meer onze cultuurtaal is ge-
worden. Dit willen we niet opgeven. 
En dat hoeft ook niet. 

De Friezen hebben het wettelijk recht 
gekregen om naar keuze Nederlands 
of Fries te spreken. Nederland is dus 
groot genoeg om streektalen te erken-
nen (evenals andere Europese landen). 
Er moet dus zo spoedig mogelijk een 
offi ciële leerstoel Papiaments worden 
ingesteld aan een of andere Neder-
landse universiteit en de UNA. Maar 
in ieder geval zal Papiaments altijd een 
belangrijke rol blijven spelen op onze 
eilanden. Als ‘verzameltaal’ vormt het 
ook een goede basis voor  het aanleren 
van andere talen. 

Meertaligheid
Het spreekt voor zich dat Engels niet 
gemist kan worden, willen we onze 
eilanden ontwikkelen. Dit brengt ons 
naar een noodzakelijk beleid van meer-
taligheid, zoals het vroeger ook was: 
Papiaments, Nederlands, Engels en 
Spaans. Voor ons alle 4 even belang-
rijk. Iedereen moet ze alle 4 leren. Geen 
ontkomen aan. 

Onmogelijk? Nederland had dit inzicht 
vroeger ook, om dezelfde reden. ‘Ned-
erland is een klein landje en het buit-
enland is zo groot’. Wil je in Europa 
mee kunnen, dan zul je Duits, Engels 
en Frans moeten kennen. En vroeger 
konden vele Nederlanders dat ook! Wat 
Nederland kan, kunnen wij ook. We 
moeten het inzien. ARCO ziet het in en 
handelt ernaar.  

Bijzondere editie  
De voor u liggende editie heeft een bij-
zonder doel. Wij hopen de Nederlandse 
bevolking (via de Nederlandse pers) 
duidelijk te maken wat er speelt in de 

BES-eilanden en waarom de staatkun-
dige veranderingen méér zijn dan de 
invoering van wat nieuwe wetten. Het 
gaat om een ommekeer in ons denken, 
maar ook om een ommekeer in het 
Nederlandse denken over de BES. 

Van obstructie naar 
constructie 
De politiek van het eeuwige bloedzui-
gen, willen we achter ons laten. Alle 
monumenten verslonsen we, behalve 
de slavenhuisjes bij de zoutpannen. Alle 
Nederlandse bewindslieden nemen we 
mee naar dit monument. Zonder iets te 
zeggen, spelen we in op het schuldge-
voel. En dan slaan we onze slag: ‘Come 
across with some money!’ Zo werd 
de slavernij een bron van afgeperste 
inkomsten. Dit zweren we af. 

Wij gaan met Nederland samen-
werken. De autonomie is niet meer 
heilig. Die hebben we ook niet meer 
nodig om ons achter te verschuilen te-
gen de ‘boze Nederlander’ die ons wil 
overheersen. Ja, de Nederlander heeft 
een voorsprong. Zijn geest is gebrand 
op geld, meer dan bij ons. Maar hij is 
ook eerlijk. Als je een deal hebt, heb je 
een deal. Zo zullen we dus met Neder-
land samenwerken. Op afspraak. Wij 
moeten nog veel leren in dit opzicht, 
maar we wagen de sprong. God zal ons 
bijstaan. Ons geloof is sterk.   
Gewenning  
We zullen moeten wennen en gemak-
kelijk zal de ommekeer niet zijn. Maar 
een redelijk alternatief hebben we niet, 
tenzij Nederland van ons verwacht en 
ons dwingt om een tweederangs bur-
gerschap te accepteren. Dat zou een 
historische vergissing zijn. 

Tijdbom
Deze editie dient in het bijzonder om 
die vergissing te voorkomen. Als nie-
mand de situatie goed uitlegt, dan is 
die vergissing gauw gemaakt. Hij ligt 
op dit moment op de loer.  
Een nieuw staatkundig systeem dat 
ongelijkheid inbouwt, is een tijdbom. 
Apartheid werkt niet, ook niet op af-
stand. De BES liggen ver weg, maar 
dat maakt de mens niet anders.

Talen in deze editie
Om dit alles uit te leggen bieden wij 
u deze editie aan. Omdat vele Ned-
erlandse lezers geen Spaans spreken, 
wordt in deze bijzondere editie slechts 
één Spaanstalig artikel opgenomen, 
met een Nederlandse samenvatting. 
Alle andere artikelen zijn in het Ned-
erlands en Engels, plus enkele in het 
Papiaments ter informering van de 
lokale bevolking. 

Hey, listen, I can meow in 7 languages!
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WHY WRITE ABOUT THE WHY WRITE ABOUT THE 
NEED FOR EQUAL RIGHTS?NEED FOR EQUAL RIGHTS?
Need for equality obvious
Some ARCO-writers wondered why we 
should write about this at all. ‘Isn’t it ob-
vious?’, they protested. The BES-islands 
are going to be part of Holland. This has 
been agreed in the ‘Final Declaration’ 
(‘Slotverklaring’). 

Art. 1 Slotverklaring reads:
‘BES krijgen in de toekomst een 
staatsrechtelijke positie binnen het Ne-
derlandse staatsbestel’. 
 So, obviously, as part of Holland, 
article 1 of the Dutch Constitution (= 
‘Grondwet’) must apply in Bonaire, Eus-
tatius and Saba (‘BES’), when the new si-
tuation enters into force. Art. 1 Grondwet 
prohibits discrimination in all its forms. 
So equality is a given. There is no need 
to write about it. The law is the law. It’s 
that simple!

So why dedicate a special edition to this 
isssue then, i.e. the need for equal rights 
between citizens of Holland and of BES? 
The reason is that it is not so obvious to 
everybody. Many people in Holland, both 
in politics and on the street, do not fi nd 
it obvious that equal rights should be in-
troduced. They insist that the BES-islands 
should accept inequality for its citizens. 

Social and economic rights
First of all, it’s important to make clear 
what we are talking about. We are referring 
to eqaulity in basic social and economic 
rights. Things like: the minimum wage, 
Old Age Pension (known as ‘AOV’ in the 
Antilles), unemployement benefi t (known 
as ‘WW’ in Holland) and rent subsidies 
(in Holland tenants receive a subsidy to 
be able to pay the rent, if their income is 

very low; this is known as ‘huursubsidie’ 
in Dutch). 

The constitutional talks have now reached 
a point where it has become clear that 
Holland is objecting to equal rights for 
BES-citizens. Virtually this means that 

Holland wants us to accept a status of 
‘second class citizens’ for our people, not 
within the Kingdom this time, but within 
Holland itself. 

Why does Holland object?
Now before we start condemning Hol-
land off-hand, we should examine their 
reasons. Holland fears two things. Firstly, 
if equality is accepted, they fear that the 
BES-islands will become ‘magnets’, at-
tracting  a fl ood of immigrants. Secondly, 
they fear that equality will be ‘disruptive’ 
in the sense that it will cause the welfare 
level in the other islands (i.e. SXM, Aruba 
and Curaçao) to become much lower than 
in the BES-islands. This will cause envy, 
strife and (massive) migration between 
the islands. 

Well, let’s analyze these objections and 
fears. 

First of all, Holland is a great magnet it-
self. Immigrants from all over the world 
fl ock to Holland. This may cause some 
problems, but nobody in Holland is sug-
gesting that the social and economic rights 
of its citizens should be lowered to stop 
Holland from being such a great magnet! 
As long as any country is relatively rich, 
it will always be a magnet for migrants. 
This is only natural, because people are 
born with a desire to improve their lot and 
to enjoy life. This is called the ‘pursuit of 
happiness’, a God-given human right. 

It is very unjust to ask of people not to 
pursue happiness. It is wrong to expect of 
BES to remain poor, or to accept a lower 
welfare level, just to avoid outsiders from 
coming in. To be honest, this is absurd. We 
do not seek to offend Holland, but we can-
not follow their logic here. Holland itself 

would not dare suggest a lower welfare 
level to its own people to avoid immigra-
tion. We are confi dent Holland will - upon 
refl ection - understand that this is simply 
a false argument. We are confi dent for - 
contrary to popular belief in the Antilles 
- the Dutch are reasonable people. In fact, 

they may even rely on reason a bit too 
much. But either way, if we did not have 
the confi dence that they were reasonable 
people, we should not even ask to become 
a part of Holland. But we have asked 
and, therefore, we presume their good 
faith. And we will not be disappointed.
   And the second objection? 
And what about the ‘disruption’ argu-
ment? The Council of State (= ‘Raad van 
State’) expressed this argument, using the 
Dutch word ‘ontwrichting’ = ‘disruption’.
 It is true, of course, that the Dutch welfare 
level is much higher than the Antillean 
one. That is why so many Antilleans have 
gone to live in Holland. So, yes, if the 
Dutch welfare level were to be introduced 
in the BES-islands, the other islands might 
indeed be envious. 
But why should this lead to ‘disruption’? 
What is going to ‘disrupt’, we ask? Aruba’s 
welfare level is higher than Bonaire’s, but 
that has never ‘disrupted’ anything. There 
was no serious increase in inter-island mi-
gration. There was quite a lot of migration 
from Curaçao to St. Maarten when the 
latter island was booming, but it did not 
cause any insoluble problems either. 
So ‘disruption’ is not really an argument. 
It is just a word. Higher welfare does not 
pose any insoluble problems. When there 
is a rich man living in the street, it does 
not disrupt the street. People know and 
accept that some people are better off than 
others. That is a fact of life. 
And if some Antilleans should decide to 
move to BES because of these islands’ 
higher standard of living, this should be 
welcomed. After all, it is preferable they 
migrate to BES instead of Holland, a 
country which often they do not know. 

Some people are more equal than others... Even if the principle of equality is 
accepted for BES, Holland’s glass will still be fuller than ours... That’s OK 

Inequality leads to disruption 
So, upon closer examination we see that 
‘disruption’ cannot be an argument to 
deny citizens their equal rights. On the 
contrary, history has shown that a legal 
system based on unequal rights always 
causes disruption sooner or later. The 
BES-islands (except Statia) have opted to 
become an integral part of Holland. In any 
case, this has been agreed to in the Final 
Declaration. So, therefore, the BES-citi-
zens have a fundamental right to equal 
treatment before the law. It would cause 
disruption if this were denied. 
St. Maarten, Aruba and Curaçao (let’s 
call them ‘MAC’) have opted to become 
a ‘country’ (= ‘Land’) within the King-
dom, separate from Holland. They will 
not become an integral part of Holland. 
So clearly, as the Kingdom rules have 
been interpreted during the past 50 years 
(although incorrectly!), they will have to 
determine their own welfare level.

Reference point 
During the past 50 years Curaçao was the 
reference point for the welfare level in the 
BES-islands (art. 110 Island Regulation = 
‘Eilandenregeling’). In the new situation 
this reference point will be gone. BES will 
no longer be part of the Neth. Antilles and 
the Island Regulation will no longer apply 
to BES. The only possible new reference 
point will be the Dutch welfare level, as 
BES will become a part of Holland. 
It would be very unreasonable to arrange 
things so that Curaçao would remain the 
reference point for the BES welfare level, 
as in the new situation the BES-islands 
will have no political say in Curaçao at 
all. So BES cannot be bound to a situa-
tion, they cannot infl uence in any way.  
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WAT IS GELIJKHEID
EIGENLIJK?

Gelijk in gelijke gevallen
Gelijkheid is wat de wet zegt dat het is, 
niet meer en niet minder. Het betekent 
niet iedereen precies gelijk. Het bete-
kent niet één-op-één gelijke rechten in 
alle opzichten. Een mentaal gehandicapt 
kind heeft geen gelijk recht op een univer-
sitaire opleiding. Die heeft recht op een 
speciale behandeling. Dit is duidelijk. 

De BES-eilanden (kortweg de ‘BES’, of 
‘BES’) proberen dan ook niet het wiel 
nogmaals uit te vinden. De wet is de wet. 
Die is tot stand gekomen na veel strijd 
en veel studie. De basiswet van Neder-
land is de Grondwet. De Grondwet zal de 
nieuwe basiswet worden van BES. Dat is 
met Nederland zo overeengekomen in de 
Slotverklaring. Nogmaals art. 1 van de 
BES-Slotverklaring: 
‘BES krijgen in de toekomst een 
staatsrechtelijke positie binnen het Ned-
erlandse staatsbestel. Dit kan door de ei-
landen in te richten als openbaar lichaam 
in de zin van art. 134 van de Grondwet’.
Overtreding Grondwet? 
Wellicht naïef, maar wij gaan ervan uit 
dat de overgrote meerderheid van de 
Tweede Kamer de Grondwet zal respec-
teren. Velen hebben ons gewaarschuwd 
om vooral niet te ‘schermen met art. 1 van 
de Grondwet’, het gelijkheidsartikel. ‘Dat 
zet kwaad bloed’, zeggen ze. ‘Nederland 
is het oude Nederland niet meer’. 

Wij antwoorden deze angsthazen dat, 
integendeel, Nederland zichzelf aan het 
terugvinden is. De politieke strubbelingen 
na de moord op Pim Fortuyn, de pro-
blematiek rond religieus fundamenta-
lisme en de afwijzing van de Euro-
pese Grondwet zijn (belangrijke) issues 
van de dag, maar zij ondermijnen 
niet Nederlands respect voor vrijheid, 
gelijkheid en democratie, de 3 grondsla-
gen van de Grondwet. Wij schermen daar-
om met een gerust hart wel met art. 1 van 
de Grondwet, het gelijkheidsartikel. 

Zelfs de in BES meest gevreesde ‘Partij 
voor de Vrijheid’ van Geert Wilders zal, 
als het erop aankomt, erkennen dat de 
Grondwet niet mag worden geschonden. 
Immers hun hele ‘Islamo-fascisme’ re-
toriek valt in duigen als zij de grondslag 
van de Nederlandse samenleving - de 
Grondwet - niet zouden respecteren.  

PVV niet helemaal ongelijk
Voor outsiders is de situatie in Nederland 
misschien makkelijker te analyseren dan 
voor ‘pundits’ in Nederland zelf. Geert 
Wilders propageert helemaal geen dis-
criminatie. Integendeel, hij heeft er be-
zwaar tegen wanneer immigranten dis-
crimineren tegen Nederlanders. In eigen 
land nog wel! Er lopen inderdaad buiten-

landers in Nederland rond, die een haat 
koesteren tegen Nederlanders, of zich su-
perieur wanen. Het is niet meer dan recht 
dat men tegen deze mensen zegt: ‘Als je 
Nederland dan zo haat, wat doe je dan 
verdorie hier? Ga dan weg!’ Dit is de 
kern van Wilders’ bezwaar, niet mensen-
rechten en respect voor de Grondwet. 

Nederland en Nederlanders mogen ver-
wachten van migranten dat zij de Neder-
landse wet en de Nederlandse cultuur zul-
len respecteren. Iedereen mag zijn eigen 
religie en mening hebben en die ook uiten, 
zolang maar wet en democratie worden 
gerespecteerd. Dit is de kern van Wilders’ 
betoog. En tot zover heeft hij ook gelijk.

Maar juist dit betoog maakt dat ook de 
Partij voor de Vrijheid niet anders kan dan 
de democratie en de wet - zoals die luidt  - 
respecteren. En dat zal ook gebeuren, om-
dat democratie uiteindelijk de hoeksteen 
is ook van de PVV. En democratie bestaat 
niet zonder Grondwet en gelijkheid.  

Knuppel in het hoenderhok?
Come what may, wij gooien de knuppel 
dus maar in het hoenderhok. BES-bur-
gers vragen om erkenning van gelijkheid 
van sociale en economische grondrech-
ten in de nieuwe band met Nederland. 
Zij baseren hun verzoek op art. 1 van de 
Grondwet, alsmede Internationale Mensen-
rechtenverdragen, zoals het Europese 
Verdrag voor de Rechten van de Mens. 

Of deze knuppel echt veel stof zal doen 
opwaaien, weten we niet. Het is immers 
raar dat over gelijkheid nog gediscussieerd 
moet worden. Het zal dus wel meevallen. 
Maar als hierover dan nog gediscussieerd 
moet worden, laat die discussie dan nu 
maar beginnen. BES hebben de kracht 
van wet, recht en democratie aan hun 
zijde.  Die zijn - tot nog toe - het sterkst, 
vooral ook in Nederland. En juist daarom 
ook willen BES deel van Nederland zijn!!

Niet tegen democratie ...

Maar wat is gelijkheid nu? 
Terug naar de kernvraag: wat is ‘gelijk-
heid’? Art. 1 Grondwet zegt kortweg dat 
‘allen die zich in Nederland bevinden in 
gelijke gevallen gelijk worden behan-
deld’.
Nu kan men nog zeggen dat zij die zich in 
BES bevinden, zich dus niet in Nederland 
bevinden en dus geen recht op bescher-
ming van dit artikel hebben. Wij gaan deze 
spitsvondigheid voorbij, daar de BES als 
Nederlandse openbare lichamen (geba-
seerd op art. 134 van de Grondwet) uiter-
aard de bescherming van de Grondwet 
zullen genieten. Dat zit hem niet in het 
woordje ‘Nederland’, maar in het feit dat 
zij grondwettelijk ingerichte Nederlandse 
‘openbare lichamen’ zullen worden, 
zoveel mogelijk volgens de lijnen van de 
Nederlandse Gemeentewet. Ook dit laat-
ste (aansluiting bij de Gemeentewet) is in 
de BES-Slotverklaring overeengekomen.

Dus wat is gelijkheid nu?
Gelijkheid is gelijke behandeling in ge-
lijke gevallen. En in ongelijke gevallen 
ongelijke behandeling naar de mate van 
het verschil. 
Wanneer men dit voor het eerst leest of 
hoort, snapt men er niets van. Het lijkt op 
‘doublespeak’. Het lijkt erop alsof gelijk-
heid dus helemaal niets betekent. Immers, 
gevallen zijn toch nooit precies gelijk?
 Inderdaad, gevallen zijn nooit precies 
gelijk, maar zij zijn vaak wel voldoende 
gelijk om ze in de praktijk als gelijk te be-
schouwen. Kinderen voelen dit van jongs 
af aan al heel goed aan: ‘Waarom hij wel 
en ik niet?’ ligt in hun mond bestorven 
wanneer ze denken dat er iemand wordt 
voorgetrokken. En niet zelden hebben ze 
dan nog gelijk (!) ook. 
De bedoeling van gelijkheid is dus om 
niemand voor te trekken. Maar als er echt 
verschillen zijn, dan moeten de verschil-
lende gevallen ook verschillend behan-
deld worden. Het ene kind gaat naar de 
universiteit, het andere naar een speciale 
school voor geestelijk gehandicapten. De 
verschillende behandeling wordt gerecht-
vaardigd door de aard van het verschil.  

BES zijn niet gelijk aan 
Nederlandse gemeenten
De realiteit is dat Nederlandse gemeenten 
en BES inderdaad niet gelijk zijn en ook 
na integratie in Nederland nooit gelijk 
zullen worden. Een bijzondere behande-
ling van BES is daarom gerechtvaardigd.  
Denk nu niet dat BES geestelijk gehandi-
capt zijn! We weten echt wel waar Abra-
ham de mosterd haalt. BES zijn verschil-
lend, omdat zij, ten eerste, in een heel 
ander continent liggen dan Nederland, 
omringd door landen en eilanden waar 
een totaal verschillende cultuur heerst dan 
in Nederland. Het feit dat u een 4-talige 
krant voor u heeft, zegt al wel iets.  
De EU heeft hiervoor reeds regels be-
dacht toen men voor de ‘ultraperifere 
gebieden’, de zgn. UPG’s, in het verdrag 
bepalingen moest opnemen. Dit heeft 
geresulteerd in art. 299 EG-verdrag. De 
rechtvaardigingsgronden voor afwijking-
en (ongelijke behandeling in het voordeel 
van UPG’s) staan daarin opgesomd. Zij 
luiden: ‘grote afstand, insulaire karak-
ter, kleine oppervlakte, moeilijk reliëf en 
klimaat. en economische afhankelijkheid 
van enkele producten’. 
Men ziet in één oogopslag dat de sociale 
en economische ontwikkeling van BES 
inderdaad door deze factoren wordt be-
moeilijkt, reden waarom bijzondere be-
handeling van BES gerechtvaardigd is. 
U ziet, BES proberen het wiel niet nog-
maals uit te vinden. Wij bouwen voort op 
hetgeen anderen (Nederland en de EU) 
reeds hebben ontwikkeld.  
De BES-Slotververklaring houdt dan ook 
expliciet rekening met de mogelijkheid  
tot afwijking. Art. 2 bepaalt: ‘De wette-
lijke bepalingen inzake Nederlandse 
gemeenten zullen van overeenkomstige 
toepassing zijn met inachtneming van 
de bij of krachtens wet op te nemen bij-
zondere bealingen’. Over de ‘bijzondere 
bepalingen’ wordt op dit moment overleg 
gepleegd tussen BES en Nederland.
Samenvattend: BES-burgers hebben recht 
op gelijke behandeling als burgers van 
Nederlandse gemeenten, met die verschil-
len die naar objectieve criteria rechtvaar-
digbaar zijn            



info@arcocarib.com   tel: 717-2431 or 717-24276

Tropical Garden Restaurant

We serve lunch from 12 till 15 and dinner from 18 till 22 

Our menu is international with a French touch. 
Let us spoil you in our breezy tropical garden in the heart of town!

Kids welcome too…

We feature a unique shop with local art, Aloe Vera products, wooden toys 
as well as home & porch decoration.

www.flamboyantbonaire.com

WAT IS GELIJKHEID EIGENLIJK? (2)
Inleiding
Als u dacht dat het thema ‘gelijkheid’ op 
blz. 5 al genoeg was uitgekauwd, dan hebt 
u het mis! Er zijn boekenkasten vol over 
geschreven, dus u zult ons vergeven dat 
we nog even door moeten zagen.
We zagen op blz. 5 reeds dat BES-burgers 
in de nieuwe situatie aanspraak maken op 
gelijke sociale en economische rechten 
als burgers van Nederlandse gemeenten. 
We zagen echter ook dat afwijkingen van 
Nederlandse wetgeving mogelijk zijn op 
basis van een aantal rechtvaardigings-
gronden die genoemd worden in het EG-
verdrag. Dit verdrag is weliswaar niet 
rechtstreeks van toepassing op BES (want 
BES zijn nog geen UPG’s), maar Neder-
land zou de strekking van het EG-verdrag 
schenden, indien de gronden van art. 299 
niet analoog wordt toegepast op BES. 
Dus rijst de vraag:

Zijn afwijkingen van grond-
rechten gerechtvaardigd? 
Het antwoord is: van sommige wel, andere 
niet. Het is bijv. evident dat BES-burgers 
niet een beetje gemarteld mogen worden 
in afwijking van het verbod op marteling. 
Daar zal gelijkheid echt precies één-op-
één gelijkheid moeten zijn. 
De Hoge Raad heeft over de vraag al 
het nodige gezegd. Het komt erop neer 
dat - in geval van verschil - afwijking 
mogelijk is voor het bereiken van een ‘le-
gitiem doel’, maar de afwijking mag dan 
niet disproportioneel zijn en moet het 
legitieme doel ook daadwerkelijk dienen.

