
En, wordt in Nederland steeds
meer macht gelegd bij de ge-
meentes, bij de staatkundige de-
centralisatie van de Nederlandse
Antillen is het tegengestelde het
geval