Het zal nu wel duidelijk zijn dat BES de 
wet en de Hoge Raad gewoon willen 
respecteren. Zij verwachten dat echter ook 
van Nederland. Daarom zijn we hier in BES 
geschokt dat de Nederlandse delegatie dui-
delijk heeft laten doorschemeren dat we 
niet moeten denken dat de sociale en eco-
nomische rechten in BES zullen worden 
geijkt aan het Nederlandse niveau. 

Hoe zit dat nu met die sociale 
en economische rechten? 
Nederland heeft het Int. Verdrag inzake 
Sociale, Economische en Culturele Rech-
ten geratifi ceerd. Het is voor de Antillen 
ook van kracht. Maar BES zijn straks deel 
van Nederland en niet meer deel van de 
Antillen. Dat betekent dat de Nederlandse 
invulling van dit verdrag straks zal gaan 
gelden voor BES.    
Dit verdrag beoogt een sociale en econo-
mische minimum-standaard te waarbor-
gen voor alle burgers van Nederland. Straks 
dus ook voor BES-burgers. Het verdrag 
verbiedt voorts elke vorm van discrimi-
natie. Er mag dus ook om deze reden geen 
onterecht onderscheid gemaakt worden 
tussen burgers in Nederland en BES.

Om welke rechten gaat het?    
Ten eerste, het recht op een behoorlijke 
levensstandaard voor zich en gezin. Dus: 
‘toereikende voeding, kleding, en huis-
vesting, alsmede steeds betere levensom-
standigheden (art. 11). 
Voorts: ‘een zo goed mogelijke lichame-
lijke en geestelijke gezondheid’ (art. 12) en 

sociale zekerheid c.q. verzekering (art. 9). 
Tevens: ‘onderwijs gericht op de volledi-
ge ontplooiing van de menselijke persoon-
lijkheid ... voor het vervullen van een nut-
tige rol in een vrije samenleving’ (art. 13). 
Dit zijn de belangrijkste. Kort en goed, 
BES verwachten en mogen verwachten 
dat Nederland zich hiervoor verant-
woordelijk zal achten en wel op non-dis-
criminatoir (dus Nederlands) niveau. In 
de 4de overweging van de Slotverklaring 
heeft Nederland dan ook de ‘zorgplicht’ 
op zich genomen voor ‘mensenrechten, 
rechtszekerheid en deugdelijkheid van 
bestuur in BES’. Bovenstaande rechten 
worden gerekend tot de mensenrechten. 

Hieronder vallen ook minimumloon, ww, 
bijstand, huursubsidie en bijzondere zorg 
voor gehandicapten. 

BES-politici durven dit niet 
op tafel te leggen
Dit soort duidelijkheid moet men van 
BES-politici niet verwachten. Ze zijn be-
schroomd om het te vragen. In de Antillen 
heerst een ‘gunsten-cultuur’, geen ‘rech-
ten-cultuur’. Dit is een erfenis uit

de slaventijd, toen de slaven helemaal 
niets te vertellen hadden en zeker geen 
‘rechten’ hadden. De slaaf moest dus al-
tijd om een gunst vragen en zijn ‘doño’ 
(= eigenaar) zien te vriend te houden. Im-
mers alleen als de eigenaar je goed gezind 
was, kon je hem om een gunst vragen. 
Uiteraard is dit geen democratische ma-
nier van denken en doen. En men zou dan 
ook verwachten dat na 1954 in de Antil-
len een rechten-cultuur zou zijn ontstaan, 
actief aangemoedigd door de politici. 
Maar dat is niet gebeurd. Integendeel, 
de politici namen het ‘gunsten’-patroon 
van de oude ‘shons’ (= heren-plantage-
eigenaren) over. Zij werden de shons van 
de moderne tijd, bewust of onbewust. Zij-
zelf denken dus ook zo. Men vraagt Ned-
erland daarom altijd om gunsten en wijst 
niet op zijn rechten. 
Er zijn geen absolute waarheden en op het 
vorenstaande is ook wat af te dingen. Maar 
Amerikanen spreken niet voor niets van 
de zgn. ‘Bonairean shuffl e’. Hij zegt niks, 
protesteert niet, staat niet op zijn recht, 
maar probeert de ander zelf te laten ont-
dekken wat eaan scheelt. Mensen van 
buiten die de eilanden kennen, weten 
dit. En waarderen het zelfs. Maar de 
Nederlandse delegatie die komt praten 
over staatkundige structuur snapt er niets 
van en zegt: ‘Maar je bent zelf ak-
koord gegaan!’. Wij zeggen het dus 
nu maar ronduit: ‘BES vragen erken-
ning van gelijke sociale en economi-
sche rechten. Daar hebben ze recht op’.

De ‘Bonairean shuffl e’ ...
Wat bedoelt ie nou? 
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WERKBIJSTAND, EEN NIEUW BEGRIP
Gelijke fouten?
Betekent ‘gelijkheid’ dat BES dus ook alle 
fouten van Nederland moeten overnemen? 
Zeker niet. We zagen reeds dat afwijking 
van Nederlandse regelgeving mogelijk 
is, als die afwijking een ‘legitiem doel’ 
dient. Het vermijden van een fout is 
natuurlijk een legitiem doel.  

Het zou een grote sociale fout zijn, als 
BES de Nederlandse Bijstandswet onge-
wijzigd zouden overnemen. Voor zelf-
ontwikkeling en om een gemeenschap te 
kunnen laten functioneren, moeten mensen 
werken. Of men dit nu uit Christelijk 
oogpunt beziet (‘in het zweet uws aan-
schijns’; Genesis 3:19), of uit socialistisch 
oogpunt (‘wie zijn plicht doet, die heeft 
recht’), werk is de basis van een gezonde 
samenleving. 

In zijn encycliek ‘Laborem Exercens’ (= 
‘Werk in Uitvoering’) heeft Paus Johannes 
Pualus II zijn hele sociale visie gebaseerd 
op ‘werk’. Zelfs de Nazi’s wisten dat werk 
goed is voor mensen: ‘Arbeit adelt’. 

Werkbijstand
De maatschappij is een te voltooien bouw-
werk. Zonder werk komt niets tot stand. 
Nederland (en vele Westerse landen) heeft 
een grote fout gemaakt toen men bijstand 
ging verschaffen in plaats van werk. Cu-
raçao heeft die fout gekopieerd, maar de 
BES niet. 
In Bonaire (en voor zover wij weten in 
Saba en St. Eustiatius idem ditto) heeft 

men nooit ‘bijstand’ of ‘onderstand’ ge-
geven, d.w.z. niet als recht. Er is geen 
bijstandregeling van kracht. Wel ver-
strekt men ‘onderstand’ als gunst (zonder 
wettelijke basis). Maar daarvoor komen 
alleen in aanmerking mensen die echt niet 
kunnen werken en die in Nederland WAO 
zouden ontvangen. 
In BES weet dus iedereen nog dat men 
moet werken voor zijn brood. Deze na-
tuurlijke en gezonde situatie is in BES 
nog normaal. In Nederland niet meer. In 
sommige kringen word je in Nederland 
voor ‘dom’ versleten, als je werkt voor je 
brood. Immers, daar is bijstand? Boven-
dien, ook vele WAO-ers zouden redelij-
kerwijs nog nuttige arbeid kunnen ver-
richten (ook al schreeuwen zij van niet), 
als zij daarvoor  openstonden. 

BES heffen een 
vermanende vinger ...
Dit is nieuw voor Nederland. Een lesje 
werkethiek van BES! Nederland is ge-
wend de vermanende vinger te heffen, 
maar wat is dit? BES verheft de vinger! 
En net op een punt waar het Nederlan-
ders in de mond bestorven ligt te klagen 
dat ‘die Antillianen lui zijn en alleen maar 
bijstand willen trekken’. 
Welnu, dit laatste geldt niet voor Bonaire-
anen. Over ‘luiheid’ kan worden getwist, 
maar in Bonaire trekken ‘ze’ in ieder geval 
geen bijstand. Tot voor kort kende Bo-
naire het zgn. ‘Rouleer-systeem’, waarbij 
werkelozen konden vragen (als gunst!) om 

3 weken te mogen werken voor de over-
heid (voornamelijk bij wegenonderhoud). 
Dit bij wijze van sociale voorziening 
(waar in Nederland bijstand zou worden 
gegeven). Na 3 weken werk, was men 
weer 3 weken op zichzelf aangewezen, 
waarna men nogmaals 3 weken werk 
mocht aanvragen. 

OK, het is waar. Tijdens verkiezingstijd 
kon bijna iedereen 3 weken werk krij-
gen. Zo werd deze sociale voorziening 
misbruikt voor politieke doeleinden. Dit 
is zeker geen pluim op Bonaire’s hoed, 
maar dit doet niet af aan het feit dat Bo-
naire altijd veel zuiverder is geweest dan 
Nederland als het gaat om handhaving 
van de basis van een gezonde werkethiek, 
namelijk ‘geen aalmoes, maar werk’. Een 
regeling van ‘gratis bijstand’ heeft Bo-
naire nooit gekend. 
 ‘We are not convinced ...’ 
Sommige critici zal men nooit over-
tuigen. Zij zullen wijzen op de lage ar-
beidsproductiviteit in BES. En zij hebben 
daar een punt. Het wordt eentonig om de 
slavernij er weer bij te halen, maar toch 
heeft die ook hier nog steeds een invloed. 
De slaaf leerde werk te haten en subtiel 
te saboteren. Dit patroon is nog steeds 
herkenbaar. Het wordt hoog tijd dat we 
hier overheen groeien, maar de lage pro-
ductiviteit heeft in ieder geval een ver-
klaring (alhoewel geen rechtvaardiging). 
Maar afgezien van deze relativering, zal 
men in Nederland toch moeten toegeven 
dat Bonaire’s primitieve ‘rouleer-systeem’ 
qua werkethiek op een hoger plan staat 
dan de ‘very sophisticated’ Nederlandse 
Bijstandswet. 

Herintroductie rouleer-
systeem
In ieder geval doen de BES er goed aan 
om in de toekomst de basis van hun werk-
ethiek hoog te houden en dus af te wij-
ken van de Ned. Bijstandswet, in die zin 
dat het verstrekken van bijstand zonder 
werkverplichting aan arbeidsgeschikte 
mensen niet wordt overgenomen. 
In geval van ziekte, ongeval of sociale in-
dicatie (bijv. alleenstaande moeders van 
hele jonge kinderen) is er natuurlijk geen 
werkverplichting. Maar gezonde mensen  
dienen gezond werk te verrichten. Als 
zij in de ongelukkige omstandigheid ver-
keren geen werk te kunnen vinden, dan 

dient de overheid bij te staan in de vorm van 
rouleerwerk (nu als recht op sociale voor-
ziening, geen gunst-cultuur meer). Maar 
niet meer dan noodzakelijk: 3 weken. 
Rouleerwerk mag geen carrière worden. 
Wij pleiten er dan ook voor dat BES de 
Nederlandse Bijstanswet overnemen met 
afwijkingen, en wel dusdanig dat daarin 

voor BES het vroegere Bonaireaanse ‘rou-
leer-systeem’ wordt opgenomen. ‘Rou-
leerders’ kunnen dan de bijstandnorm ont-
vangen in een systeem van ‘3 weken op, 
3 weken af’, met dien verstande dat men 
na 6 weken dus de helft van het bedrag 
van de bijstandnorm heeft ontvangen. 
Gedurende de ‘3 weken af’ mag men vrij 
werken, maar men ontvangt van de over-
heid niets. Gedurende de ‘3 weken op’ 
verricht men werk tegen betaling van de 
bijstandnorm. Dit systeem handhaaft de 
prikkel om regulier werk te zoeken. En 
dat is precies ook de bedoeling!     

Wel bijstandnorm, 
geen bijstandsysteem
Uit het vorenstaande volgt dat wij pleit-
en voor overname van de bijstandnorm 
als offi ciële indicator van de minimum-
levensstandaard. Er kan geen twijfel 
over bestaan dat voor de BES-burger een 
minimum-levenstandaard moet worden 
vastgesteld die in beginsel een gelijke 
koopkracht garandeert als voor burgers in 
Nederland. Dit is de bijstandnorm.        

Om dit te kunnen doen, dient zo spoedig 
mogelijk een ‘vergelijkend koopkracht-
onderzoek’ te worden uitgevoerd. Op basis 
daarvan kan de minimum-levensstandaard 
voor BES worden vastgesteld die geijkt 
wordt aan het Nederlands niveau. 

Op stel en sprong?
Dit hoeft niet op stel en sprong. Een ie-
der kan begrijpen dat geleidelijk naar de 
nieuwe situatie moet worden toegewerkt. 
Een inhaalslag van 5 tot 10 jaar lijkt re-
delijk. Immers, het Nederlandse niveau 
stijgt ook jaarlijks. Als maar wordt erk-
end dat BES als deel van Nederland aan-
spraak krijgen op een minimum-levens-
standaard die indexmatig gelijk is aan 
die van Nederland. We praten hier over 
het minimum dat een mens nodig heeft 
om menswaardig te kunnen leven. Wij 
hopen dat hierover geen discussie nodig 
zal zijn. Wat zou men kunnen tegenwer-
pen? ‘BES-burgers zijn geen mensen’? 
    

Is dit zo? Beter een slechte dag op het werk en goede sex, volgens ons ....
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NOT A BURDEN,
BUT A CHANCE!
Apology to our readers
in Saba and Statia
Maybe we should include more stories in 
English to better inform Sabans and Sta-
tians. And we will in future. In this spe-
cial edition, however, we choose to con-
vey our message mainly in Dutch for the 
simple reason that it is of the utmost im-
portance that our message comes across 
in Holland. This ARCO-edition will be 
distributed among all politicians in Hol-
land, as well as the Dutch press. We wish 
to make them see that BES (Bonaire, Eu-
statius and Saba) are an opportunity for 
Holland, not a burden. 

Right of self-determination
First of all, we point out that each Antil-
lean island has the right to self-determina-
tion. So whatever happens during the talks 
with Holland, we do not have to submit to 
pressure. And we will not do so.
But we do not come to the table with an 
obstructionist attitude. We ‘negotiate’ 
(which is a wrong word really) to reach 
a fair and balanced deal. We do so con-
structively. These are not Collective La-
bor Agreement negotiations, where the 
employer and the unions view each other 
as enemies. Holland is not our enemy. 
They are our friends! 
What’s more, they are our allies and will 
be our compatriots even. It is very impor-
tant from the start to understand our com-
pletely new relationship with Holland. 
BES will become part of Holland. We will 
be a few extra islands added to the terri-
tory of Holland. So we have to change our 
attitude toward Holland and the Dutch 
people. We have to fl ick a switch in our 
minds from ‘red alert’ to ‘green and 
safe’. We leave the past and all animosty 
behind, as the Dutch themselves have 
done toward the Germans. After all, life is 
not about war; it is about peace. 

From obstruction 
to construction
It is true that Statia has not opted for in-
tegration into Holland. Statia was happy 
with the Antilles and did not see the need 
for change. So this idea of integration into 
Holland may for Statia be somewhat of a 
pill to swallow. 
On the other hand, the other islands have 
all rejected Statia’s stance, leaving Statia 
to fend for itself. Nobody wanted to dance 
with Statia, except for Holland. So even 
Statia has good reason to accept the offer 
and be constructive, even though the love 
may not have kindled yet. 
Saba’s position is somewhat ambiguous. 
In the past they were the fi rst to suggest 
a ‘direct link’ with Holland. During the 
1993/1994 referenda they were severely 
critisized for that. This time around, they 
have chosen to interpret their winning ref-
erendum option to mean that Saba wants 
an associative link with Holland instead 
of integration. ‘Association’ would mean 
a link similar to the present link between 
the Antilles (or Aruba) and Holland. We 
must assume that - upon refl ection - Saba 

has realized that association is impracti-
cal. In any case both Saba and Statia have 
signed the Final Declaration (= ‘Slotverk-
laring’), which is crystal clear in this res-
pect: BES will integrate fully into Hol-
land. If you integrate, you should do so 
wholeheartedly. So BES should keep an 
open mind and be constructive during the 
talks. Anything less, would be bad faith.
     Decolonization
For readers to understand all this better, 
we give some background-information. 
Following World War II, the need for de-
colonization and the right of self-determi-
nation were formally accepted and formu-
lated in UN-resolutions and treaties. 
Art. 1 of the UN Covenant on Civil and 
Political rights formally proclaims that 
‘all peoples have the right of self-deter-
mination’. Now, pay attention! Is says ‘all 
peoples’. Are Antilleans a people? Or do 
the people of each Antillean island form a 
separate people? Are we 6 peoples, or 1 
people composed of 6 island-communities? 
A very good case can be made that only 
the (Netherlands) Antillean people are a 
‘people’ within the meaning of the UN 
Covenant. This would mean that the is-
lands individually do not have the right of 
self-determination at all. Only the Nether-
lands Antilles as a whole has this right. 
We believe the latter view to be legally 
correct. From an international point of 
view the individual islands do not have 
the right of self-determination. The Antil-
les has this right. However, a mistake was 
made in the past. Aruba claimed the right 
and all islands agreed. Eventually, Hol-
land also agreed. 
Ever since, all parties within the Kingdom 
have reiterated that each individual island 
has the right of self-determination. Where 
everybody agrees to scramble an egg, 
you cannot unscramble it afterwards. So, 
although legally incorrect, we must for 
practical purposes assume that the right 
of self-determination of each island has 
been recognized. If not internationally, 
then at least within the Kingdom. And 
then the Kingdom will have to explain this 
afterwards abroad, which is not so diffi -
cult really, as we all agree internally! It’s 
a wrongly scrambled egg, but there it is. 

An integrative link
Bonaire has been clear as of the referen-
dum in 2004. It has opted for integration 
into Holland. It did so purposely, because 
it is the only option which must result in 
equality between Dutch and BES citizens 
in accordance with the law, as we argue 
extensively in this special ARCO-edition. 
Bonaire is conscious of the consequences 
of this choice, and is willing to accept 
them. These consequences will be further 
explained in this edition. On page 10 of 
this edition we quote a section of the Ex-
planatory Memorandum to the Bonaire 
Referendum-ordinance as evidence of 
Bonaire’s conscious choice in this respect.

Who was conscious of what? 
It can always be argued that the people did 

The right of self determination legally shaky ...

HOL-LAND

BESDIRECT LINK

not (fully) understand and could not fore-
see all consequences at the time of voting, 
or were wrongly informed by the politi-
cians. And this argument will always be 
true, for there were only very few people 
who fully understood everything. And it 
is impossible to explain everything (cor-
rectly) to everybody in all its details. The 
subject matter is simply too complicated. 
However, the 9 Bonaire Island Council 
members were supposed to understand. 
After all, they are our elected leaders. 
And six of them backed and propagated 
the ‘Direct Link’ integration option, 
which was chosen by the people. So we 
must presume that Bonaire has conscious-
ly voted for integration. And though we 
all may have some second thoughts now, 
basically we have no regrets. For none of 
the alternatives is realistic. 

Some more background 
These matters are complicated. But it is 
important that as many people as possible 
understand the basics. That way people 
will have a better idea of what is going 
on during the present constitutional talks, 
like why they stalled in November 2007, 
when State-Secretary Mrs. Ank Bijleveld 
visited Statia.

Following World War II the United Na-
tions General Assembly adopted a num-
ber of resolutions to determine in what 
ways decolonization could take place. 
Now, Holland likes to argue that the de-
colonization of the Netherlands Antilles 
was completed in 1954, with the volun-
tary adoption by Surinam and the An-
tilles of the Kingdom Statute in which 
these entities were granted a substantial 

measure of autonomy. The UN subse-
quently discharged Holland of its obli-
gation to report to the UN about these ter-
ritories, which means they were no longer 
considered to be ‘Non self-governing ter-
ritories’ (look up art. 73 UN Charter on 
the Internet). 
Holland concludes that decolonization 
was therefore then completed. However, 
this argument is fl awed for various rea-
sons, the most potent being that within 
the Kingdom itself, Holland has repeat-
edly declared to respect the right of self-
determination of both Surinam and the 
Antilles. Indeed, even of each individual 
Antillean island. 
And in line herewith, Holland did fully 
respect Surinam’s right to self-determi-
nation in 1975, when this country opted 
for full independence. So the inescapable 
conclusion is that the decolonization of 
the Netherlands Antilles has not yet been 
completed, despite the Kingdom Statute, 
which should be seen as the fi rst step. 
Therefore, what is happening now is part 
of the still ongoing process of decoloniza-
tion, even though Holland’s infl uence in 
the Antilles and Aruba is limited by the 
Statute (as was the case also in Surinam 
until 1975).  

UN-decolonization
resolutions
According to the UN, decolonization is 
completed when a former colony has opt-
ed for and realized one of the following:
a) full independence;
b) association with another state;
c) integration into another state (usually 
the ‘mother-country’). 
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2) Original song ‘Ring of Unity’. Text: M. Bijkerk; 
composer: Erwin Prudencia. Vocalists: Tarique Abraham and 
Carlene Goijla. Available from stock. Price: Naf. 10,-.
3) Original Song: ‘Caribbean Song’. Text: M. Bijkerk; 
composer: Erwin Prudencia. Vocalist: Carlene Goijla. f. 10,-
 Buy any of these items to support ARCO!

Call us: 717 2427
Look up the UN-decolonization resolu-
tions on the net, particularly: Resolution 
1514 (XV), 1541 (XV) and 2625 (XXV).  
It is generally accepted that a referendum 
is needed for options b) association and 
c) integration. 
As said, Bonaire’s 2004 referendum was 
valid in this respect. Saba’s referendum is 
uncertain and Statia’s referendum is cer-
tainly not valid as a decolonization refer-
endum, as the Statian people did not vote 
for integration. However, both islands 
have agreed to integration by signing 
the Final Declaration (‘Slotverklaring’). 
Nevertheless, this ambiguous situation  
probably leaves both Saba and Statia with 
a legal right (as a kind of ‘reservation’, if 
you will) to consult the people once again 
before sealing the deal with Holland. 
Whether this is practical or desirable, will 
not be discussed now. 

So why are BES a chance for 
Holland, not a burden?
It’s all in the mind. So far - at least since 
1969 - Holland has viewed and treated 
the Antilles as a burden. This is certainly 
also partially due to our own obstruction-
ist attitude, which is usually not openly 
declared, but all the more felt whenever 
contacts take place, both on a government 
and a personal level. 
We strongly recommend to leave this to 
Curaçao. See how far it will get them. 
So far they have made less progress than 
BES. Not only is an obstructionist attitude 
ethically incorrect (what gives us the right 
to obstruct?), but it is also impractical. Af-
ter all, Holland has no pressing obligation 

to reach a deal with us either. So, we’ll 
have to compromise from time to time, as 
must Holland also. 
In other words, we must seriously try to 
reach a ‘win-win’ deal. Ideally both Hol-
land and BES should leave the negotiating 
table with the feeling that new opportuni-
ties have been created for both parties. 

Exclusive Economic Zone
In this respect we mention the Exclusive 
Economic Zone surrounding the Antillean 
islands. The area which may be claimed 
by the BES-islands is vast. Particularly 
Saba and Bonaire are surrounded by large 
EEZ-areas. It is unknown whether any 
valuable minerals or oil can be extracted 
from the zone’s seabed. But if so, it would 
require huge amounts of capital and tech-
nical know-how. BES have neither. Of 
course, this could be provided by private 
companies, but we believe the protection 
and assistance of Holland would be of 
value to us. So there is a potential oppor-
tunity for both Holland and BES here. 
Also, with the extension of Holland’s terri-
tory in the Caribean Sea, new opportunities 
for Dutch trade and industry will open up. 
To accommodate potential investors Bo-
naire intends to construct a container port 
with adjacent industrial/economic zone. 
Statia could develop similar initiatives. 
So we must compromise and reach a fair 
and balanced deal. However, there is one 
principle which cannot be compromised. 
And that is the principle of equality as de-
fi ned in the law. Holland should not even 
ask of us to compromise on this principle.
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NOTA VAN WIJZIGING REFEREN-
DUM-VERORDENING BONAIRE

Over de referendum-vragen is in Bonaire 
veel gediscussieerd in 2004. De Referen-
dum-verordening werd maar liefst twee 
keer gewijzigd, voordat eindelijk op 10 
september 2004 het referendum gehoud-
en kon worden. Er is uitgebreid gedis-
cussieerd over de betekenis van de ver-
schillende opties. Uteindelijk bleek het 
niet mogelijk een unaniem geakkordeerde 
tekst op te stellen. In de Nota van Wijzig-
ing, de laatste toelichting bij de voor de 
tweede maal gewijzigde tekst van de ver-
ordening, is het o.a. volgende opgemerkt:   

‘Dit laatste brengt de noodzaak met zich 
mee om in deze toelichting nogmaals on-
dubbelzinnig vast te leggen dat de optie B 
(t.w. ‘Een directe band met Nederland’) 
inhoudt dat Bonaire na uittreding uit 
de entiteit de Ned. Antillen zal trachten 
zoveel mogelijk autonomie te behouden, 
doch binnen de context van integratie in 
Nederland (casu quo het Koninkrijk der 
Nederlanden afhankelijk van de wijze 
waarop Bonaire’s uittreding uit het An-
tilliaanse verband zal worden gestructu-
reerd, hetzij binnen de structuur van het 
Statuut voor het Koninkrijk der Neder-

landen, hetzij daar buiten). Hierbij wordt 
met ‘integratie’ bedoeld hetgeen daar-
onder verstaan wordt in de VN-dekoloni-
satieresoluties nrs. 1514 (XV), 1541 (XV) 
en 2625 (XXV)’. 

Geen opname in het Statuut
Inmiddels is duidelijk dat opname van een 
regeling inzake BES in of krachtens het 
Statuut ongewenst is. Immers, afgespro-
ken is dat BES openbare lichamen worden 
in de zin van art. 134 van de Nederland-
se Grondwet, waarbij de Gemeentewet 
zoveel mogelijk model zal staan. Opname 
in het Statuut is daarmee in strijd. 
Bovendien worden BES in het Statuut 
alleen maar in art. 36a (inzake het Soli-
dariteitsfonds) genoemd. Voor wat betreft 
de uittreding van BES uit de Antillen, 
behoeft het Stauut dus niet gewijzigd te 
worden. Immers art. 36a bepaalt niet de 
status van deze eilanden en hoeft slechts 
geschrapt te worden. Dit beïnvloedt de 
uittreding van BES dus geenszins. Nieu-
we benoeming van BES in het Statuut zou 
alleen maar onduidelijkheid veroorzaken 
over hun toekomstige status.   

PERSPEKTIVA
‘Na aña 1492 Amérika a desku-
brí Colón i kolonialismo’. E frase 
aki tabata hopi gustá durante añanan 
‘60 pa duna historia otro perspek-
tiva. Colón, en bes di un héroe, ta wòrdu 
pintá komo un abusadó. Asta su fam ‘Co-
lon’ ta konsistí di e promé 5 lèter di ‘colo-
nialismo’. Amérika por a sa for di kumin-
samentu kiko tabata wardando nan!
E perspektiva aki tin su bèrdat den dje. 
Pero e ta mitar bèrdat, manera nos lo mira. 
Hecho ta ku Colón tabatin e kompronde-
mientu i kurashi pa eksplorá mundu. E 
tabata e agente aktivo, nò e kontinente 
Merikano ku a risibi’é. Colón a hasi un 
gran kos pa humanidat, a pesar di e 3 pa 
4 siglo di kolonialismo. Ku Colón inte-
grashon mundial a kuminsá. 

Otro perspektiva  
  ‘T’e blankunan liberal di siglo 19 a abolí 
sklabitut’. Den nos komunidat ta OK pa 
enfatisá e kosnan malu ku e hendenan 
blanku a hasi. Sklabitut, kolonialismo etc. 
Si bo ta blanku, bo mester sinti bo kulpa-
bel i sera bo smul. Sigur, bo no mester kri-
tiká kualkier fayo di nos hendenan. Esei 
ta ‘tabú’. 
Pero sklabitut semper ta t’ei. E tabata ek-
sistí na Afrika, kaminda e barkunan Hu-
landes a pasa kumpra katibu di doñonan 
Afrikano. Te dia di awe tin sklabitut na 
Afrika (e.o. e pais Niger, kaminda miles di 
hende ta biba den sirkunstansia ku mester 
wòrdu kalifi ká komo sklabitut). 

Sklabitut tabata eksistí na China, Hapon, 
India, Medio-Oriente i Afrika. West-Euro-
pa tabata un eksepshon, ounke e situashon 
di e asina yamá ‘lijfeigenen’ (serfs na In-
gles) no tabata hopi diferente di sklabitut. 
Hende a trata otro kruelmente tur semper, 
tur parti di mundu. E matanza kousá pa 
Hitler no tabata mas kruel ku esun na 
Ruanda na 1994, kaminda un tribu a mata 
mas ku mei miyon di hende di otro tribu 
ku machete i skopèt.
 Siglo de las Luces 
Sin embargo, durante siglo 18 a surgi un 
movimiento na Europa ku historiadónan 
yama e ’Age of Enlightenment’ (na Spañó 
‘Siglo de las Luces’). Liberalismo - e pen-
samentu nobo i úniko ku tur hende a nase 
liber i igual - a kue forsa durante e perio-
do ei, loke a resultá e.o. den abolishon di 
sklabitut. Si no tabata pa e liberalistanan 
Europeo di siglo 18 i 19, te ainda mun-
du lo a biba den e skuridat di opreshon i 
abusu komo sistema gubernamental.
Perspektiva pa futuro
Ambos perspektiva menshoná den e 
artíkulo aki ta no mas ku mitar bèrdatnan. 
Loke nos kier splika ta ku niun hende bibá 
na e momentu aki tin motibu di sinti su 
mes kulpabel òf di ménos balor pa loke a 
pasa den pasado. Nos ta biba awor. I nos 
tur tin un responsabilidat pa perkurá ku nos 
futuro lo ta mihó i ku nos lo abolí tur eror 
di pasado. Nos tin ku mantené e espíritu 
libertador di e Siglo de las Luces: Demo-
krasia, igualdat, libertat, derecho huma-
no. I konstruí un kos mas mihó riba dje!

‘In 1492 America discovered Columbus
and colonialism’. This phrase was very  
popular during the sixties to give history 
a different  perspective. Instead of a hero, 
Columbus is depicted as a villain. Even 
his Spanish surname (‘Colón’) begins 
with the fi rst 5 letters of ‘colonialism’. 
America could have kwown from the out-
set what was coming!
There is some truth in this perspective. 
But it is only a half truth, as we shall see. 
The fact is that Columbus had the under-
standing and guts to know that it was time 
to explore the world. He was the active 

PERSPECTIVE
agent, not the American continent that 
was waiting passively to receive him. 
Columbus served humanity well, despite 
the 3 to 4 centuries of colonialism. Glo-
balization started with Columbus. 

A different perspective  
  ‘Slavery was fi nally abolished by 19th 
century white people’. In our Antillean 
community it is OK to stress the bad 
things white people did. Slavery, colo-
nialism etc. If you are a white person, you 
have to feel guilty about this and shut up. 
You certainly have no right to denounce 

any failures of our own people. That’s 
‘taboo’. 

But the truth is that slavery has been with 
us from time immemorial. There was sla-
very in Africa, where Dutch ships bought 
slaves from African traders/owners. Even 
today there is slavery in Africa (a.o. in the 
country of Niger, where thousands of peo-
ple live in circumstances which can only 
be desribed as slavery). 
Slavery was common in China, Japan, In-
dia, the Middle-East and Africa. Western-
Europe was an exception, although the 
position of the serfs basically amounted 
to slavery as well. 
People have always treated each other 
cruelly, everywhere on earth. The killings 
(genocide) ordered by Hitler are not es-
sentially more cruel than those committed 
in Ruanda in 1994, where one tribe killed 
more than half a million people belonging 
to another tribe with rifl es and knives. 

Age of Enlightenment 
However, during the 18th century a move-
ment arose in Europe, which historians 
call the ’Age of Enlightenment’. Liberal-
ism - the novel and unique idea that all 
people are born free and equal - gathered 
strength during this period resulting in the 

abolition of slavery and other emancipa-
tory breakthroughs. If it hadn’t been for 
these 18th century European liberals, the 
world would still live in the darkness of 
repression and abuse as a system of go-
vernment.
Perspective for the future
Both perspectives referred to in this arti-
cle are no more than half truths. What we 
wish to stress is that nobody living at this 
present moment should feel guilty or infe-
rior because of what happened in the past. 
We live now. And all of us have a res-

ponsibility to 
see to it that the 
future will be 
better and that 
all errors of the 
past will be abo-
lished. We have 
to hold on to the 
spirit of freedom 
of the Age of 
Enlightenment: 
D e m o c r a c y , 
equality, liberty, 
human rights. 
And build some
thing even bet-
ter on this foun-
dation!

How about some fi sh-
eye perspective here...
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KRUISBES EN WOLBES
Een dialoog van vèr  geving en vèr  zoening . . .

“Waarom heet jij Kruisbes’, vroeg Wol-
BES?
“Omdat wij een Christelijke natie zijn. 
Wijzelf hebben jullie gekerstend, weet je 
nog? Mgr. Nieuwindt, Mgr. Verriet, Bis-
schop Holterman en de rest”.
“Ja, ja. Ik weet dat heel goed. Alle mensen 
zijn gelijk voor God”, zei je, “terwijl je 
zwarte slaven uit Afrika importeerde en 
Indianen verjoeg”.
“Dat is verleden tijd. Ik heb jou niets 
aangedaan”. 
“Dat is waar. Mij heb je niet geslagen”.
“Waarom chanteer je me dan steeds met 
mijn zwarte verleden?”   
“Het is het enige wapen dat ik heb. Te-
rugslaan kon ik vroeger niet, dus houd ik 
je nu gevangen in je eigen web. Ik ben de 
spin, weet je nog?”
“Nanzi! Nu begrijp ik je!”
“Het werd tijd, mijn goede Kruisbes”.
“Maar daarom laat ik me niet langer chan-
teren!”
“OK, Kruisbes. Het is vergeven. Ik leg 
mijn wapen neer. Eén voorwaarde heb ik 
slechts: Erken mijn gelijkheid. We hebben 
toch hetzelfde CDA?
“DNA, bedoel je”.
“Nee, CDA! We zijn ook Christelijk, weet 
je nog?”
“Ja, ik heb je zelf gekerstend. Dat zei ik 
reeds”.  
“Juist, ja. Maar is gelijkheid dan onchris-
telijk?” 
“Neen, zeker niet! We hebben Nelson 
Mandela uitbundig gehuldigd. En het staat 
ook in onze Grondwet. Artikel 1 zelfs, 
want gelijkheid is het allerbelangrijkst!”

“En gelijkheid betekent ‘gelijke kansen’ 
voor alle burgers, nietwaar?”
“Dat is zeer juist. Gelijkheid betekent niet 
‘alles gelijk’, maar wel ‘gelijke kansen’, 
zoals je zegt”. 
“Dus alle mensen in Kruisbes hebben 
gelijke kansen?” 
“Zo is het, WolBES. Absoluut!!”
“En we hebben afgesproken dat ik voor-
taan burger van Kruisbes word?”
“Ja, dat hebben we afgesproken”. 
“Dus dan krijg ik ook gelijke kansen?”
“Nee, WolBES, nu ga je toch te ver. Onze 
Grondwet zegt, dat allen in Kruisbes ge-
lijk zijn. Kruisbes ligt in Europa. WolBES 
in de Cariben!”   
“Dus je zegt dat ik burger van Kruisbes 
word, maar toch weer niet?”
“Nee, nee, niet precies. Je wordt wel bur-
ger van Kruisbes, maar we sluiten je op in 
het Statuut. Je weet, gevangenen hebben 
geen gelijke rechten als vrije burgers”.  
Maar dat is een ‘double cross’, Kruisbes! 
Waarom sluit je me op?”
“Omdat ik me niet meer laat chanteren! 

Dat zei ik reeds”.
“Maar ik heb je net gezegd dat ik mijn 
wapen neerleg. Ik chanteer je niet meer”.  
“OK, je hebt gelijk. Maar ik heb 
een probleem. Als jij gelijke kansen 
krijgt, dan word je een magneet. Dan ko-
men de hele Cariben op je af. Dat kan ik 
niet dragen”. 
“Maar Kruisbes, je bent zelf toch ook een 
magneet! De hele wereld komt op je af en 
toch heb je dat altijd weten op te lossen. 
Help ons dan om het in de Cariben ook op 
te lossen”.
“OK, je hebt gelijk. Maar ik heb nog een 
probleem. Als jij gelijke kansen krijgt, 
dan ga je de boel ontwrichten. Dan word 
je rijker dan je broers. Die worden dan 
jaloers”. 

“Maar Kruisbes, mijn broers erkennen jou 
ook niet als hun gelijke en zij hebben hun 
wapen niet neergelegd”. 
“OK, nogmaals, je hebt gelijk. Maar je 
bent niet gelijk! Ik zal je de waarheid dan 
maar zeggen: ‘Je bent lui en wil alleen 
maar bijstand trekken!’”
“Wat nu, Kruisbes? Wonen er bij jullie dan 
geen mensen van puur Kruisbes-bloed en 
pure Kruisbes-afkomst, die lui zijn en bij-
stand trekken?”
“Ja, die zijn er ook. Maar dat is wat an-
ders”.   
“Oh!? Wat is dan het verschil?”
“Je stelt teveel vragen WolBES. Je chan-
teert me!” 
“Oh!? Waarmee dan? Ik vraag alleen 
maar erkenning van mijn gelijkheid als 
mens. Laat ik jou de waarheid dan maar 
eens zeggen: ‘Je hebt een superiori-
teitscomplex! Mijn grote broer heeft me 
gewaarschuwd’”.
“Ach wat! Je grote broer heeft zelf een in-
ferioriteitscomplex! Hem laat ik al jaren 
schelden. Mijn oren zitten potdicht”.
“OK, daarin heb jij weer gelijk. Maar 
mijn grote broer heeft in één opzicht wel 
gelijk. Zolang jij mijn gelijkheid niet 

erkent, heb ik een 
terecht verwijt te-
gen jou. Ik wil dat 
verwijt niet meer 
hebben. Ik heb mijn 
wapen neergelegd. 
Wat grote broer 
doet, moet hij 
weten. Hij luistert 
toch nooit naar mij 
en ligt altijd alleen 
maar dwars. Hij 
weet en kan alles 
altijd beter. Heeft ie 
misschien van jou 
geleerd”. 
“Wat nu, WolBES? 
Beticht je me van 
arrogantie en bet-
weterigheid?”
“Zolang je mijn 
gelijkheid niet er-

kent, wel ja! We kunnen niet vergeven 
en verzoenen, zolang jij je superieur 
waant en mijn gelijkhied niet erkent. 
Een normale intermenselijke relatie is 
tussen meester en slaaf niet mogelijk. 
Ook niet tussen een ex-slaaf en een 
ex-meester die wel zijn eigendoms-
recht verloren heeft, maar zijn ex-slaaf 
niet erkent als volwaardig medemens. Zo-
als jij nu doet”. 

“Zie je? Je chanteert me weer!”
“Nee, jij chanteert mij! Jij wil eerst dat 
ik de wapens neerleg en dan wil je geen 
vrede”. 
“Zie je dat echt zo?”
“Ja!”
“Had ik nooit gedacht”.
“Zie je, mijn grote broer legt zijn 
wapen nog niet neer. Hij is gelukkiger in 
zijn rol van verontwaardigde ex-slaaf. Hij 
wil jullie nog een tijdje blijven uitschelden. 
Maar de vraag is of jij, Kruisbes, wel klaar 
bent voor een andere rol? Ik heb mijn wapen 
neergelegd, maar je geeft geen sjoege. Je 
houdt afstand. Haal nou dat ene dat ons 
scheidt weg. Daar hebben we toch 
recht op? Staat dat niet in de Grondwet? 
Zijn we niet gelijk voor God?”
“Tja. Denk je echt dat daar de schoen 
wringt??
  “Ja. Daar wringt ie. Wij weten alle 
twee dat gelijkheid niet meteen alle 
pijn wegneemt. Maar dan is er geen re-
den tot verdeeldheid meer. Dan is er een 
begin. Zonder begin is er geen eind. Dus, 
kom aan. Geen apartheid meer tussen ons. 
Gelijkheid!”
OK, WolBES. We liggen vèr van elkaar. 
Laat ons dan maar vèr zoenen! 

Koningin Beatrix in gesprek met Nelson Mandela 
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Sòpi purá ta sali salu
Tabata leu for di un plaser pa stanka e 
reunion ku Hulanda. Nunka no ta bon 
pa buta bo partner rabia. Hulanda ta 
nos partner, nos sosio. I nos tur tin ku 
kuminsá mira Hulanda i Hulandesnan den 
e lus ei i aktua konforme. Di otro banda, 
Hulanda tin mesun obligashon. Ta p’esei 
mester yega na un lei básiko pa regla ‘laso 
direkto’ a base di konsenso, es desir ku 
ambos partido mester bai di akuerdo ku 
e resultado fi nal a base di boluntat liber. 
No por tin preshon. I ounke nos tin un tiki 
purá, esei no mag resultá den un sòpi salu 
i bruá ku niun hende no kier kome. Nos 
no kier un ‘bòm di tempu’ (tijdbom) riba 
nos tayó.      
Ora durante reunion di novèmber último 
delegashon Hulandes a bisa ku e modelo 
Hulandes pa parti tarea pa ‘gemeenten’ 
mester ta aplikabel pa Boneiru, 
St. Eustatius i Saba (tur tres huntu 
kariñosamente konosí komo ‘BES”) i ku 
esei ‘no ta negoshabel’, diskushon fuerte 
a surgi. 
Ademas, Hulanda a bisa ku no tin mester 
di konsenso pa yega na e laso direkto, pa 
motibu ku WolBES (e lei básiko nobo ku 
lo regla laso direkto) ta un lei Hulandes. 
Pues Tweede Kamer tin derecho di pas’é 
unilateralmente. Esei sí tabata un bon 
‘fast ball’! Pero, bola! BES a reakshoná 
bon, splikando ku esei por ta e kaso 
despues ku e WolBES a pasa, pero no 
durante e proseso pa yega na dje! Si nò, lo 
nos no yega na un WolBES bon balansá 
nunka. Bula ariba, bula abou, asina ta!  
Nivel soshal i ekonómiko 
BES a sigui splika ku partimentu di tarea 
no por tuma lugá promé ku tin klaridat 
riba e punto di ‘voorzieningenniveau’ (= 
nivel di fasilidatnan ku gobièrnu ta brinda, 
manera enseñansa, salubridat públiko 
etc.). Sin embargo, Sra. Bijleveld no kier 
a pone e punto ei riba agènda, lokual a 
stanka e reunion.  
ARCO ta di opinion ku mester bin klaridat 
tambe over di e futuro nivel soshal i 
ekonómiko di e pueblonan di BES, es 
desir e nivel di sueldo mínimo, AOV i 
sobrá derechonan soshal i ekonómiko. E 
eskoho di Boneiru (laso direkto) ta trese 
kuné ku nos nivel di bida tin ku subi 
poko poko, yega - en prinsipio - te na 
nivel Hulandes durante un periodo di un 
X-kantidat di aña. 
Paga tinu! Ya nos a splika kaba ku esei 
no ta nifi ká ku tur kos lo ta presis igual 
ku na Hulanda, pasobra nos situashon ta 
diferente. Pero e prinsipio di igualdat 
ta sagrado, manera e ta skirbí den 
konstitushon (= grondwet) Hulandes. No 
mas i no ménos. Realmente sin rèspèt di 
parti di Hulanda pa e prinsipio ei, lo nos 
no por yega na un akuerdo. Pasobra nos 
no por akseptá un statùs di siudadano di 
segundo rango. Nunka. 
E edishon speshal di ARCO aki tin komo 
meta pa splika Hulanda esei na un manera 

respetuoso i trankil, pero duidelijk. I nos 
no tin duda ku Hulanda lo bin bij, asina 
ku nan ta komprondé na unda e sapatu ta 
pèrta.        
Diskulpa sinsero 
Ta hopi lamentabel ku durante e reunion 
di novèmber 2007 Sekretario di Estado 

Sra. Bijleveld mester a haña un boftá den 
su kara di parti di Boneiru i Saba. I nos a 
pidi diskulpa pa esei kaba. Sin embargo, 
nos desishon tabata korekto i inevitabel. 
No mag lubidá tampoko ku – inkonsiente-
mente; nos lo duna e Hulandesnan the 
benefi t of the doubt – Hulanda tabata 
mandando nos un ‘fast ball’ stret pa nos 
kurpa, kaminda lógikamente nos mester a 
hala atras, laga e bala pasa sin hasi daño. 

Komprondé bon! 
E yangadó tin ku move!
E prinsipio di igualdat tin 2 elemento, 
esta 1) igualdat den kasonan igual i 2) 
desigualdat den kasonan desigual, pero 
no mas desigual ku e diferensianan mes 
ta hustifi ká’. Antes nos no a splika esaki 

bon. Den pasado nos a duna e impreshon 
robes ku igualdat ta nifi ká tur kos igual 
presis (‘één op één’). Esei no ta e kaso, 
pasobra sirkunstansianan entre Hulanda i 
Boneiru ta diferente. Pero nos lo mester 
por yega mas serka e nivel Hulandes 
ku ta ekonómikamente i humanamente 
possible sí. Esei no ta nifi ká ku nos por 
sinta riba nos ‘yangadó’ warda e sèn yega 
for di Hulanda. Nos lo mester traha p’é, 

manera semper. I manera ta saludabel. 
Pero Hulanda sí por yuda nos krea e 
oportunidatnan i fasilidatnan pa nos por 
yega n’e nivel Hulandes den tur sentido, 
inkluso nivel edukativo, teniendo debido 
kuenta ku e diferensianan real ku tin. 
   Pues nos ta insistí ku e prinsipio di 
igualdat pa siudadano na BES i Hulanda 
mester wòrdu respetá den e deal nobo ku 
Hulanda. Si esei no ta e kaso, nos lo no 
por rekomendá e deal na pueblo. 
Anto no ta bai pa detaye. Nos por yega 
na akuerdo i kompromiso riba tur detaye. 
De facto tur kos ta detaye, ménos e punto 
kardinal di igualdat aki. Esei ta un punto 
di prinsipio ku nos no por desviá for di 
dje. Un komunidat demokrátiko ta basá 
riba igualdat di e siudadano. Sin dje, no 
tin demokrasia. Si BES ku Hulanda ta 
unu, igualdat no por falta. 

Mas papiamentu  
ARCO ta pidi diskulpa di nos lesadónan 
ku e edishon aki ta mas tantu na Hulandes 
i Ingles. Nos semper ta purba traha un bolo 
dushi di tur 4 idioma papiá na Boneiru (i 
na Saba i Statia tambe, ounke diferente 
ayanan). Pero e biaha aki nos meta ta pa 
logra konvensé Hulanda. 
E edishon aki lo wòrdu distribuí bou di tur 
politiko Hulandes. Tambe pa promé biaha 
nos lo parti ARCO na Saba ku Statia, anto 
kas pa kas. I na Boneiru tambe pa promé 
biaha nos lo partiele kas pa kas (5.000 
ehemplar, mas ku nunka). 
Pues esaki ta un paso grandi dilanti pa 
ARCO i nos ta spera ku e lo bira un paso 
grandi dilanti pa pueblonan di Bonaire, 
St. Eustatius ku Saba (BES) tambe. 

‘WolBES’, lei básiko nobo 
pa Boneiru, Saba ku Statia

Di kon e reunion di novèmber 2007 na Statia a stanka ...

WOL     + BES    

Lana di karné (= ‘wol’) + Bèshi (= ‘bes’) ta forma WolBES 
Pero nos lei básiko nobo no tin nada di haber ku esei.  

E ta un abreviatura (‘afkorting’) di: 
‘Wet openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba’

Na papiamentu: Lei di entidatnan públiko, Boneiru, Statia ku Saba’ 
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TIJD VOOR SATIRE
WIE BESTAAT WEL?

Biba Nos!!
door D. Denker

Vijf en veertig jaar nadat professor P.C. 
Paardekooper de lachers op zijn hand 
wist te krijgen, met zijn uitspraak, dat 
er geen Belgen zijn, debiteert de vrouw 
van de aanstaande koning van Nederland 
de enormiteit, dat de Nederlander niet 
bestaat.
Ware het niet, dat we aan de vooravond 
staan van de beantwoording van de 
vraag of de bewoners van voormalige 
gebiedsdelen overzee volwaardige 
Nederlanders mogen zijn, hadden ook 
wij, de nog altijd tweede-rangs burgers, 
er om kunnen lachen. Prietpraat van 
een hoog naaikransje-niveau is immers 
vertederend.
Het zou echter, ook een
strategische zet van hoge 
educatieve waarde kunnen
zijn.
De hoogst geplaatste Nederlander van 
buitenlandse geboorte en met bijbe-
horend identiteitsbewijs, die de wereld 
voorhoudt hoe belachelijk het is om je druk 
te maken over het Nederlanderschap! 
Als de toekomstige koningin van het 
Koninkrijk der Nederlanden geen afstand 
wenst te doen van haar vreemdelingen
status, wat zou dan de eilandbewoner uit 
de Caribe zeuren over zijn wel of niet 
volwaardig Nederlanderschap? 

Ze zou wel eens gelijk 
kunnen hebben.
Als er geen Belgen zijn en de Nederlander 
niet bestaat, resteren nog slechts de 
Letzebuerger. Die letzten Buerger van de 
Lage Landen dus. Adios Paises Bajos!
Nog een paar jaar en alle Lage Landers 
zijn Europeanen. En dan maar weer 
wachten op de verlossing van hun ellende 
uit Amerika. Al zo lang komt hun rijkdom 
uit Amerika. Uit de affl uent society van 
onmenselijke plantages, meedogenloze 
industrie en achteloze consumptie. 
Let op! Tegen de tijd dat Europa weer eens 
om verlossing uit Amerika roept, zou de  
cavalerie wel eens uit de Caribe kunnen 
komen. De dollar boet steeds meer in aan 
waarde. De Amerikaanse munt is niet 
langer de eerste reserve valuta van de rest 
van de wereld. De Monroe doctrine is niet 
langer onvoorwaardelijk.  Onze Caribe 
muteert.
We zijn Caribische Amerikanen. We 
kwamen als pelgrims, gold diggers en 
cheap labour met Europeaanse boten 
en als wheeler-dealers met vliegtuigen 
van over de hele wereld. We knokten en 
wipten met elkaar. We mendelten tot een 
nieuw volk. Van desdichados en stake 
holders werden we share holders en 
fi nanciers van onze eigenaars. Wat is onze 
volgende stap? 
De nouveaux riches hebben het 
bordewassen aan ons gelaten. Bedienden 
van toeristen. We weten niet waar we het 
moeten zoeken en we kijken smachtend 

overzee, terwijl de mogelijkheden voor 
onze voeten voor het oprapen liggen. De 
discards van onze oude eigenaars, die ooit 
onze role-models waren. Willen we ècht 
Europeanen worden? 
Wij kijken uit naar het Europa, dat wij niet 
kennen en dat geen boodschap aan ons 
heeft. Het heeft ons veroorzaakt, gebruikt 
en daarna in de steek gelaten. Het had 
ons niet meer nodig. Der Neger hat seine 
Taetigkeit getan, der Neger kann gehen.
Wordt het niet zo langzamerhand tijd om 
het spel naar onze hand te zetten? 

Role model
We hebben een nieuw role-model. Ze heet 
Maxima, ze is een Zuid Amerikaanse en 
wordt de koningin van een volk, dat niet 
bestaat. 
Ze lacht zich suf om de bewondering voor 
haar minachting. 
 Maxima tin rason. Amerikano nos ke 
keda.
Venceremos!,
Biba la Reina! Biba Nos!!  

Naschrift redactie
Maxima heeft inderdaad gelijk. We 
evolueren in rap tempo naar een planetaire 
beschaving. Daarin speelt nationaliteit 
een heel andere rol dan nu. De natie-staat 
heeft duidelijk zijn langste tijd gehad. 
Het is ook om die reden dat de door BES 
verlangde integratie in Nederland past in 
het moderne tijdsbestek. Natuurlijk zullen 
we onze Caribische identiteit behouden. 
Maar we zijn ook veel meer Nederlander 
dan we zelf denken. De door dhr. Agustin 
Stamper bedachte term ‘Caribische 
Nederlander’ is veel zuiverder dan de 
spook ‘Antilliaan’ die ook al nooit 
bestaan heeft. 

Prinses Maxima, toekomstig Koningin
van een volk dat niet bestaat ...
Dat is nog eens wat anders dan 

Koning Jan zonder Land!

EQUALITY ALSO MEANS 
THAT EUROPEAN DUTCH 

ARE WELCOME IN BES
During the past 50 years Antillean policy 
has been to keep Dutch nationals from 
Holland (‘European Dutch’ nationals) out, 
treating them like foreigners basically. 
This was all done quite legally, even 
with Holland’s consent. European Dutch 
people like to dispute this, but art. 3, 
section 1, sub f of the Kingdom Sta-
tute clearly states that ‘supervision’ on 
[the making of] ‘general rules regarding 
admission and expulsion of Dutch na-
tionals’ is a so-called ‘Kingdom affair’ 
(‘Koninkrijksaangelegenheid’), meaning 
that Holland has a decisive say when any 
of these rules or laws are enacted.
Admission has always been a one-sided 
affair. Antillean Dutch nationals were free 
to migrate to Holland, but European Dutch 
nationals had no free right of entry into 
the Antilles. The truth is that the Antil-
lean admission policy toward European 
Dutch nationals was plainly discrimina-
tory. Even Dutch military personnel, who 
are supposed to defend the Antilles in the 
event of an attack, were not welcome in 
the Antilles. They too were submitted to 
restrictive immigration rules. 
How could this be? 
Why Hol-
land appro-
ved such 
b l a t a n t l y 
discrimina-
tory rules 
against its 
own people 
can only be 
understood 
within the context of the time-frame. The 
Antillean admission rules were intro-
duced during the beginning of the sixties, 
a period of intense decolonization. At the 
time the Antilles still had the intention to 
seek full independence from Holland. So 
it was agreed that Holland would allow 
the Antilles time to prepare itself for this 
major step. Holland actively helped the 
Antilles and sometimes even encouraged 
the islands to opt for independence (some 
critics would say Holland tried to ‘dump 
them’), but in the end independence was 
never sought.
During this period of preparation for in-
dependence it was not unreasonable to 
restrict migration from Holland to the 
Antilles, whereas those Antilleans who 
migrated to Holland could be absorbed. 
However, when during the eighties and 
nineties it became clear that indepen-
dence was defi nitively off the political 
agenda, this situation had to change. For 
it is discriminatory and against basic hu-
man rights to restrict free migration for 
nationals within one country. Interna-
tionally, the Kingdom of the Netherlands 
(which includes the Antilles and Aruba) 
is one nation. It is not 3 nations, despite 
the misnomer ‘country’ used to denote the 
Antilles and Aruba. 
As a consequence of the changed politi-
cal situation the strict admission rules in 
the Antilles and Aruba against European 
Dutch nationals have been eased, but not 
repealed. To obtain admission even today 
they have to prove that they have a suf-
fi cient source of income, a home and no 
criminal record. Such restrictions are not 

in force for Antilleans in Holland. 

This discrimination cannot
continue in BES
One consequence of integration into Hol-
land and full equality between Dutch and 
BES citizens is, of course, that this dis-
crimination against European Dutch na-
tionals cannot continue. 
Is this absolute? Well, yes and no. We 
have already seen that equality itself is 
not absolute. Art. 1 of the Dutch consti-
tution (‘grondwet’) states that equal cases 
shall be treated equally, but unequal cases 
shall be treated unequally as justifi ed by 
their difference. For instance, a mentally 
retarded person in some respects has a 
right to preferential treatment.  
So will the existing admis-
sion rules be repealed? 
What will actually happen we don’t know. 
We (ARCO) believe and promote that the 
existing rules on admission against Euro-
pean Dutch nationals should be repealed 
when BES becomes a part of Holland. 
This is a logical consequence of the equal-
ity principle. However, it is imaginable 
that Saba might wish to seek recognition 
as a Nature Reserve. In such a case the to-
tal number of residents allowed to reside 
on the island could be mandatorily lim-
ited. But even then Dutch nationals would 
have preference over all foreigners. 
In other words, ecological reasons could 
be construed as a ‘legitimate objective’ 
justifying discrimation in the matter of 
admission, provided the discriminatory 
rules are proportionate and effective. This 
is the way the Dutch Supreme Court sees 
it. And they have the last word. 

Bonaire and Statia
Bonaire has stated it seeks economic 
growth without offence to its nature 
and culture. We understand that Statia 
has also opted for a growth model. This 
would mean that Bonaire and Statia can-
not maintain restrictive rules of admission 
against European Dutch nationals. If we 
want equality, we must grant equality to 
European Dutch nationals as well. 
We can probably still restrict admission of 
non-Dutch EU-citizens. Even this is de-
batable, but for the time being we assume 
this possibilty exists. 

Neocolonialism   
Now the question arises: Is this not some 
form of neocolonialism, all these hordes 
of European Dutch invading our islands? 
Well, the answer plainly is: ‘No!’. It is a 
consequence of the principle of equality. 
During colonial times European Dutch 
people enjoyed preferential rights. There 
was discrimination against the locals. But 
they have no preferential rights anymore, 
so we simply cannot deny them equal 
rights. Denying them equal rights would 
be reverse dsicrimination. 
We may have mixed feelings toward them 
(as they may have toward us), but that 
does not justify legalized discrimination. 
We just have to change our mindset and 
welcome them, or learn to live with them 
at least. If we do not want to do that, we 
should shut up about equal rights.

European Dutch treated 
as aliens in the Antilles
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BES was a household deity depicted as a dwarf. He was 
thought to be a supporter of Ra. He was a God who protected 
things against evil with his tambourine, swords, clubs and 
knives. BES was also known as a demonic fi ghter. He was 
thought to be able to strangle bears, lions, antelopes, and 
snakes with his bare hands. Holland be aware!

BES tabata un dios doméstiko pintá komo un enano. El 
a wòrdu mirá komo un fanátiko di Ra. E tabata un Dios 
protektor, luchando kontra maldat ku su tamburein, 
spada, klòp i kuchu. BES tabata konosí komo un luchadó 
demoniáko. Nan a kere ku e por a strangulá oso, leon, biná 
i kolebra ku su propio man. Hulanda tene kuidou! 

WHAT AND WHO IS 
‘BES’?

‘BES’ is short for the Dutch Caribbean 
islands ‘Bonaire, St. Eustatius and 
Saba. But in Egyptian mythology 
‘BES’ was a god. Read below. 

BIJSTANDNORM SOCIALE 
BASIS VAN RECHTSTAAT

Verkeerde terminologie
De term ‘bijstandnorm’ is volkomen on-
juist. Hij is gebaseerd op het begrip ‘bij-
stand’ (= inkomen zonder werken), een 
zeer ongezonde basis voor een samenlev-
ing. Maar die ongezonde basis heeft Ned-
erland zichzelf al gegeven en zal Neder-
land zelf moeten rechtzetten. Feit is dat 
de term ‘bijstandnorm’ in het Nederlands 
taalgebruik de betekenis heeft gekregen 
van ‘minimum-levensstandaard’. Wij zul-
len het in die betekenis gebruiken.   
Minimum-levensstandaard
Elke rechtstaat stelt een minimum-levens-
standaard vast voor de burger en doet alles 
wat in zijn vermogen ligt om alle burgers 
dat minimum te garanderen. In Nederland 
vormt de ‘bijstandnorm’ de bodem van 
die minimum-standaard. 
Over de wijze waarop die minimum-
standaard het best kan worden verwezen-
lijkt zijn de meningen nog altijd verdeeld 
in twee kampen, t.w. het socialistische en 
kapitalistische. 
Cuba bewijst dat het ook socialistisch kan, 
maar bewijst tevens dat een markt-econo-
mie beter werkt, d.w.z. meer producten en 
diensten produceert. Mits die producten 
en diensten dan op enigszins sociale wijze 
worden verdeeld, zijn mensen in kapital-
istische landen economisch beter af dan in 
socialistische. Hierover bestaat in Neder-
land niet veel verschil van mening meer. 
Sociaal minimum
Er is ook weinig verschil van mening 
in Nederland dat een sociaal minimum 
noodzaak is voor de handhaving van een 
rechtstaat. Al was het alleen maar om aan 
criminaliteit en sociale rebellie rechtvaar-
diging te ontnemen. 
Maar ook positief is men in Nederland het 
erover eens dat solidariteit of christelijke 
c.q. humanistische ethiek vereist dat de 
samenleving een sociaal minimum moet 
garanderen aan alle burgers. Het is dus 
geenszins vreemd of onterecht dat BES 
zich hierbij aansluit. Als toekomstig deel 
van Nederland, met stemrecht in Eerste en 
Tweede Kamerverkiezingen en met open 
interne grenzen tussen Nederland en BES, 
is het niet meer dan billijk dat de BES ver-
langen in beginsel het Nederlands sociale 
minimum deelachtig te worden.

Alle EU-landen willen 
er beter op worden 
BES krijgen soms als verwijt naar het 
hoofd geslingerd dat ze er alleen maar 
‘beter op willen worden’. Dit verwijt is 
correct. Alle Europese landen, zowel de 
oorspronkelijke 6, als de latere aansluiters 
zijn gaan samenwerken en integreren, 
omdat ze er beter op wilden worden. 
Dit ‘er beter op worden’ is hoofdzakelijk 
materieel en nauwelijks spiritueel, maar 
dat ziet Nederland zelf ook nog niet in. 
Hopelijk komt dat spoedig en wie weet of 
BES daar nog aan kan bijdragen. Maar op 
dit moment overheerst het materiële as-
pect het Nederlandse en Europese debat. 
Men kan het BES dus nauwelijks kwalijk 
nemen er ook ‘beter op te willen worden’. 
zeker gezien het aanzienlijke welstands-
verschil tussen Nederland en BES.

Cuba of Venezuela
BES zouden ook aansluiting kunnen zoe-
ken bij Cuba, maar dat doen ze niet omdat 
ze er dan juist niet beter op zullen worden, 
ook al moet toegegeven worden dat Cuba 
de begrippen ‘gelijkheid’ en ‘solidariteit’ 
beter begrijpt dan Nederland. In Cuba 
zou de discussie die BES hierover nu 
moeten aanzwengelen absoluut niet nodig 
zijn. Daar zijn dat axioma’s. Er zijn zeker 
dingen die we van Cuba kunnen leren!
Maar daar gaat het nu niet om. Ook Ven-
ezuela zou de BES-eilanden wel willen 
overnemen, in ieder geval Bonaire, Cura-
çao en Aruba. Hugo Chavez heeft al eens 
zoiets gebromd. Maar, nee. BES zoeken 
integratie in Nederland ‘om er beter van 
te worden’. Natuurlijk. De bedoeling is 
niet om er slechter van te worden!
Er is meer
Maar bij de beslissing om integratie in 
Nederland na te streven komt meer kijken 
dan alleen maar ‘er beter van worden’. 
Het is een ontegenzeggelijk feit dat de 
historische banden met Nederland de An-
tilliaanse bevolking een Nederlandse in-
slag heeft gegeven. 

Het mag nooit vergeten worden dat An-
tillianen tijdens de Tweede Wereldoorlog 
vrijwillig de zijde van Nederland kozen en 
zelfs hebben gevochten tegen de Duitsers. 
George Maduro als reserve-offi cier wist 
de Duitsers enige tijd tegen te houden in   
Rijswijk. Hij stierf later in Dachau. Maar 
hij was niet de enige. 
Nu kan men wel neerbuigend opmerken: 
‘Hoor, ze spelen de George Maduro troef 
weer uit’. Probleem is, die ‘troefkaart’ is
een historisch feit. Later in 1953 zamelden 
de Antillen geld in om de Zeeuwse waters-
noodslachtoffers te steunen. Ook dit is 
een historisch feit. Over dit onderwerp 
zou nog veel meer te zeggen zijn, maar 
het gaat om de essentie en wel dit: ‘Er 
zijn historische, culturele, familiaire en 
emotionele banden tussen de Antillen en 
Nederland’. Haat/liefde is ook een emo-
tionele band! 

Een nieuwe insteek
De integratie-poging van BES is nieuw 
en uniek. Het heeft de potentie om het 
huidige ‘veroordeeld zijn tot elkaar’ om 
te zetten in ‘samenwerken met elkaar’. 
Het is een nieuwe insteek in de eeuwen-
oude haat/liefde-relatie tussen Nederland 
en de Antillen. Het kan echter alleen maar 
slagen als de sociale basis van de Neder-

Replica van het geboortehuis van 
George Maduro te Maduro-
dam (vernoemd naar hem).  

landse rechtstaat wordt uitgebreid tot de 
BES-eilanden. Die sociale basis is in Ned-
erland opgebouwd rond de bijstandnorm. 
Die moet dus in beginsel (met afwij-
kingen) ook in BES van kracht worden.
Precies dezelfde norm?
Neen. We zagen reeds dat afwijking van 
art. 1 Grondwet mogelijk is, indien de 
gevallen verschillend zijn. Nederland en 
BES zijn verchillend. Er dient dus op 
basis van een vergelijkend koopkracht-

onderzoek tussen BES en Nederland 
vastgesteld te worden wat de minimum-
levensstandaard is voor BES (vermoe-
delijk zal dit per eiland verschillen). Dit 
onderzoek zal gebaseerd moeten zijn op 
een vergelijkbaar pakket van goederen en 
diensten als in Nederland worden geacht 
noodzakelijk te zijn om een menswaardig 
bestaan te kunnen leiden. Irrelevante ele-
menten (zoals ‘stookkosten’) worden uit-
eraard niet meegenomen. Rondom deze 
minimum-levenstandaard kan dan een 
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sociaal stelsel voor BES worden opge-
bouwd dat de toets aan art. 1 Grondwet 
kan doorstaan. Anything less would be 
uncivilized. 
Wij hopen dat het niet nodig zal zijn uit 
te leggen waarom de minimum-levens-
standaard in BES uiteindelijk niet index-
matig lager mag zijn dan in Nederland, 
zodra BES en Nederland één land zijn.  
Het zou neerkomen op een uitleg ver-
gelijkbaar aan waarom BES-burgers ook 
niet een beetje gemarteld mogen worden. 

Geleidelijkheid
Het spreekt voor zich dat de introductie 
van een sociaal stelsel opgebouwd rond 
de voor BES vastgestelde ‘minimum-
levensstandaard’ niet ‘in één klap’ kan 
worden gerealiseerd. Dit zal geleidelijk 
aan gedurende een periode van overgang 
moeten worden geïntroduceerd. Vijf jaar 
zou mogelijk moeten zijn, maar dit kan in 
goed overleg nader worden bepaald.
In een ander artikel (zie blz. 7) is reeds 
uitgebreid aan de orde gekomen dat het 
verstandig zou zijn het Nederlandse bij-
stand-systeem in BES niet in te voeren. 
Werkelozen die na een korte WW (als 
volksverzekering) nog geen werk heb-
ben kunnen vinden, zouden dan in BES 
in aanmerking kunnen komen voor werk-
bijstand. Zij ontvangen dan de helft van de 
vast te stellen minimum-levensstandaard, 
maar moeten daar halftijdarbeid voor ver-
richten (m.u.v. arbeidsongeschikten) in 
een systeem van ‘3 weken op, 3 weken af’.    
Andere sociale basisrechten
De andere sociale basisrechten zijn het 
minimumloon, de AOW (in Antillen 

HOLLAND
Superior-
ity com-

plex

B E S 
Inferior-
ity com-

plex

‘AOV’), WW, WAO, huursubsidie en bij-
zondere hulp aan gehandicapten. Over 
hulp aan gehandicapten is een apart ar-
tikel in deze editie opgenomen. Wij leg-
gen hier niet uit waarom hen ‘gelijk recht 
op zorg’ toekomt als in Nederland. 

Minimumloon
Het minimumloon is een vraagstuk apart. 
Het moet door het bedrijfsleven worden 
opgebracht, dat daartoe in staat moet zijn.  
Het is niet dienstig het op een niveau vast 
te stellen dat door werkgevers niet opge-
bracht kan worden. Dat zou alleen maar 
leiden tot werkeloosheid en ‘subsistence 
living’ in de werkbijstand. 
Aan de andere kant zou het ook absurd 
zijn om het minimumloon vast te stellen 
op een bedrag lager dan de minimum-
levensstandaard, zoals thans het geval is 
in de Antillen. Een gezin met 2 kinderen 
kan godsonmogelijk rondkomen van een 
inkomen van +/- Euro 500,- (het huidige 
minimumloon in Bonaire). Er is geen min-
imum-levenstandaard (of ‘bijstandnorm’)
voor Bonaire vastgesteld, maar wij schat-
ten dat dit zou uitkomen op ongeveer het 
dubbele (Naf. 2.000,- of Euro 1.000,-). 
Om dit op te kunnen brengen zal de BES-
economie fl ink moeten worden aange-
zwengeld. Hierbij verwacht BES inten-
sieve hulp, investeringen en inbreng 
van Nederland, op een wijze als ook 
gedaan is voor ‘achtergebleven regio’s’ 
als Groningen en Zuid-Limburg. 

Onmogelijk?
Het is mogelijk, als de noodzaak en billijk-
heid wordt ingezien. Het is voor Neder-
land een koud kunstje om in samenwer-

king met BES de eilanden economisch te 
laten fl oreren. Gegeven kennis en kapitaal 
zijn er kansen in de Cariben. Nederland is 
voor BES de portaal naar Europa, maar 
BES zijn voor Nederland ook de portaal 
naar de Cariben en Noord/Zuid-Amerika.  
Gedurende de periode van vooral veel 
autonomie in de Antillen en weinig 
samenwerking met Nederland is dit laat-
ste nooit van de grond gekomen, maar 
na realisatie van de op handen zijnde 
‘major paradigm shift’ in de relatie met 
BES/Nederland, moet dit mogelijk zijn.
Ouden van dagen en AOW  
Hoe kan men ouderen die niet meer kun-
nen werken afschepen met een pensioen 
van minder dan de minimum-levens-

standaard? Nu ja, alles kan. Meteen onder 
de grond kan ook. Maar mag een land 
waar zo’n situatie heerst zich nog ‘be-
schaafd’ noemen? 
Wellicht ergeren sommigen in Nederland 
zich aan dit betoog, omdat de BES-ou-
deren niet voor een hogere AOW hebben 
betaald. Dit is zo. Maar wanneer men all-
es op een rijtje zet, is er toch geen ontko-
men aan: Ouderen in Nederland kan een 
leefbaar pensioen niet onthouden worden. 
Als dit niet kan worden bekostigd uit het 
AOW-fonds, dan zal uit algemene middel-
en de AOV bij wijze van bijstand moeten 
worden aangevuld om dat handjevol BES-
oudjes niet af te schepen met Euro 300,- 
p.m. Of men moet het hele sociale sys-
teem in Nederland willen omverwerpen!
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EURO OR DOLLAR?EURO OR DOLLAR?
Euro-buck or greenback?
This still is the six-million dollar question. 
Or 6 million Euro’s? No decision has yet 
been reached. The majority of fi nancial 
experts have recommended we choose 
the US$. As we understand it, you don’t 
have to ask permission for that. The US 
is delighted if we go for their greenback.

However, not only fi nancial consider-
ations are involved here. There are also 
legal and political considerations, as well 
as fi nancial considerations that will fol-
low the legal and political choices. 

Gibberish? 
Let’s be clearer. If the BES-islands will be 
covered by the European internal market 
policies, no import-duties will be levied 
on European goods. So, they’ll become 
substantially cheaper. Integration into 

Holland is likely to increase trade with the 
EU in other ways also. In fact BES are ban-
king on that and this has already begun.
  The ratio between the cash-value of trade 
with the US as compared to Europe is now 
roughly 70% (US) vs. 30% (EU). It may 
not take long, however, for this to become 
40% (US) vs. 60% (EU). If that’s the 
case, there is no sound reason anymore to 
choose the US-dollar. 

Indecision 
These are some of the reasons why there 
is still indecision on this point. A well-
informed choice cannot yet be made. We 
apologize for not being able to provide 
more info, other than that - so far - the 
majoity of pundits say: ‘Choose the green-
back!’. One advantage of that choice is 
that we can always change to the Euro-
buck, if that should prove benefi cial later.         

Wat is het BES-fonds?
IJkpunt

Op 20 juni 2007 is afgesproken dat het 
BES-voorzieningenniveau in de nieuwe 
situatie (na 15 december 2008) niet langer 
geijkt zal zijn aan het niveau van Curaçao. 
Helaas is toen niet afgesproken aan welk 
niveau het dan wel geijkt zal worden. Wij 
hopen dat deze editie mag bijdragen tot 
het inzicht dat voor BES in de nieuwe si-
tuatie het Nederlandse niveau ijkpunt zal 
moeten zijn. 
Afgesproken is wel dat er een BES-fonds 
zal worden opgericht dat zal functioneren 
op vergelijkbare wijze als het Gemeen-
tefonds. Dit betekent dat jaarlijks gelden 
vanuit het Rijk naar de eilanden zal gaan. 
Deze afspraak stemt overeen met art. 15 
van de BES-Slotverklaring, waarin staat 
dat voor BES aansluiting zal worden ge-
zocht bij de systematiek van de Neder-
landse Financiële verhoudingswet. Daarin 

zijn bepalingen 
over het Ge-
meente- en Pro-
vincie-fonds op-
genomen.  

Eigen broek 
ophouden?
Uit het Gemeen-
tefonds gaan jaar-
lijks gelden naar 
alle gemeentes. 
Geen enkele ge-
meente ‘houdt de 
eigen broek op’, 
zoals sommigen 
denken. Daarte-
genover staat dat 
alle directe be-
lastingen in Ne-
derland naar het 
Rijk gaan. Het 
is dus redelijk 
dat fondsen dan 
weer terugvloei-
en naar de ge-
meenten. BES 
sluit aan bij dit 
systeem. De di-

recte BES-belastingen gaan naar het Rijk 
en vloeien dan weer terug naar de BES 
middels uitkeringen uit het in te richten 
‘BES-fonds’.

Welke uitkeringen?
In navolging van het Gemeentefonds zul-
len jaarlijks algemene en specifi eke uit-
keringen naar de BES terugvloeien. De 
specifi eke uitkeringen dienen ter bekos-
tiging van specifi eke (Rijks)taken. Voorts 
zullen de BES dan nog eigen belastingen 
kunnen heffen, evenals dat voor gemeen-
ten het geval is (bijv. leges, logeergasten-
belasting, grondbelasting enz.). 

Klinkt niet slecht?
Inderdaad, klinkt niet slecht. Er is echter 
één probleem mee. Er is niet voorzien in 
aanvullende uitkeringen waar gemeenten 
die in fi nanciële problemen zijn geraakt 
ook aanpsraak op maken! 
Die aanvullende uitkeringen (aan de zgn. 
‘art. 12-gemeenten’) worden niet zomaar 
gegeven. Zij worden gegeven ‘wanneer 
de alg. middelen van de gemeente aan-
merkelijk en structureel tekort zullen schie-
ten om in de noodzakelijke behoeften te 
voorzien, terwijl de eigen inkomsten van 
de gemeente zich op een redelijk peil bev-
inden’ (art. 12 Financiële verhoudings-
wet). Het steekt wanneer erkend wordt dat 
Nederlandse gemeenten ‘noodzakelijke 
behoeften’ hebben, maar BES niet.

Aanvullende uitkeringen
Aanvullende uitkeringen worden gegeven 
onder voorwaarde dat de ontvangende ge-
meenten maatregelen nemen tot verbeter-
ing van hun fi nanciële situatie. Wat is billij-
ker? BES zijn daartoe bereid. In feite is 
met afkondiging van het ‘Besluit tijdelijk 
fi nancieel toezicht BES’ de eerste grote 
stap al gezet. Stringenter fi nancieel toe-
zicht dan geldt voor gemeenten zal ook 
in de toekomst voor BES worden ge-
handhaafd. Er is dus geen reden om geen 
aanvullende  uitkeringen aan BES toe te 
kennen om hun niveau in X-aantal jaren 
naar een niveau vergelijkbaar aan het 
Nederlandse te tillen.       
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NOGMAALS: WAT IS GELIJKHEID? (3)
Een overzicht
Over het onderwerp gelijkheid en de 
noodzaak de werking van art. 1 Grondwet 
(= gelijkheidsbeginsel) uit te breiden tot 
BES is reeds genoeg gezegd. Die het nu 
nog niet begrijpt, die overreden we nooit. 
In dit artikel een overzicht van de belang-
rijkste (Nederlandse) sociale wetgeving, 
met aanbevelingen voor BES.     

Afwijking art. 1 Grondwet 
Om af te wijken van art. 1 Grondwet en/
of art. 14 EVRM voor wat betreft grond-
rechten (waaronder sociale wetgeving) is 
vereist dat de afwijking een legitiem doel 
dient. De afwijking mag dan niet dispro-
portioneel zijn en moet effectief zijn. 
Bijstand 
Aanbeveling is om het systeem van de 
Nederlandse bijstand niet over te nemen.  
Wel is het noodzakelijk een minimum-
levensstandaard vast te stellen voor elk 
BES-eiland als basis voor een bijzonder 
sociaal systeem voor BES. Noem deze 
standaard de ‘welstandnorm’.
Arbeidsongeschikten die niet meer kun-
nen werken ontvangen een bedrag gelijk 
aan de welstandnorm. Werkelozen die 
medisch en sociaal gezien kunnen werken, 
ontvangen de helft van de welstandnorm 
tegen halftijd-arbeid in een rouleersysteem 
van ‘3 weken op, 3 weken af’.
Minimumloon
Het minimumloon ligt boven de wel-
standnorm. 
 WW (nu onbekend in BES)
Introduceer een volksverzekering (in 
aanvulling op de Antilliaanse ontslaguit-
kering, de zgn. ‘sesantia’) ter dekking van 
werkeloosheid voor max. 3 maanden, tot 
80% van het laatstverdiende loon. Daarna 
valt men in de bijstand, als men geen werk 
heeft kunnen vinden. 
WAO (nu onbekend in BES)
In de Antillen is een systeem van Ziekte-
& Ongevallenverzekering (ZV/OV) van 
kracht. Handhaaf dit voorlopig (alsook 
de AVBZ), maar breidt het aantal verze-
kerden uit (o.a.part-timers, zelfstandigen, 
60-plussers en hogere inkomens). 
ZV dekt ziektekosten en uitkering bij ziek-
te voor maximaal 2 jaar. Het ziektekos-
ten-element kan waarschijnlijk meer inclu-
sief en tevens kosten-effectiever op andere 

wijze geregeld worden. Na 2 jaar ziekte-
uitkering zouden blijvend arbeidsonge-
schikten in de bijstand moeten vallen. 
OV betaalt wel door bij blijvende gehele 
of gedeeltelijke a.o. Als men onder de 
welstandnorm mocht uitkomen en niet 
meer kan werken, dan wordt de OV met 
bijstand aangevuld tot de welstandnorm.
Dit betekent impliciet dat de WAO beter 
niet kan worden overgenomen. Iemand 
die wegens ziekte blijvend arbeidsonge-
schikt is valt in de bijstand, als hij nergens 
anders gedekt is. 
Aan de WAO kleven 3 bezwaren: 
a) hij is erg duur;
b) hij geeft aanleiding tot oneigenlijk ge-
bruik (dit ziet men in Nederland);
c) hij neemt teveel de prikkel tot omschol-
ing en deelname aan het arbeidsproces 
weg (zie wederom Nederland). 
BES moeten nog beginnen dit goed te 
regelen. Hoe precies is nog niet te zeggen, 
maar de fouten van Nederland overnemen 
is geen goede optie. 
Kinderbijslagwet
Wij kunnen geen goede reden bedenken 
waarom ouders van BES-kinderen hier 
geen aanspraak op zouden moeten kun-
nen maken, behalve dat het stichten van 
grote gezinnen niet moet worden bevor-
derd. Maar de tijd van grote gezinnen is 
in BES allang voorbij.
Huursubsidie
Niet kan worden ingezien waarom BES-
burgers geen aanspraak zouden moeten 
kunnen maken op adequate huisvesting. 
In BES hoeven de woningen niet te vol-
doen aan alle eisen die men daaraan in 
Nederland stelt. Om te beginnen zijn er 
geen koude winters, men leeft in BES 
meer buiten. ‘Gelijkheid’ hoeft hier dus 
zeker niet ‘één-op-één’ gelijk te zijn. 
Niettemin is een adequate woning en 
privacy in BES even belangrijk als 
in Nederland. Tenzij voor BES een 
beter systeem kan worden bedacht om 
een ieder adequate en vooral ook be-
taalbare woonruimte te garanderen, is 
er geen reden BES-burgers uit te sluiten
van huursubsidie op vergelijkbare grond-
slag als in Nederland.  

AOW (in BES ‘AOV’) en AWW
Een AOV-uitkering ter hoogte van de wel-
standnorm is niet meer dan normaal. Hoe 

zou Nederland ‘politieke risico’s’ kunnen 
vermijden zonder een dergelijke regeling? 
Als één der rijkste landen ter wereld kan 
Nederland het toch niet maken dat in haar 
Caribisch deel (BES) de ouderen moeten 
rondkomen met een inkomen lager dan 
het bestaansminimum? Try and sell it, if 
you can! Het doet pijn dat discussie hier-
over nog nodig is. 
Ook een adequate weduwen & wezen voor-
ziening die de toets aan art. 1 Grondwet 
kan doorstaan kan niet ontbreken in BES. 
De bestaande Antilliaanse  regeling zal op 
niveau gebracht moeten worden.
Gehandicapten-zorg     
Eén-op-één regelingen zijn nooit moge-
lijk en zelfs ongewenst, maar de noodzaak 
van zorg op vergelijkbaar niveau als in 
Nederland (geënt op de lokale situatie) is 
evident.

Onderwijs en 
volksgezondheid
Deze overheidsvoorzieningen dienen bin-
nen de mogelijkheden die redelijkerwijs 

lokaal kunnen worden gecreëerd, naar 
Nederlands niveau te worden getild. Dit 
betekent dus niet dat er een Academisch 
Ziekenhuis en een Universiteit op Bonaire 
moet komen (dit in antwoord op de chica-
neurs onder onze critici). Het betekent wel 
dat het onderwijs en de volksgezondheid 
kwalitatief op vergelijkbaar niveau als in 
Nederland moet worden gebracht.       
 Richtlijnen en suggesties
Dit zijn suggesties om tot een algemene 
benadering te komen die betaalbaar en so-
ciaal rechtvaardigbaar is, alsmede de toets 
aan art. 1 Grondwet kan doorstaan.    
Het is duidelijk dat dit een complexe ma-
terie is. Andere oplossingen dan hier ge-
noemd zijn denkbaar.  Maar met aanvaar-
ding van het beginsel van gelijkheid en de
toepasselijkheid van de gronden voor 
compensatie als bedoeld in art. 299 EG-
verdrag, kan in goed onderling overleg
- op basis van redelijkheid en econo-
mische haalbaarheid - zoiets als hier ge-
schetst, geleidelijk worden opgebouwd.
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POLITICAL RISKS?POLITICAL RISKS?
Animal welfare 
It was somewhat amusing to see public 
offi cials from Holland coming over to as-
sess the ‘political risks’ involved in this 
new relationship with BES. Apparently 
these 3 tiny islands pose a risk? Maybe 
the God BES (see page 14) is mightier 
than we thought!
 One of the risks registered was that 
Holland’s responsibility for animal wel-
fare might be tested. Many BES-citizens 
are indeed not such ardent animal lovers 
as Dutch citizens. In Holland the ‘Party 
for Animals’ has 2 out of 150 seats in the 
national parliament (= ‘Tweede Kamer’).

We sincerely hope that this party will be 
able to improve animal welfare in Hol-
land and in BES. We’re happy that the 
responsible Dutch Minister has noted that 
animal welfare should be improved in 
BES. We are looking forward to his ini-
tiatives in this fi eld (which should be fi rst 
and foremost in education, we believe). 

Amusement subsided
Our amusement subsided, however, when 
we discovered that apparently more po-
litical risk is calculated to be caused by 
defi cient animal welfare in BES than by 
defi cient human welfare. 
Let’s be clear about this. While Holland is 
on the track of not wanting to recognize 

equality in basic social rights between 
Dutch and BES-citizens (we are not writ-
ing this special edition for nothing!), it is 
worrying about animal rights? Hey, wait 
a second! What’s going on here?

Real political risks
What about the political risks of refusing 
to recognize the principle of equality? Let 
us mention a few:
1) The exodus from BES to Holland will 
pick up new steam.
2) Holland’s international reputation on 
human rights will be shattered (basic so-
cial and economic rights are also human 
rights, as is the principle of equality).
3) The new deal with BES will be a time-
bomb. It will stir social unrest also; you 
cannot distinguish between fi rst and sec-
ond-class citizens within one country and 
believe the latter will quietly accept that.
We know that in the end wages will be 
generally lower in BES than in Holland 
and other basic social rights will also 
never be exactly equal. That’s OK. This 
is due to the real and unavoidable differ-
ences that do exist between. Moreover, it 
is unwise to blindly copy all those social 
rights which in Holland have caused pro-
blems, such as welfare benefi t (‘bijstand’) 
to people who can work. But we cannot 
deviate from the principle of equality.  
It’s not about risks. It is about what’s right 
for the BES-people! 
                       

EEN BEHOORLIJK HUIS 
VAN BEWARING VOOR BES
Niet alle noden en behoeften van BES kunnen hier de re-
vue passeren, maar een adequaat Huis van Bewaring op 
Bonaire is dringend gewenst. De huidige noodvoorziening 
die er is, voldoet niet aan internationaal gestelde normen. 
Als een dergelijke situatie in Nederland zou bestaan, zou 
onmiddellijk ingegrepen worden. 
Het is gebleken dat deze situatie in de huidige staatkundi-
ge constellatie niet oplosbaar was. Bonaire heeft gekozen 
voor integratie in Nederland in de gerechtvaardigde hoop 
dat dit soort situaties tot een acceptabele oplossing kunnen 
worden gebracht. 

Al diegenen in de Antillen die zelfstandigheid en autono-
mie voorstaan, hebben geen adequate oplossing voor dit 
soort problemen kunnen bieden. Hun ideologie gaat op die 
manier ten koste van de rechtszekerheid en voldoet niet aan 
de gerechtvaardigde verlangens en noden van het volk. 
Het inzicht dat aan die verlangens en noden kan worden 
voldaan door integratie in een verder ontwikkeld, welva-
render en beter georganiseerd land (in ons geval Neder-
land) is langzaam gegroeid. Het betekent wel dat men dan 
bestuurlijk, fi nancieel en justitieel toezicht van buitenaf 
moet aanvaarden. Die consequentie is BES bekend, wordt 
aanvaard en is ook nodig gebleken.   

PARTICIPATION IN DUTCH
PARLIAMENTARY ELECTIONS
Apart from Island Council elections, BES-
citizens will in future participate in Dutch 
parliamentary elections for the so-called 
‘Second Chamber’ (= ‘Tweede Kamer’). 
The Island Councils of Bonaire, Saba and 
Statia will then participate in the election 
of First Chamber members (= approx. the 
Dutch ‘Senate’). This was agreed in art. 
6 of the ‘Final Declaration’ (= Slotver-
klaring’). 
To be able to vote, the people will have 
to know something about Dutch politics. 
This is where ARCO hopes to be helpful 
in future.      

European Parliament
It was also agreed that BES-citizens will 
get the right to vote for the European Par-
liament. On the basis of recent case law 
this was to be expected anyway and will 
probably also be extended to the other 
Antillean islands. 
Hot issue; will foreign-
ers get the vote?
A hot issue still is whether 
foreigners should be given 
the vote. In Dutch munici-
palities foreigners who 
have legally resided in 
Holland for more than 5 
years, do get the vote for 
the Municipal Councils 

(= ‘Gemeenteraden’). As it has been 
agreed that BES will be constituted as 
much as possible as Dutch municipalities 
(= ‘gemeenten’), it stands to reason that 
foreigners will get the vote in BES also. 
Now, anybody who is opposed to this had 
better come up with good reasons. To say 
that if ‘foreigners get the vote, they might 
infl uence our politics’ is the worst of rea-
sons for it is precisely the point of demo-
cracy that the governed get to infl uence 
their government. Foreigners will not, 
h o w e v - er, obtain the right to be 
elected. If they want that, they 
shou ld obtain Dutch national-

ity fi rst.       
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P.O. Box 420
Kaminda Lac # 101
(Take the road to Lac/Cai)
tel: 786 3040 or 701 3040

Subsidiarity
Art. 7 of the Final Declaration (‘Slot-
verklaring’) says that the islands will carry 
out as many tasks as possible themselves.  
This is the mainly European ‘principle of 
subsidiarity’ (although it is also expressed 
in the US Constitution). In the Antilles we 
usually call it ‘autonomy’, although some 
would argue there is a difference between 
the two. It is very important for us (BES) 
to understand what ‘subsidiarity’ means.
Wikipedia 
So we paraphrase from the Wikipedia 
defi nition: 
‘Subsidiarity’ is the principle which states 
that matters ought to be handled by the 
smallest (or, the lowest) authority. The 
Oxfrod English Dictionary defi nes subsi-
diarity as the idea that a ‘central 
authority’ (in future Holland) should have 
a subsidiary function (sustaining and coor-
dinating), performing only those tasks 
which cannot be performed effectively at 
a more immediate or local level (in our 
case by the BES-islands themselves).
Federalism
Subsidiarity is, ideally or in principle, one 
of the features of federalism.
The word subsidiarity is derived from the 
Latin word subsidiarius and has its origins 
in Catholic social teaching. The concept or 
principle is found in several constitutions 
around the world. For example, the Tenth 
Amendment to the US Constitution states 
that any powers not delegated in the 
Constitution to the federal government (in 
our case Holland), nor prohibited by the 
Constitution to the States (in our case the 
BES-islands), are reserved to the States 
(the BES-islands), or the people.
European Law
‘Subsidiarity’ is presently best known as a 
fundamental principle of EU-law. Accor-
ding to this principle, the EU may only 

act (i.e. make laws) where member states 
agree that action of individual countries is 
insuffi cient. The principle was established 
in the 1992 Treaty of Maastricht (where 
Dutch Prime Minister Ruud Lubbers 
played an important role).
Yet another explanation
The subsidiarity principle is intended to 
ensure that decisions are taken as closely 
as possible to the citizen. It also ensures 
that constant checks are made as to 
whether action at EU-level (in our case 
Holland) is justifi ed in the light of the 
possibilities available within Member 
States (in our case the BES-islands).
Specifi cally, it is the principle whereby 
the EU (in our case Holland) does not take 
action (except in the areas which fall with-
in its exclusive competence), unless it is 
more effective than action taken by 
Member States (in our case the BES-
islands themselves). 
Proportionality and necessity
The subsidiarity principle is closely bound 
up with the principles of proportionality 
and necessity, which require that any 
action by the EU should not go beyond 
what is necessary to achieve the objectives 
of the Treaty. 
More precisely, proportionality is a 
guiding principle for defi ning how the 
EU (in our case Holland) should exercise 
its powers, once these powers have been 
established by means of subsidiarity. In 
other words, Holland should never take 
action (passing laws or otherwise), unless 
this is necessary and Holland’s actions  
should never be disproportional. 
Federal clause for
distributing powers
In our case subsidiarity would logically 
mean that governmental powers  between 
Holland and the BES-islands should be 
distributed as is done in a federation, the 
residual powers reserved to the islands. 

SUBSIDIARY WHAT???
This is the way po-
wers are distributed   
now between the 
central government 
(‘Curaçao’) and the 
islands. The long 
distance between the 
BES-islands   and 
Holland   justifi es 
such a high degree 
of autonomy. 

MECHANISM FOR 
ADAPTING DUTCH LAWS 
AND TREATIES TO ‘BES’

As we see in the article on ‘subsidiarity’, 
it has been agreed that decisions in BES 
will be made as close to the BES-citizen 
as possible. In other words, as much as 
possible will be decided on the islands. 

No supervision?
Subsidiarity does not mean there will be 
no supervision. On the contrary. Supervi-
sion is here to stay. Not only fi nancial, 
but also judicial and administrative su-
pervision. This was clear from the start. 
The price for the Dutch social system is 
supervision. Financial supervision has al-
ready been instituted. It will prevent 80% 
of corruption in future. Critics like Jopie 
Abraham, who always accuse the UPB-
party of corruption as though they them-
selves have always been clean, can now 
rest assured: Corruption committed by all 
political parties will now be curtailed.  

What does it mean?
Subsidiarity does mean that as many tasks 
as possible will be carried out by the is-
lands themselves. It is important to defi ne 
this clearly in the WolBES (the new basic 
law, which will serve as a kind of ‘sub-

constitution’ for BES. It is advisable to 
lay down precisely who does what and 
what each party’s (Holland’s and the BES-
islands’) responsibilities are. This should 
preferably be set out in a ‘federal clause’, 
stipulating that any powers and responsi-
bilities not mentioned (the ‘residual pow-
ers’) are reserved to the islands. Discus-
sions on these matters are now on-going. 

Dutch laws and treaties
 In art. 5 of the Final Declaration (= ‘Slot-
verklaring’) it has been agreed that all An-
tillean laws will stay in force for the time 
being, to be replaced gradually by Dutch 
laws after the new status for the BES-is-
lands takes effect. Of course, where leg-
islative powers have been assigned in the 
WolBES to the Island Councils, the laws 
will remain local (i.e. Bonairean, Saban 
or Statian). 
How many powers will be assigned to the 
islands is not yet known, but we may as-
sume that the islands’ powers will be more 
ample than they are at present, due to: 
a) the principle of subsidiarity and 
b) the fact that (contrary to the situation in 
Holland) there will be no provincial gov-
ernment between Holland and BES. 

How to adapt Dutch laws and 
treaties to BES-conditions?
It is most likely that a great many Antil-
lean laws will never be replaced by Dutch 
laws, for the simple reason that the Antil-
lean laws were specially made to resonate 
with our situation and the character of 
our people and culture. Whenever that’s 
the case these laws will only undergo a 
change in status, that is to say in future 
they will be Dutch laws, but their contents 
will remain (virtually) unchanged. 
But there will also be new laws made for 
Holland, which may then be extended to 
BES. Moreover, Holland will sign trea-
ties with other countries which may be 
extended to BES. How can we ensure that 
these new laws and treaties do not contain 
provisions which are either absurd or not 
suitable for BES? 
A credible and effective mechanism must 
be developed to adapt Dutch laws and 
treaties to BES-conditions or prevent 
them from becoming law in BES at all.  
BES must not be burdened with laws and 
treaties or provisions thereof, which are 
not suited to our situation. A Legislative 
Committee could be entrusted with pre-
venting this. Discussions on this issue are 
now ongoing as well.              



info@arcocarib.com   tel: 717-2431 or 717-242724

www.digicelbonaire.com Spera Mas. Haña Mas.

No lubidá marka kódigo di pais prome ku e number 
ku bo ke yama. Ehempel: +5999 pa yama un number 
di Digicel na Korsou.

Pa mas informashon yama Digicel Boneiru 717-4400 
òf 145 grátis for di bo selular.

Yama Kòrsou i Aruba awor tambe
ku bo minütnan postpago
Oferta bálido pa tur pakete di Digicel

den bokartera



info@arcocarib.com   tel: 717-2431 or 717-2427 25

your r own piece of paradise



info@arcocarib.com   tel: 717-2431 or 717-242726

Looking for that lovely home, condo or piece of land on Bonaire?
Lots of opportunities indeed…

But loads of questions will arise.
Will this really be a good investment? What about the 
neighbourhood and future developments? How about shipping 
things over? What about legal affairs, permits and restrictions?

You might just need some help here!

Harbourtown can play a reliable role for you in the entire process.  
With our strong network, with expert advice from A to Z, with 
discretion and with the service we are known for. 
Success guaranteed. 

You know where to find us.

Tel - (599) 717 5539
Fax - (599) 717 5081

Kaya Grandi 34, Bonaire
info@harbourtownbonaire.com
www.harbourtownbonaire.com

So many opportunities...

Harbourtown Real Estate – we do get it.
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El título tan extraño de mi conferencia en 
si mismo provoca preguntas. Espero que 
al fi nal se entiende mejor el signifi cado de 
ese nuevo dicho. El resultado del proceso 
de descolonización fue el mismo, la 
independencia, aunque las formas fueron 
diferentes. Para muchos países fue fruto 
de una intensa lucha armada de liberación 
nacional, para otros fue producto de 
largas negociaciones sin violencia y 
para algunos fue simplemente impuesto 
por el país colonizador. El proceso de 
globalización sin embargo plantea nuevas 
preguntas a una vieja pregunta: ¿que 
signifi có realmente la independencia? Mi 
análisis está situado en un determinado 
contexto, estoy pensando en voz alta 
desde una pequeña isla, un mini-estado 
insular, Aruba que pertenece al Caribe 
holandés. 

Defi nir la globalización
Dr. Roberts de la Universidad de Tulane 
defi nió la aldea global de la siguiente 
forma: “Si comprimimos toda la población 
del mundo en una aldea de 100 personas, 
esa sería el resultado: 57 Asiáticos, 
21 Europeos, 14 de las Americas y 8 
Africanos; 51 serían mujeres, 49 serían 
hombres. 70 serían no-blancos, 30 
blancos. 70 serían no-cristianos, 30 
serían cristianos. 50% de toda la riqueza 
del mundo estaría en manos de sólo 6 
personas y todas estas 6 personas serían 
ciudadanos de los Estados Unidos. 80 
estarían viviendo en chosas. 70 no seria 
capaz de leer. 50 estarían mal nutridos.”1 
Cuando hablamos de globalización 
estamos hablando de concentración de 
la riqueza en pocas manos. En 1960 20% 
de los países más ricos eran 30 veces más 
ricos que el 20% de los países más pobres. 
En 1990 el 20% de los más pobres eran 
150 veces más pobres que el 20% de los 
más ricos de la población del mundo. 

Cuando hablamos de la globalización 
estamos hablando también de la 
globalización de la pobreza. Según 
el Banco Mundial en ningún lugar la 
explosión de la pobreza fue tan intensa 
como en América Latina. Especialmente 
el aumento de la pobreza fue dramático 
en México y en Argentina, según CEPAL. 
Los nuevos pobres, los empobrecidos 
de la clase media, siguen aumentando. 
América Latina es la región con las más 
grandes desigualdades sociales, según el 
Banco Mundial. En algunos países el 10% 
de los más ricos poseen 84 veces más 
recursos que el 10% de los más pobres 
de la población. A nivel mundial el 20% 
de la población consume el 86% de los 
recursos del mundo mientras que el 80% 
1  Cf. Armando Lampe, “The 
Globalization of Poverty”, en: Exchange 
28,4, Koninklijke Brill NV, Leiden, 
1999, 332-340.

de la población consume el 14%. En este 
momento 1.5 billones de personas ganan 
menos que un dólar al día.

Está muy claro que esta economía 
globalizada sirve a unos cuantos.2 
La globalización signifi ca el triunfo 
del neoliberalismo. Una política 
neoliberal signifi ca: libertad absoluta a 
los mecanismos de mercado; absoluta 
prioridad a las actividades de exportación 
con el consecuente apoyo incondicional 
de capital transnacional y devaluación 
de la moneda local; reducción de la 
infl uencia del estado al privatizar 
actividades de producción y de servicio; 
éxitos macroeconómicos son más 
importantes que logros sociales. La fuerza 
motriz detrás de los imperios fueron las 
compañías privadas como la Compañía 
Holandesa de las Indias Occidentales. Estas 
compañías se volvieron corporaciones 
globales mientras que nuevas compañías 
transnacionales emergieron. Las 
compañías transnacionales, la fuerza 
tras el capitalismo que creó la División 
Norte-Sur, son expresiones del proceso 
de globalización.

La globalización a nivel económico tiene 
consecuencias a nivel político. Se debilita 
la soberanía de los estados, la autonomía 
política cada vez es más reducida, y la 
identidad política y cultural es amenazada 
por la americanización del mundo. La 
crisis del estado-nación está conectado 
con el proceso de globalización. Que 

signifi ca eso para el discurso nacionalista 
a favor de la independencia política que 
dominó el Caribe insular en los años 
sesenta y setenta? Cuando el proceso de 
globalización produce más pobreza y 
menos autonomía estatal, que signifi ca 

2  Para una visión crítica de la 
mala gestión de la globalización, véase: 
Joseph E. Stiglitz, Los felices 90, La 
semilla de la destrucción, Taurus, México 
2004.

para el discurso nacionalista? Un proceso 
que lleva a la crisis del estado-nación y 
a la crisis de los sectores empobrecidos, 
podemos seguir produciendo un mismo 
discurso a favor del estado-nación en el 
Caribe insular que sigue bajo la tutela 
colonial? 

1. Defi niciones de 
descolonización
El colonialismo refi ere, según la defi nición 
de la International Encyclopedia of  the 
Social Sciences, al dominio de pueblos 
de otra raza que habitan tierras que son 
separadas del centro imperial por el mar. La 
primera expansión sistemática de Europa 
se dio en el  Caribe a partir de 1492, la 
posterior historia de la expansión europea 
en América Latina, África y Asia es demás 
conocida. La descolonización, el proceso 
de conseguir la independencia política de 
la colonia, también en el Caribe, con la 
Revolución haitiana que culminó con la 
independencia de Haití en 1804, que fue 
hasta entonces colonia francesa. Siguió el 
proceso de descolonización en América 
Latina durante el siglo XIX (México, 
Venezuela, etc.), después en el siglo XX 
en África y en Asia. En África la década 
de los sesenta fue clave para la cuestión 
de la independencia política, como fue el 
proceso en Algeria. La descolonización 
en Asia se dio entre 1946 con la 
independencia de las Filipinas (seguida 
por India y Pakistán en 1947, Burma y Sri 

Lanka en 1948) y 1949 cuando Indonesia 
logró fi nalmente ser independiente de 
Holanda. En el Caribe diferentes colonias 
inglesas consiguieron su independencia 
a partir de 1962 (Jamaica, Trinidad etc.), 
culminando con la independencia de 
Surinam, ex-colonia holandesa, en 1975.

En general, se puede decir que la 
independencia política signifi có una 
mayor dependencia de la economía 

mundial3. En cierto sentido es un tipo de 
colonialismo informal, o una situación de 
neocolonialismo, porque la dominación 
económica se da sin que está acompañada 
de una expresión política. Descolonización, 
término introducido en la década de los 
treinta, o también llamado fi n del imperio, 
no signifi có el fi n de la dominación. Sigue 
real la existencia de algunas naciones ricas 
y una gran mayoría de países pobres, que 
han sido ex-colonias, producto también 
de la mentalidad y actitud de las clases 
dirigentes en las ex-colonias. Por eso 
colonización/descolonización no sólo 
refi ere a un proceso externo, la actitud 
arrogante del centro se encuentra tanto 
en los países colonizadores como en los 
países colonizados4.

En todo caso, descolonización no signifi ca 
que ya es algo del pasado, que terminó con 
el siglo XX. Efectivamente se celebró en 
grande el traspaso de Hong Kong a China 
después de más de un siglo de dominio 
inglés aquella noche del 30 de junio de 
1997, pero éste no fue el último caso de 
descolonización. En el Caribe continúan 
existiendo colonias de Inglaterra, Francia 
y Holanda. En cierto sentido tenemos 
que revisar nuestra concepción lineal y 
progresiva de la historia de colonización, 
como si fuera que empezó en el siglo XV 
con   el   mal   llamado  “descubrimiento”

Continuación página 28
3  H.L. Wesseling, Imperialism 
and Colonialism, Essays on the History 
of European Expansion, Greenwood 
Press, Westport (Con.) – London, 1997, 
124-125.
4 Raymond F. Betts, Decoloniza-
tion, Routledge, London and New York 
1998, 96.

MÁS VALE NUNCA QUE TARDE
Nuevas preguntas sobre el proceso de descolonización     Por Dr. Armando
en el Caribe a partir del proceso de globalización             (Rudy) Lampe

Dr. Armando (Rudy) Lampe,
miembro de Parlamento Arubano

para el Partido RED

Okay, we’re still 
poor. But we have 
self-respect now. 
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y que terminó en el siglo XX con la 
descolonización5. Si integramos la 
visión de los vencidos, vemos que hubo 
resistencia de parte de los colonizadores, 
y que hubo momentos de descolonización 
desde el primer momento, especialmente al 
nivel cultural. Inclusive hay que distinguir 
los movimientos por la independencia 
de parte de los colonizadores o sus 
aliados, de los movimientos a favor de 
la independencia de parte de los pueblos 
colonizados.

2. Política holandesa de 
descolonización
La descolonización refi ere en todo caso al 
proceso que lleva  fi nalmente a la abolición 
del dominio político, que transformó 
territorios de ultramar, con los pueblos 
que viven allí, en colonias. Holanda fue 
despertado de su sueño colonial por la 
declaración unilateral de independencia 
de Indonesia por parte de Soekarno y 
Hatta el 17 de agosto de 1945, dos días 
después de la derrota de Japón, que había 
ocupado la colonia holandesa durante la 
Segunda Guerra Mundial. El proceso de 
descolonización había empezado en el 
imperio holandés, pero no sin resistencia 
de parte de Holanda que intentó reprimir 
el movimiento independentista por la vía 
militar. Finalmente Holanda fue obligado 
a reconocer la independencia de Indonesia 
en 1949. 

Algunos años después, el proceso de 
descolonización inició en cierto sentido 
para el Caribe holandés en 1954, cuando 
se aprobó el Estatuto del Reino holandés 
que otorgó autonomía a las partes 
caribeñas, sólo la defensa militar y las 
relaciones exteriores quedaron en manos 
de Holanda. Después de la independencia 
de Indonesia, el Reino holandés quedó 
compuesto de Holanda, Surinam y las 
Antillas holandesas (lo denominamos 
así para diferenciarlo de las Antillas 
Neerlandesas que surge después de 
1986). Todos los ciudadanos del Reino 
tienen el pasaporte holandés, pero los 
holandeses caribeños están excluidos de 
los benefi cios sociales de Holanda por la 
autonomía que les otorgó el convenio de 
1954. Lo que puso Holanda a pensar en 
la posible independencia también de sus 
últimas colonias fue la rebelión obrera en 
Curazao el 30 de mayo de 19696. Ante los 
violentos disturbios en la isla, Holanda 
se vio obligada de enviar la marina para 
reestablecer el orden en su colonia. Esta 
intervención militar fue un duro golpe a la 
imagen internacional de Holanda ocurrida 
justo en los años revolucionarios de los 
sesenta, las críticas a Holanda empujaron a 

5  Marc Ferro, Colonization: A 
Global History, Routledge, London and 
New York 1997, 211.
6  Gert Oostindie (ed.), Dromen 
en littekens, Dertig jaar na de Curacaose 
revolte, 30 mei 1969, Amsterdam Uni-
versity Press, Amsterdam 1999.

los políticos en preparar la independencia 
de sus colonias en el Caribe. El proceso 
de descolonización culminó  para el caso 
de Surinam con la independencia política 
en 1975. 

3. Nuevas preguntas
Hasta ahora se ha manejado casi como un 
dogma que el proceso de descolonización 
debe terminar en la independencia 
política, pero entre la realidad del Caribe 
y este esquema existe una gran ruptura. 
Por ejemplo, qué decir de los casos de 
Guadalupe, Martinica y Guyana francesa, 
o Aruba, Curazao, Bonaire, Saba, San 
Eustaquio y San Martín, o Montserrat 
y Anguilla, donde la gran mayoría de 
la población dice no a la independencia 
política. Tenemos que adaptar nuestro 
esquema a la realidad y no al revés, por 
eso resulta contradictorio cuando por un 
lado se reconoce que la gran mayoría de 
los puertorriqueños desean lazos fuertes 
con los Estados Unidos rechazando la 
independencia de la isla, pero por otro lado 
se sigue insistiendo en que los Estados 
Unidos debe descolonizar a Puerto Rico 
otorgándole la independencia7.

En esta era de la globalización, donde a 
ciertos niveles las fronteras nacionales 
y el Estado-nación se vuelven más 
débiles, ¿no sería pensable pensar en 
que la descolonización sea realizable 
sin la creación de estados nacionales 
independientes? Creo que no sólo es 
pensable sino que en algunos casos 
es demasiado utópico pensar en la 
independencia; se trata de analizar 
caso por caso, sin caer en un nuevo 
dogma de absolutizar la opción por 
la no independencia. Analizamos la 
experiencia de Surinam, después de 25 
años de independencia la gran mayoría de 
la población no alcanza el nivel de vida 
que tenía antes de la independencia. Antes 
de 1975 era una sociedad más igualitaria 
que después de la independencia, cuando 
unas cuantas familias se benefi ciaron de la 
independencia8. Para la élite “nacionalista”, 
que conquistó el poder, la independencia 
signifi caba la no-intervención y el no-
control de la madre patria, es decir 
podía violar el Estado de derecho y 
desarrollar una práctica de corrupción 
con total impunidad. En este sentido la 
independencia de Surinam representaba 
una causa elitista y anti-nacional. Después 
de 1975 Surinam conoció actos de 
corrupción gubernamental sin precedente, 
golpe militar, violación de derechos 
humanos, guerra civil, narcodictadura y 
una pauperización impresionante de la 
población.

La independencia de Surinam 
no desembocó en un proceso de 

7  José Trias Monge, Puerto Rico. 
The Trials of the Oldest Colony in the 
World, Yale University Press, New Ha-
ven and London, 1997, 195.
8  El escritor surinamés Anil 
Ramdas menciona la cantidad de 200 
familias que se benefi ciaron con la 
independencia: A. Ramdas, “Een plaats 
in een nette rij”, en: De Groene Amster-
dammer, 18 de octubre de 1995, p.16-17.

nationbuilding , tampoco fue producto 
de una nacionalismo de la población de 
Surinam9. La independencia fue un asunto 
de las mesas de negociación con la élite 
y fi nalmente fue impuesta a la mayoría, 
que respondió con el éxodo masivo hacia 
Holanda. El nacionalismo de Surinam 
fue caracterizado como un ejemplo de 
nacionalismo territorial, ya que el concepto 
de nación es primordialmente territorial10. 
El proyecto de independencia tenía un 
objetivo político sin que estaba basado 
sobre una cultura común. Efectivamente, 
en Surinam siguen existiendo los 
diferentes segmentos étnicos con poca 
interrelación.  Entonces, no se ha creado 
una identidad nacional, sin embargo 
la ciudadanía surinamés expresada en 
el pasaporte surinamés presupone tal 
identidad que no existe. La gran pregunta 
de la población es si tenía sentido haber 
sido excluido de la ciudadanía holandesa 
por la independencia para ingresar a 
una ciudadanía fi cticia que no sirvió 
a sus intereses, ya que la exclusión de 
la ciudadanía holandesa signifi có la 
exclusión de derechos y privilegios de 
la madre patria para la mayoría de la 
población.

Hasta ahora se ve la ciudadanía como 
expresión de la identidad nacional de 
una persona.  En el sistema internacional 
actual se da preferencia al derecho 
de autodeterminación nacional de 
los pueblos por encima del derecho 
de autodeterminación individual.  
Individuos forman parte de una minoría 
o mayoría dependiendo de las fronteras 
del Estado nacional. La frontera física 
de una colectividad defi ne la inclusión 
o exclusión de la ciudadanía.  Así 
también el proceso de descolonización 
que culmina en la independencia de 
un nuevo estado, se supone que en la 
comunidad internacional alcanza un 
status igual el Estado-nación colectivo 
que fue colonizado al Estado que fue 
colonizador. Pero una vez independiente 
los ciudadanos individuales del nuevo 
estado ya no tienen los mismos derechos 
que los ciudadanos del estado colonizador, 
por ejemplo van a necesitar visa para 
entrar al país que antes podían visitar sin 

9  Xavia Nabibaks, Van kolonie 
tot onafhankelijke staat, Het onafhan-
kelijkheidsproces van Suriname, Tesis, 
Universidad de Ámsterdam, 1994, 89.
10  Peter Meel, “Towards a Typol-
ogy of Surinam Nationalism”, en: New 
West Indian Guide 3/4(1998)257-281, 
268.

ningún problema. Aún no visualizamos 
un proceso de descolonización que 
desemboca en la integración de los 
colonizados que adquieren a nivel de 
derechos individuales el mismo status 
que los colonizadores, donde no sólo 
tendrían la libertad de movimiento dentro 
de sus antiguas metrópolis sino también 
el acceso a los benefi cios sociales de los 
países del Primer Mundo. 

En la era de la globalización con la 
consecuente crisis del Estado-nación 
hay que cuestionar el dogma de que 
el proceso de descolonización tiene 
que desembocar en la creación de un 
Estado-nación.  Se puede imaginar 
que la descolonización termine en la 
participación de los colonizados en los 
derechos económicos, sociales y políticos 
del país colonizador, en alguna forma de 
autonomía relativa o de integración o de 
asociación. El derecho de elegir por la 
integración como resultado del ejercicio 
del derecho a la autodeterminación de los 
pueblos colonizados ha sido reconocido 
por la Resolución 1541 de las Naciones 
Unidas en 196011.  Descolonización debe 
ser posible sin la creación de nuevos 
estados independientes totalmente 
separados de sus antiguas metrópolis 
coloniales. Tenemos que abandonar la 
política de la independencia a toda costa 
y adoptar una política de búsqueda de 
formas alternativas de status social para 
las Islas-Estado pequeñas del Caribe. Para 
que tengan éxito estas nuevas relaciones 
pos-coloniales deben cumplir con dos 
condiciones, primero se debe realizar en 
base de un respeto total por las diferencias 
culturales y segundo, el proceso de 
descolonización incluye también a los 
antiguos colonizadores. No sólo los 
colonizados, también los colonizadores 
necesitan liberarse, y aquí tenemos un 
problema serio, el de la transformación 
del colonizador para que acepte al “otro” 
como igual.

Para nuestra generación el desafío mas 
grande es la lucha contra la pobreza en el 
mundo. Cada lugar inventa su manera de 
responder a este desafío. En las pequeñas 
islas holandesas luchar contra la pobreza 
signifi ca luchar contra la independencia 
política y al mismo tiempo luchar por la 
igualdad de derechos entre los colonizados 
y los colonizadores. Espero que se vuelva 
claro ahora el título de mi conferencia: 
más vale nunca que tarde.

Sobre el autor:
Es originario de Aruba y actualmente 
se desempeña como profesor en el 
Instituto Pedagógico de Araba. Se 
doctoró en ciencias sociales y culturales 
en la Universidad Libre de Ámsterdam 
(Holanda). Algunos de sus libros son: 
Mission or Submission? Moravian and 
Catholic Missionaries in the Dutch 
Caribbean During the 19th Century, 
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 
Alemania, 2000; Christianity in the 
Caribbean (editor), The University of 
West Indies Press, Kingston, Jamaica, 
2001. 

11  Helen M. Hintjes, Alternatives 
to Independence, Explorations in Post-
Colonial Relations, Dartmouth, Alder-
shot 1995, 18.

Casi 2 milliones de niños mueren 
en el mundo cada año por falta de 
agua potable no-contaminado ...
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In Suriname hebben ongeveer 200 families 
geprofi teerd van de onafhankelijkheid, de 
overgrote meerderheid van de bevolking 
is armer geworden na de onafhan-
kelijkheid van 1975. Het nationalisme 
van de elite werd niet gedreven door liefde 
voor het vaderland, maar uit angst voor 
toezicht en bemoeienis van Nederland. De 
Surinaamse onafhankelijkheid was een 
zeer elitaire en antinationale bezigheid. 
Vóór de onafhankelijkheid vluchtten 
duizenden Surinamers naar Nederland. 

De vraag is dan: waarom moeten wij 
vast blijven houden aan zo’n dogma dat 
dekolonisatie persé moet uitmonden in 
de onafhankelijkheid? Mijn persoonlijke 
bijdrage aan deze discussie over de 
toekomstige relatie tussen Aruba 
en Nederland is dat een geslaagd 
dekolonisatieproces moet uitmonden in 

SAMENVATTING
ARTIKEL Dr. Armando 

(Rudy) Lampe: (blz. 27/28)
‘BETER NOOIT DAN LAAT’

een gelijkwaardige status van de burgers 
van het Koninkrijk der Nederlanden, 
niet in een gelijkwaardige status van de 
landen in het Koninkrijk. 

In deze tijd van globalisering zijn de 
nationale grenzen en de natiestaat in crisis. 
De gelijkheid moet betrekking hebben op 
de burgers, die moeten gelijke toegang 
krijgen tot de privileges en rechten van 
het moederland. 

Om dit te bereiken moeten de bewoners 
van de gewezen kolonies zich bevrijden 
van het dogma dat dekolonistie moet 
uitmonden in onafhankelijkheid. Maar 
ook de bewoners en vooral de politici 
van het moederland moeten zich van dit 
dogma bevrijden, alsmede van de vrees 
om de ex-gekoloniseerden als gelijken te 
erkennen en accepteren.    

Equality! That oh-so-glorious and poli-
tically-correct word so often misunder-
stood in many situations — sometimes 
even within the dynamics of a nation’s 
constitution.

The United States of America functioned 
within such a misnomer until persons of 
integrity like Rosa Parks and Dr. Martin 
Luther King Jr. decided to stand up and be 
counted for the real meaning of equality.  
And what is that?

Real meaning of equality
Equality is taken from the root word equal 
which means having the same quantity, 
value or measure of another.  But what 
is another?  As in the case of the USA, 
the other was the civil rights of black 
folks—African Americans—who did not 
have the same rights to voting and socio-
economic accommodations within the 
framework of daily life. Equality also 
means being “equal” before the law. Is not 
the Constitution of a nation its ultimate 
law?

Let’s go back to 1215 when English barons 
decided to take on the pope (Innocent III) 
and King John of England about rights 
that the king had.  A magnifi cent document 
subsequently known as the Magna Carta 
was created and it required “the king to 
renounce certain rights, respect certain 
legal procedures and accept that his will 
could be bound by the law. It explicitly 
protected certain rights of the king’s 
subjects, whether free or fettered”.1  The  
Magna Carta became the “template” of 

sorts for what eventually began emerging 
as constitutions drafted by people who no 
longer wanted to be considered inferior 
chattels of a governing power.

Almost serendipitiously, thirteenth 
century medieval towns of Switzerland 
became the birthplaces for modern citizen 
lawmaking that eventually led to the idea 
of referendum: that powerful voter tool 
for making citizens’ wishes known. 

Moving along the timeline of human 
rights development, James Madison in 
his ‘Federalists Papers’ in the American 
Colonies cautioned about “mischief of 
factions”, something that has cropped 
up in various nations innumerable times.  
Just read the histories of the European 
nations.

“President Theodore Roosevelt, [USA] 
in his ‘Charter of Democracy’ speech to 
the 1912 Ohio constitutional convention, 
stated ‘I believe in the Initiative and 
Referendum, which should be used not 
to destroy representative government, 
but to correct it whenever it becomes 
misrepresentative’. 2   

Therein lies not only the crux of any 
constitutional matter but also the resolve:  
Initiative and Rederendum — the voice of 
the people involved being heard.  Some 
governments don’t like hearing that.  
Most times these are dictorial in nature 
and form, but seldom do democratically 
run countries engage in such folly as 
denying basic human rights and the 
equality of rights. Unfortunately, the 

USA may be heading that way because of 
recent presidential executive actions for 
combating terrorism.

“In 1948 the United Nations General 
Assembly adopted the Universal 
Declaration of Human Rights which 
established international standards to help 
nations educate their citizens about the 
rights and freedoms they are entitled to in 
their daily lives.  The Declaration contains 
30 Articles that defi ne the breadth and 
depth of human rights for the twentieth 
century and beyond”.  3

“The Declaration states that, ‘all human 
beings are born free and equal in dignity 
and rights (...) everyone is entitled to 
all the rights and freedoms set forth in 

this Declaration, without distinction of 
any kind, such as race, color, sex, birth, 
status, political or other opinion, property 
or religion’. The Articles include the 
right to life, equality and expression of 
opinion.”4

There in the United Nations’ Universal 
Declaration of Human Rights for all the 
world to see and to adhere to is the right 
to equality. All humans are entitled to 
the right to equality whether they live in 
a global world power, an island nation, a 
kingdom, a republic, an autocratically run 
state, or a tribal nation. Equality within a 
governing system is equivalent to being 
able to breathe the same air, drink the 
same water, and enjoy the fruits of one’s 
labors. It’s an important right of self-
determination. It’s what the framers of 
the USA Declaration of Independence 
probably would equate—if we could ask 
them now—with the right to life, liberty, 
and the pursuit of happiness.

Equality is 21st century terminology that 
emcompasses all past centuries worth 
of catch phrases for all human rights 
challenges fought and won.  Consequently, 
any governing power denying equality to 
its citizens at any level should be made to 
hand on the batton of government to one 
that will enforce the basic human right of 
equality.
1 Internet Wikipedia  2 Ibid  3 Ibid  4 Ibid

THE OPINION OF AN 
AMERICAN CITIZEN:
‘EQUALITY’ by Caritas Puella

It is pretty clear what inequality is ...
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tijdens het overleg met hun Nederlandse 
Collega’s voor de invoering van de W.V.G. 
met het daarbij behorende budget. 

Niet wachten tot 
december 2008
De Stichting Platform “MiVaBo” is van 
mening dat de invoering van de W.V.G. 
niet behoeft te wachten op de datum van 
15 december 2008. Vanuit Nederland zou 
dit direct aangestuurd kunnen worden 
om tot een effectief W.V.G.-beleid op de 
BES-eilanden te komen op basis van het 
principe van erkenning van gelijkheid.
Nederland zou alvast een concept W.V.G.
beleid kunnen maken (dat reeds aanwezig 
is in elke gemeente van Nederland) dat 
door de BES-eilanden getoetst dient te 
worden op zijn merites.
De Stichting Platform “MiVaBo” is 
bereid hierin te participeren en de nodige 
adviezen hierover uit te brengen. 
Stichting Platform “ MiVaBo”.  
Mevr. H.Burgos, voorzitter;
Dhr. O.H.M. Melcherts, secretaris.        

GELIJKE ZORG VOOR
BES-GEHANDICAPTEN
d o o r  S t i c h t i n g  P l a t f o r m  ‘ M i Va B o ’ 

Adequate voorzieningen voor 
gehandicapten ...

EQUALITY

W.V.G. 
Zoals in elke gemeente in Nederland 
wonen er ook mensen met lichamelijke – 
en/of geestelijke beperkingen op Bonaire. 
Elke gemeente in Nederland heeft een 
W.V.G.-verordening (Verordening krach-
tens de Wet Voorziening Gehandicapten).
Voor de uitvoering van die wet wordt 
er jaarlijks door de Rijksoverheid in 
Den Haag geld beschikbaar gesteld. Zo 
kunnen de mensen met lichamelijke – en/
of geestelijke beperkingen hulpmiddelen 
aanvragen bij het gemeentebestuur van 
hun gemeente.
Het gemeentebestuur heeft ambtelijke 
ondersteuning om de aanvragen te 
toetsen. Dit loopt via een ‘intake –en 
indicatieprocedure’.

Bruikleen
De hulpmiddelen worden, indien nodig, in 
bruikleen verstrekt aan de desbetreffende 
persoon. Als voorbeeld: iemand heeft een 
rolstoel nodig en krijgt deze in bruikleen 
van zijn gemeente. Bij overlijden dient de 
rolstoel terugbezorgd te worden bij zijn 
gemeente.
Te allen tijde blijven de verstrekte voor-
zieningen eigendom van de gemeente. 
Bij verhuizing naar een andere gemeente 
blijven de voorzieningen in de gemeente 
en kan men in de nieuwe gemeente 
opnieuw een aanvraag indienen voor een 
voorziening.

Verschillende voorzieningen
In de wet staat precies omschreven hoe 
men in aanmerking kan komen voor 
b.v. een rolstoel, scootmobiel, rollator, 
woonaanpassingen, persoonsgebonden 
budget en andere voorzieningen.
Het zou ook goed zijn voor de BES-
eilanden een W.V.G. beleid te hebben 
voor hun inwoners.

Het W.V.G. beleid dient aangepast te 
worden aan de behoeften van de bevolking 
van Bonaire, St. Eustatius en Saba 
(‘BES’). De Stichting Platform “MiVaBo” 
(gevestigd in Bonaire) doet een dringend 
beroep op het Eilandsbestuur van Bonaire 
dit onderwerp op de agenda te krijgen 

We’re not 
unreason-

able.
We don’t 

need Tank 
Chairs!
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EEN VISIOEN: NIEUW NEDERLANDS
ECO-MARITIEM MUSEUM IN BES

Maritieme geschiedenis
Nederland heeft maritieme geschiedenis 
geschreven in de Cariben, goed of slecht. 
In Cuba staat een standbeeld van Piet 
Hein. St. Eustatius barst van Nederland-
se historie. Sabaanse kapiteins zijn be-
roemd. Bonaireaanse botenbouwers van 
Nederlandse origine waren vroeger in het 
Carbisch gebied alom bekend.  

In de moderne 
tijd zijn de drie 
eilanden marien-
ecologische trek-
pleisters bij uitstek 
geworden vanwege 
hun ecologisch 
rijke koraalriffen. 
Rond de Sababank 
(de derde grootste 
onderwater-atol 
ter wereld) zijn 
recentelijk nieuwe 
vissoorten ontdekt. 

In Bonaire wordt thans de eerste onder-
water-sculptuur in het Caribisch gebied 
afgezonken. Bonaire’s koraalriffen (o.a. 
rond ‘Klein Bonaire’) zijn legendarisch. 
Rondom Statius liggen waarschijnlijk 

Thomas Simmons, 
Sabaanse kapitein 

van de 
S.S. Argentina.

meer dan 200 historische en moderne 
scheepswrakken. In Nederland realiseert 
men vaak niet wat de eilanden te bieden 
hebben en hoe nauw zij historisch met 
Nederland verbonden zijn. Zij zijn ver-
geten ....   

In 2004 zonk de Bonaire
Het in 1877 in Rotterdam gebouwde 
schroefstoomschip de ‘Bonaire’ was een 
driemast zeilschip (een schoener) dat 
tevens was uitgerust met een stoomge-
dreven voortstuwingsinstallatie (stoom-
motor). Maar de schroef kon worden 
opgetrokken en dan kon men ermee 
zeilen. Tevens ging de stoomschoorsteen 
dan als een periscoop naar beneden, om 
windweerstand te verminderen. Het is een 
uniek schip, waarvan er nog maar zeven 

De S.S. Argentina in Noorwegen ...

over zijn in de wereld. Het was een oor-
logsschip dat o.a. dienst heeft gedaan in 
de Cariben om de Benedenwindse eilan-
den te beschermen tegen Venezolaanse en 
Colombiaanse piraten. 

In 2004 zonk het. Het toeval wil dat 
Bonaire in 2004 een referendum hield, 
waarin de bevolking met ruime meerder-
heid stemde vóór integratie in Nederland. 
En - lo and behold! - in Nederland werd 
het schip gelicht en besloot men defi nitief 
tot restauratie over te gaan. Het werk is 
al behoorlijk gevorderd. Meer info kan 
men krijgen te: www.stichtingbonaire.nl. 
Het lijkt er veel op dat de restauratie van 
het schip ongeveer parallel loopt met het 
huidige staatkundig vernieuwingsproces 
tussen Nederland en de BES-eilanden ...

Puur toeval ... 
Dit is puur toeval natuurlijk. Maar toch ... 
Wat dit zou kunnen betekenen is dat er-
kend moet worden dat Nederland en BES 
iets gemeen hebben op maritiem gebied. 
Er is sprake van een rijke gemeenschap-
pelijke maritieme geschiedenis. Die kan 
worden benut om de nieuwe band met 
Nederland te bezegelen en bestendigen 
door een maritiem museum op de 3 BES-
eilanden te vestigen. Een samenwerkings-
project tussen Nederland en de 3 eilanden. 
Op alle 3 eilanden zou een afdeling van 
dit museum kunnen worden gevestigd. 
Het zou heel mooi zijn als de gerestau-
reerde ‘Bonaire’ dan het vlaggeschip van 
dit museum kon worden, maar dat is te-
veel gevraagd. Het schip heeft inmiddels 
een vaste ligplaats gekregen in Den Helder 
waar  het thans gerestaureerd wordt. 
  Maar wie weet of niet nog een oud in Bo-
naire gebouwd schip kan worden gevon-
den en opgeknapt. Er moeten er nog wel 
een aantal in het Caribisch gebied rond-
varen.

Onderschat Statius niet
De geschiedenis van St. Eustatius kan 
gerust zeer bijzonder worden genoemd. 
Volgens de traditie was St. Eustatius (toen 
een Nederlandse kolonie) het eerste ei-
land dat een Amerikaans schip varende 
onder de Amerikaanse vlag begroette met 
saluutschoten. Daarmee werd het schip 
erkend als varende onder de vlag van een 
soevereine staat, nl. de Verenigde Staten.  
Dat Amerikaanse schip was de ‘Andrea 
Doria’ en het jaar was 1776. Nu be-
weren de Denen wel dat 3 weken daarvóór 
een Amerikaans schip in St. Croix werd 
erkend, maar in ieder geval was St. Eus-

De ‘Bonaire’ kiest zee ...

tatius één der eerste, of de eerste. Statius 
heeft voor deze eer ook duur betaald. De 
Engelse admiraal George Bydges Rod-
ney heeft het eiland leeg geroofd tijdens 
een strafexpeditie voor de (clandestiene) 
steun van Statius aan de pas gevormde 
Verenigde Staten van Amerika.  

Dezelfde Admiraal Rodney zette toen ook 
de brand in de Statiaanse synagoge Honen 
Dalim die in 1739 op het eiland gebouwd 
werd. Thans is nog slechts een grootse 
ruïne over. Statius wil de synagoge graag 
restaureren.  
Rijke geschiedenis 
Dat er een rijke gemeenschappelijke ge-
schiedenis is, is met deze enkele voor-
beelden wel aangetoond. Natuurlijk zul-
len er zijn die ons erop wijzen dat we de 
slavenhandel niet mogen vergeten. Die 
vergeten we niet, maar dit artikel zoekt 
naar wat ons bindt, niet naar wat ons 
verdeeld houdt. Wij hopen een bijdrage te 
leveren aan een nieuwe band, niet om de 
vinger steeds weer te steken in de oude 
wond. Dat laten we graag over aan hen die 
daar geen genoeg van kunnen krijgen. 

Mariene ecologie 
Alle drie de eilanden hebben een uniek 
onderwaterpark, dat offi cieel beschermd 
natuurgebied is. Alle drie de eilanden 
zijn zich bewust van hun ecologische 
waarde. Op Bonaire maakt de Amerikaan 
Don Stewart zich al jaren sterk voor de 
bouw van wat hij noemt ‘the Accolade’, 
een monument ter ere van de pioniers 
van de ‘last frontier’ op aarde, namelijk 
de onderwaterwereld. De mariene ecolo-
gie zou kunnen worden gecombineerd 
met het maritieme museum. Daarin mag 
natuurlijk info over de ‘Sterke Yerke’, het 
beroemde vlot bemand door 4 Friezen dat 
in 1979 strandde op de kust van Bonaire, 
niet ontbreken.       

Foto van kanon te Fort Oranje, 
St. Eustatius  ...

De Andrea Doria wordt begroet voor 
de rede van St. Eustatius op 

16 november 1776.
Schilderij van Philips Melville. 
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EIGEN FISCAAL- &
PREMIE-STELSEL BES

De vraag is aan ARCO gesteld of een 
eigen fi scaal- & premiestelsel goed is 
voor BES? Wij menen van wel, onder 
voorwaarde dat het ‘compensatie-be-
ginsel’ van art. 299 EU-verdrag door 
Nederland wordt erkend. Dit betekent 
dat de tarieven in BES lager mogen zijn 
dan in Nederland, terwijl toch de koop-
kracht van de burger gelijk blijft aan 
de koopkrcht in Nederland (of daar zo 
dicht mogelijk bij komt). Dit laatste op 
grond van het gelijkheidsbeginsel. 

Geen schaalvoordelen
Aangezien BES geen grote economieën 
hebben, zijn schaalvoordelen in BES niet 
mogelijk. Dat maakt de prijzen hoger dan 
in Nederland. Om dit nadeel te compen-
seren voor kleine eilandgemeenschappen 
heeft de EU bepaald dat zij lagere belast-
ing- & premietarieven mogen heffen. Het 
is dus aan te raden dat BES erop aandrin-
gen dat het ‘compensatiebeginsel’ (art. 299 

EU-verdrag) wordt erkend. Dit is redelijk, 
want BES zijn economisch kwetsbaar. 

Voordeel Nederland
Nu mag het misschien lijken dat BES 
alleen maar weer aan zichzelf denken. En 
dat is een beetje waar. Maar het is gezond 
een beetje aan jezelf te denken. Doet Ne-
derland ook. Als je maar niet louter aan 
jezelf denkt. 
Daarom moeten BES meewerken dat ook 
Nederland hier voordeel kan behalen. Met 
een beetje intelligentie kan een bijzonder 
fi scaal- & premiestelsel worden ingericht 
voor BES waar ook Nederlandse bedrij-
ven wat aan hebben als zij bijv. een fi liaal 
of holding in BES vestigen. Natuurlijk 
binnen de grenzen van wat in de EU 
geoorloofd is. 
Dit moet de geest zijn van de gesprekken 
tussen Nederland en BES. Zoeken naar 
zoveel mogelijk wederzijds voordeel. 

BES NEW DUTCH 
POLICE REGION 

From the beginning Bonaire has insisted 
that the Dutch police force should take 
over responsibility in BES, once the new 
constitutional arrangement takes effect. 
This has found its way into articles 11 and 
12 of the Final Declaration. It was agreed 
that Holland will assume responsibility 
for law enforcement in BES (art. 11). And 
to fulfi ll this responsibility Holland will 
organize law enforcement in cooperation 
with the police forces of the other islands 
(probably mainly Curaçao).

What is this? 
On the face of it, it looks like Bonaire 
got nothing. After all, the same police-
offi cers will be doing the job of policing. 
But look closer. Holland has agreed to ac-
cept responsibility. Responsibility is now 
in the hands of the Antillean government. 
So the change is signifi cant. 
Proposals have been made to create a new 
police region (precinct) for BES under 
the Dutch Police Act. Now this would 
really make a huge difference. It  is  our
understanding that these proposals are 
backed by the Bonairean government. 
Readers should understand, however,  that

there are 4 partners at the table: Holland, 
Saba, Statia and Bonaire. 
This ARCO-edition is the very fi rst (!) 
attempt by the media to inform the BES-
population as a whole. If readers in Saba 
and Statia read this and agree with Bo-
naire’s proposal, they can inform their 
representatives, which may help pushing 
the constitutional process forward. If the 
public agrees that it is a good idea to let 
the Dutch police force take over policing 
the BES-islands, they should tell their 
representatives now. This may also help 
persuade Holland.         

Become active, get involved   
As always in any democracy, if the people 
don’t get involved, everything will be de-
cided for you by the politicians. That is 
not the way democracy should work. It is 
understandable that you have work to do 
and cannot always be involved in politi-
cal activism. But this is a time where you 
should make some time to do so anyway.  
We know, for instance, that many Sabans 
are not happy with the Curaçao-police. 
If we are right in this, now is the time to 
speak up! 

“CORRUPT 
BOEVENNEST”

Ruud Lubbers en Ernst Hirsch Ballin 
begin jaren negentig zeiden het anders: 
‘Wanbestuur’! Ook dat was een hard 
woord, waar velen tegen ageerden. Maar 
tijdens het referendum in 1993 gaf het 
volk hen gelijk. Dat referendum was gro-
tendeels een ‘strafexpeditie’ door het volk. 
Letterlijk zeiden de mensen: ‘Laten we 
precies stemmen wat de politici niet wil-
len, om ze te straffen!’ En zo gebuerde het. 
Het kabinet Maria Liberia-Peters trad af.  

Zwartboek
In Bonaire wordt een ‘Zwartboek’ gepu-
bliceerd door oppositie-politici, waarin 
een lange serie corrupties worden opge-
somd die de UPB en Ramonsito Booi 
zouden hebben begaan. De oppositie is 
natuurlijk schoon, moeten wij geloven. 
Maar als dit Zwartboek juist is, heeft Hero 
Brinkman met zijn opmerking ‘Boeven-
nest’ toch gelijk? Of hoe zit dat? 

Jopie in de bocht
Op 18 oktober 2007 geeft Jopie Abraham 
in de Eilandsraad Nederland ervan langs, 
omdat de toegezegde gelden nog niet zijn 
overgemaakt. Daartoe moest eerst fi nan-
cieel toezicht worden ingesteld, waar dhr. 
Abraham natuurlijk tegen heeft gestemd. 
Je zou denken dat als hij zo’n Zwartboek 
onderschrijft, hij toch blij moet zijn met 
fi nancieel toezicht!? Maar nee. Buiten 
de vergaderzaal staat een Bonaireaanse 
toehoorder die zegt: ‘Het is maar goed 

dat Nederland dat geld niet overmaakt 
voordat het toezicht is ingesteld, anders 
hadden ze het allang gestolen’. Zo ziet 
het volk het. 

Hero Brinkman 
Ja, het is niet diplomatiek wat Hero Brink-
man zegt. Onderling mogen wij elkaar 
best de huid volschelden, maar een ‘bui-
tenstaander’ moet zich een beetje gedeisd 
houden. Nu is de vraag hoeveel buiten-
staander Brinkman is. Hij is immers toch 
ook Nederlander? Maar goed, Brinkman 
kan wel diplomatieker zijn, zoals Ruud 
Lubbers. Het komt op hetzelfde neer. 

Waar gaat het om?
De Antillen hebben geld over de balk ge-
gooid. Niet alleen maar om te stelen. Ook 
om mensen werk te geven. Dit is uit de 
hand gelopen en nu kan Nederland er-
voor opdraaien. Dat zet natuurlijk kwaad 
bloed. Dat kan een kind begrijpen. 
Dus zegt Nederland: ‘OK, nog eenmaal 
proberen. Maar deze keer komt er strin-
gent toezicht, zodat dit niet weer zal ge-
beuren’. Niet meer dan redelijk, zou men 
zeggen. 
En BES zijn zo redelijk! Zij hebben het 
fi nanciële toezicht geaccordeerd. BES 
weet dat autonmie moet worden in-
geleverd, maar vraagt wel erkenning van 
het gelijkheidsbeginsel terug. En daar is 
Nederland ineens niet redelijk.   
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Na de ondergang van de West-Indische 
Compagnie heeft Nederland het Cari-
bische gebied verwaarloosd. O zeker, 
er waren nog steeds wat overzeese 
gebiedsdelen daar, waarvan iedere 
Nederlandse lagere-school leerling de 
namen uit het hoofd moest leren, maar 
meer dan die gortdroge opsomming van 
de ABC eilanden hoefde geen leerling 
te weten. Dat er óók nog wat eilandjes 
bóven de wind lagen wisten alleen 
enkele koninkrijksfanaten en de families 
die op die eilandjes “in de West” een 
vertegenwoordiger hadden.

Cuba
Dat het Caribisch gebied groter is én 
dat het grootste eiland Cuba is, weten 
we vermoedelijk nog slechts van de 
beruchte “Cuba-crisis” hoewel die 
generatie ongetwijfeld al ver boven de 
pensioengerechtigde leeftijd is. 
De wat jongeren leven nog wél op bij het 
horen van namen als Fidel Castro en Che 
Guevara, terwijl zowel verstokte rokers 
als drinkers verheerlijkt voor zich uit 
dromen bij namen als Cohiba en Bacardi, 
hoewel Bacardi zich al jaren geleden 
heeft teruggetrokken uit Cuba.  Daarnaast 
is vooral de muziek uit Cuba, salsa en hun 
vertegenwoordiger, Buena Vista Social 
Club en de Afro Cuban Allstars populair. 

Handelsembargo 
VS contra Cuba
Het Nederlandse bedrijfsleven richt zich 
voornamelijk op de grote broer van Cuba, 

de Verenigde Staten wat 
voor een groot deel te 
wijten is aan het han-
delsembargo dat de VS 
jaren geleden hebben 
ingesteld tegen Cuba in 
een vergeefse poging het 
communistische bewind 
omver te werpen. 
Zó ver zelfs durft het 
bewind van de grootste 
“vrije” natie ter wereld 
te gaan dat zij ook niet 
-Amerikaanse bedrijven 
die het wagen om zaken 
te doen met Cuba, op 
een zwarte lijst zetten 
wat zonder twijfel de 
voornaamste oorzaak is 
van de geringe omvang 
van de Nederlandse handel met Cuba.

Einde communis-
tisch bewind
Na een halve eeuw van streng com-
munistisch bewind lijkt er een eind te 
komen aan het tijdperk-Castro. Ook 
dictators hebben niet het eeuwige leven; 
meestal laten zij bij hun verscheiden 
niets anders na dan een verkommerde, 
verpauperde en verwaarloosde natie. De 
voorbeelden daarvan zijn in de recente 
geschiedenis ruimschoots aanwezig en 
helaas maakt het Cuba van Fidel Castro 
daarop geen uitzondering. Wie eenmaal de 
ooit zo majestueuze boulevard in Havana 
heeft gezien, is voor altijd genezen van 
socialistisch-communistische neigingen.

Kansen voor Nederland
Nu Nederland op het punt staat een aantal 
gemeentes in het Caribische gebied te 
vestigen, doet zich de kans voor om 
gebruik te maken van de ervaring, maar 
vooral van de goodwill die de eilanden 
voor Nederland hebben gekweekt in de 
loop van de laatste jaren. 
De Nederlandse Antillen zijn niet alleen 
een oase van rust in dit gebied maar ook 
– en vooral – de materiële uitstraling 
van de Europese welvaart waarnaar door 
een groot aantal Caribische en Zuid-
Amerikaanse landen wordt gekeken. 
Voeg daarbij het feit dat de taal – Spaans 
– vooral op Aruba, Bonaire en Curaçao 
bijna de tweede taal is geworden, en de 

CARIBISCHE KANS NEDERLANDSE BES
d o o r  J e r o e n  S e e g e r s

Verval langs de prachtige Boulevard 
(de ‘Malecon’) in Havana, Cuba 

logische én logistieke voordelen van 
een stukje Nederland in de Tropen zijn 
evident. 
Het is dan ook te hopen dat Nederland 
beseft, dat de vorming van een nieuw 
stukje Nederland mogelijkheden kan 
scheppen die tot nu toe niet aanwezig 
waren en dat de handelsgeest die 
Nederland in voorbije eeuwen zo heeft 
gekenmerkt, niet verloren is gegaan.

Naschrift redactie
Nederland, kijk nu eens wat 
verder dan je neus lang is!
Dat vitten op een paar centen die BES 
misschien ‘teveel’ gaan kosten kan toch 
niet opwegen tegen eindelijk een goede 
regeling voor tenminste een paar eilanden 
in de Antillen, met de kansen die dat 
bieden kan!? 
Dhr. Seegers wijst terecht op de 
handelsmogelijkheden, zodra Cuba ‘open 
gaat’. Ook komen er mogelijkheden in 
Suriname. Handel met Trinidad, Vene-
zuela. Het is allemaal mogelijk. De ver-
houdingen in de wereld veranderen. Van 
onafhankelijkheid evolueren we naar 
interdependentie. In zekere zin is de 
nieuwe band met BES een voorloper van  
de nieuwe interdependente wereld van 
multi-polaire allianties. 
De BES kunnen zich aansluiten bij 
Caricom en/of andere handelsblokken. 
Juist ook voor dit soort perspectieven is 
Nederlandse hulp geboden.            
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Gobernashon
Gobièrnu no ta un poder riba sosiedat, 
pero un órgano di sosiedat.
 Ora nos pone esaki huntu ku e deseo di 
e pueblo Boneriano di ke integrá den 
Hulanda na Dez èmber 2008, ta difísil di 
komprondé pakiko Hulanda ta hasi difísil 
pa rekonosé ku tur Hulandes tin e mesun 
derechonan básiko ku na Hulanda. ‘Tur 
Hulandes’ lo bai inkluí e poblashon di e 
3 eks-kolonianan: Boneiru, Eustatius i 
Saba, (‘BES’) ku a ekspresá nan deseo 
estatal via di un referèndem rekonosé pa 
tur partner den Reino.
Artíkulo 1 di Grondwet 
Artikulo 1 di Konstitushon Hulandes 
(= Grondwet) ta bisa:

‘Tur ku ta na Hulanda (...in Neder-
land bevinden...), lo ser tratá igual 
den sirkunstansianan igual. 
Diskriminashon a base di religion, 
konvikshon fi losófi ko, afi nashon 
polítiko, rasa, sekso òf kualke otro 
motibu no ta permití’.

E importansia ku Hulanda ta duna na no-
diskriminashon ta ser aksentuá den e echo 
ku esnan ku a traha e lei fundamental aki 
(Grondwet Hulandes) a disidí di habri (!) 
e konstitushon ku un artíkulo netamente 
kontra diskriminashon. Artíkulo un (1) di 
Konstitushon Hulandes (= Grondwet) ta 
indiká ku tur hende na Hulanda ta meskos 
i ku p’esei diskriminashon ta prohibí.

Hulanda ta leu for di nos ...
Pa e islanan BES ta hopi importante ku 
Hulanda ta rekonosé ku artíkulo un (1) 
di Konstitushon Hulandes (Grondwet) ta 
konta pa e islanan sin reserva algun.
E rekonosementu di artíkulo un (1) pa e 
islanan BES ta forma e base pa bo por 
kai bèk riba dje, si bin resultá ku un Lei 

no-diskriminatorio ta demasiado rígido, 
ku por ehèmpel e islanan por kai manera 
Hulandesnan ta bisa “tussen de wal en het 
schip” i e islanan chikí por ser perhudiká 
pa un lei ku pa mayoria di Hulandes ta 
bon, pero pa e poblashon di e islanan 
den Karibe por tin efektonan no deseá pa 
motibu di e situashon spesífi ko di e isla, 
míles di kilometer for di e otro 16.5 mion 
Hulandesnan na Europa.
Lei Hulandes na diferente kaminda ta hasi 
diferensia den tipo di diskriminashon. Lei 
konosé diferensiashon (diskriminashon) 
direkto i diferensiashon indirekto. Si un 
instituto òf hende ta diskriminá/diferensiá 
a base di e formanan menshoná eksplísita-
mente den Grondwet, esaki ta prohibí sin 
mas, eksepto si den un lei ‘spesífi kamente’
ta hasi un eksepshon. Si tin un hustifi -
kashon ophetivo ku ta duna un pakiko di 
hopi peso, ta posibel pa diferenshá. 

Mester por diferenshá 
E rekonosementu básiko, na promé lugá, 
di no-diskriminashon ora e 3 islanan 
bira parti integral di Hulanda ta esensial. 
Pero na e otro un banda mester rekonosé 
ku bou di sirkunstansianan spesífi ko 
mester por permití diferensianan, pasobra 
sirkunstansianan den e teritorio Hulandes
-Karibense en komparashon ku sirkun-
stansianan na Hulanda Kontinental por 
pone ku “gelijke monnikken, gelijke 
kappen” por ta devastador pa e islanan 

chikí, òf por ta inhustu pa ku munisipionan 
(= ‘gemeenten’) Hulandes, òf asta pa ku 
Hulandesnan bibá na Hulanda mes.
Den e situashon nobo despues di Dezèmber 
2008 mester rekonosé, sin reserva, ku 
promé semper ta konta: Artíkulo un (1) di 
Konstitushon Hulandes tantu pa e islanan 
BES komo pa Hulanda. I despues ta bai 
papia unda e rekonosementu ‘één òp één’ 
aki por perhudiká e islanan Karibense 
(òf Hulanda) desproporshonalmente i via 
di diferensiashon indirekto suavisá òf 
eliminá efektonan negativo di sierto 
sirkunstansianan spesífi ko kaminda e 
punto di prinsipio di “gelijke monnikken, 
gelijke kappen’ por hinka e islanan chikí 
den desbentaha desproporshonalmente 
grandi, òf ku no ta hustifi kabel pa ku 
públiko òf ‘gemeenten’ Hulandes.

IGUAL TA IGUAL, ÒF NÒ??
Un opinion di Kòrsou, skirbí pa Ruben J. Suriel

Esaki ta e ‘lider máksimo’ di e porko-
nan di e famoso buki di George Orwell 

‘Animal Farm’. T’e porko aki a 
inventá e lema: ‘Tur animal ta igual, 

pero tin ku ta mas igual ku otro’. 
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Tel: 717 7525

HET GROOTSTE ASSORTIMENT & 

2 keer per week aanvoer van verse groenten en fruit

It’s all in our name!!...... 
Kaya Nikiboko Noord 56 – mfl@flamingotv.net

Ma – Zat. 8.00 – 19.00 

Zondag 9.00 – 13.00

De Fatum 
Woonhuisverzekering, 

da’s een geluk bij 
een ongeluk!
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van lichte zeden. We willen niet veranderen 
van pooier. We willen liberté, égalité, 
fraternité. Wat recht is gaan we niet krom 
maken.

 

Bij vragen om meer (=gelijkheid!) komt 
altijd een verkeerde smaak in je mond. 
Je geneert je een beetje. Kunnen we echt 
niet onze eigen broek ophouden? Moeten 
we nu altijd bedelen om centjes en hulp? 
Ons minimumloon bedraagt nog niet de 
helft van dat van onze Medelanders in 

Akkermans Auto Supplies N.V.
Bonaire, Dutch Caribbean
www.toyotabonaire.com
Info@toyotabonaire.com
Phone 599-7178667
Fax 599-7175034

Akkermans Auto Supplies N.V
Your Toyota, Lexus and Daihatsu Dealer for Bonaire

Via een referendum hebben we gekozen 
voor de eenwording met het moederland.

Dat is een goede zaak! 

Bladerend door de Grondwet kom je er dan 
al snel achter dat het gelijkheidsbeginsel 
nu ook op ons van toepassing zal zijn.
 Dat is een betere zaak! 
Doordenkend over de gevolgen hiervan 
realiseer je je dan dat ons voorzieningen-
niveau aanzienlijk omhoog zal gaan.
 Dat is een fantastische zaak!
Maar hoe komt het dat over dit gelijk-
heidsbeginsel allerlei twijfel wordt 
uitgesproken? Nog veel erger; het komt 
niet eens ter sprake. 
College van Toezicht? Dat moet toch 
haast wel een college zijn dat zich gaat 
bezig houden met toezicht op de naleving 
van gelijke rechten voor de nieuwe BES-
Nederlanders, zou je zo denken? Oh no! 
Forgot the f-word! College van Financieel 
toezicht. 
Nederland wil niet over absolute 
gelijkheid praten omdat het meer geld 
gaat kosten en dat politiek moeilijk zal 
vallen. Flink onderhandelen dus en er 
een deal uitslepen, opdat ze net niet meer 
naar Nederland willen komen.
De BES-eilanden vermijden de gelijk-

heidsdiscussie omdat ze, vanuit culturele 
achtergrond, directheid niet gewend 
zijn en een beetje voorzichtigheid 
betrachten om niet op de tenen van zijn 
gesprekspartner te gaan staan. Totdat 
het geduld op is. Dan volgt plotseling 
overcompensatie: grove botheid. 
 Gelijkheid kost centjes en het is nog niet 
zo zeker of we dat verdienen in de ogen 
van de gemiddelde Nederlandse kiezer. 
Die ziet ons als luizen in de pels en is 
ons liever kwijt dan rijk. De priemende 
vraag die rijst: gaat de stembusganger 
die niet betalen wil beslissen over de 
Grondwet?
 De ratio vertelt dat als je in een land 
woont met elkaar en je paspoorten deelt, 
je recht hebt op gelijke behandeling. Als 
dit dan nog eens wordt onderschreven 
door de constitutie, dan vraag je je af 
waarom er überhaupt twijfel is. 
Eerst onze schulden wegpoetsen. Dat 
is fi jn, dan hebben we wat meer adem. 
Maar waarom zouden we hiervoor 
in hemelsnaam al onze autonomie 
opgeven? Om van Curaçao af te komen 
en vervolgens bedisseld te worden door 
Nederland dat ons als second class 
citizens beschouwt?
  Bonaire als openbaar lichaam van 
Nederland. Openbaar lichaam?! Wat 
klinkt dat onaangenaam. Als een dame 

de Oost (Nederland, dus). Dat is ruim 
beneden het bestaansminimum! Er bestaat 
vreselijke armoede. Dagelijks worden 
kinderen bij gevoed door welwillende 
instanties. Er zijn vele mensen die 
onvrijwillig geen stromend water en licht 
hebben. Er is geen of onvoldoende opvang 
voor mishandelde kinderen en ouders. Er 
is een groot drugs en alcoholprobleem in 
de bario’s. Overheidspensioenen zetten 
aan tot bedelarij. Scholing is niet adequaat. 
Tienerzwangerschappen. Te veel om op te 
noemen. Mag dat in één Nederland?

We begrijpen heel goed dat we een gedeelte 
van onze autonomie kwijt raken. Toezicht 
en strakkere leiding is onvermijdelijk. Het 
inleveren van autonomie kan echter niet 
betekenen dat we geen recht hebben op 
gelijke behandeling. Daar maken we ons 
grote zorgen over. We hoeven geen gouden 
bergen. Nee, we zijn bereid om aan een 
realistisch sociaal stelsel te werken. 

Er moet uit een verstandshuwelijk, 
Nederland en BES, een passionele 
liefdesrelatie ontstaan waarbij de vlam 
nooit mag doven. Dat is geen sinecure 
maar heel goed mogelijk. Met weder-
zijds respect en begrip voor elkaars 
eigenaardigheden, zie ik de opkomst van 
een mooie Caribische zon boven het 
Koninkrijk, die pas onder zal gaan als we 
allemaal begrijpen dat we gelijk zijn.

GEEN CENT TEVEEL, HOOR!
Mening van een Caribische Nederlander

Moet ik geven? Moet ik geven? 
Zal ik krijgen?Zal ik krijgen?

Twee
gebeden
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SHOWDOWN TIME
This moment had to come. The moment 
of truth. Curaçao and the opposition in 
Bonaire have been yelling all the time that 
‘Holland cannot be trusted’. They did 
everything in their power to make sure 
their prophesy would be fulfi lled, namely 
that Holland would prove that, indeed, 
they cannot be trusted. 
Now, of course, such an accusation im-
plies that the accuser believes that he 
can be trusted, which sounds rather shrill 
from the mouths of people (from all par-
ties) who have for years retained pension-
premiums without depositing them in the 
workers’ pension-funds, to mention just 
one example. 

Wrong attitude
However this may be, it is a wrong atti-
tude to mistrust the people you deal with. 
If we do not trust the Dutch, we should 
draw the ultimate conclusion and de-
mand political independence. And then 
prove that we are trustworthy and do bet-
ter than they. But this attitude of always 
criticizing and accusing without acting 
accordingly (because Holland supports 
us fi nancially) is childish.
But all that is behind us now, for BES at 
least. We have decided (at least Bonaire 
has) that we are going to trust Holland and 
build up a totally new integrative relation-
ship (meaning we’ll become part of Hol-
land, after leaving the Antilles). Even in 
Holland most people don’t realize that this 
is a totally new approach in relations be-
tween an ex-colonial ‘motherland’ and its 

(former) ‘colony’. A unique experiment!
  Does that mean we have to 
abjectly accept all Holland’s 
vices and mistakes?
Not at all. But our criticism cannot be 
based on an axiomatic ‘we don’t trust 
them’ attitude (which is mosly mutual un-
fortunately). 
We know that Holland has been infected 
with the ‘greed-virus’, which has spread 
around the world like wildfi re following 
the fall of the Berlin Wall. Holland itself 
is not yet conscious of the disease it is suf-
fering from. It is one of the root-causes of a 
lot of trouble manifesting around the globe 
at this moment and for some time to come, 
we fear. You cannot serve two masters. 
We are confi dent that Holland will in the 
end fi nd itself back and do the right thing, 
both internationally and toward BES. At 
this moment there are some people in 
Holland who are vey angry at the Antil-
les and Antilleans. And they do not distin-
guish between the islands. 
Partially we ourselves are to blame for 
this negative attitude prevalent in Holland 
toward us. However, if we thought that 
Holland would - after due soul-searching 
- in the end not turn around, we might as 
well stop here. But we will not. We have 
decided to integrate into Holland, so we 
are going to trust Holland until we have 
concrete proof to the contrary. In the 
meantime, as always, we anchor our des-
tiny in faith.                     



info@arcocarib.com   tel: 717-2431 or 717-242738

Dining Guide

Legend
Airco

Breakfast

Lunch

Dinner

American
Express Accepted

Major Creditcards
Accepted

Open-Air Dining Seaview

 Name:                               Food:                          Days Closed:                           Attributes:
Reserved
 

Local
International

None
     

Bistro De Paris
717-7070

French          Lunch
Int’national  Dinner

Sat/Sunday
Sunday      

Listing Reserved    
Capriccio
717-7230 

Italian Tuesday
     

Chibi Chibi Rest. 
717-8285 ext. 444

International Saturday
evening      

China Nobo
717-8981

Local 
Cantonese

None
           

City Café
717-8286

International
Local

None
      

Listing reserved Delicious None     

Listing reserved Delicious None
      

Donna’s & Giorgio
717-3799

Italian Wednesday
 

Listing 
reserved

Delicious None
     

E Teras
717-4141

Grill None
    

Flamingo Balashi 
Beach Bar 717-8285

Lunch-items
12.00 - 20.00 hrs. 

None 
       

Garden Café
717-3410

Lebanese
International

Sunday
                

It Rains Fishes
717-8780

International Sunday
  

KonTiki Beachclub
717-5369

International None
      

Kentucky Fried
Chicken, 717-7373

Fast food None
          

Lion’s Den 
717-3400

International None
    

Listing reserved   

Old Inn
717-6666

International/
German/Local

Wednesday
evening            

Papaya Moon Cantina
717 5025

Mexican Tuesday   

Pirate’s Steak House
717-8434

Steaks/Seafood Monday
     

Rose Bar/Restaurant
562 6364

Local
                

Wednesday
 

Rum Runners
717-8290

International None
      

Salsa
717-3558

International None
   

The Ribs Factory
717-4600

Ribs
International

Sunday
     

Zeezicht
717-8434

Creole/Seafood 
International

None
        

(icons used with permission of Bonaire Affair):

P l a c e  y o u r P l a c e  y o u r 
a d  h e r ea d  h e r e
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Spa’s

Things to do on Bonaire

Bonaire Dive and Adventure          717-2229
Captain Don’s Habitat                     717-8290
Divi Dive Bonaire                           717-8285
Photo Tours                                     717-3460 
Tropical Divers            717-5111
Yellow Submarine                           717-2929

Sailing
Bonaire Nautico Marina        560-7254
Samur Sailing                        717-5592

 Bird Watching
Discover Bonaire            717 2229
Bonaire Tours & Vacations      717-8778

Fishing
Multifi sh charters     786-1228

Windsurfi ng

Kayaking
Bonaire Tours & Vacations           717-8778
Captain Don’s Habitat                   717-8290
Discover Bonaire                          717-2229
Jibe City                                        717-5233
Mangrove Info & Kayak Center   790-5353
Outdoor Bonaire                           791-6272

Jibe City                           717-5233
Bonaire Windsurf Place   717-2288

Biking
  Cycle Bonaire                            717-2229
  Outdoor Bonaire                791-6272

Tours/Sightseeing
Bonaire Tours & Vacations    717-8778
Outdoor Bonaire                     791-6272 

Majestic Journeys Bonaire         717-2482
Nubia Day Spa Face & Body     717-2622
Intermezzo Day Spa                   717-8848
The Touch               717-5303

Diving

NOT LISTED ???NOT LISTED ???
Please call us at: 717 2427. We will 
be glad to list you. Why? Because 
if you’re not listed, you don’t exist. 
That’s bad for business. Price: Naf. 
12.50 per issue. Banner: Naf. 20.-.  

SUPPORT FREE SPEECH
SUPPORT DEMOCRACY

SUPPORT ARCO

Snorkeling
Turtle Lovers Snorkeling    780-9933 

Butterfl y farm
Butterfl y Park Bonaire               786 3040

Safari Park
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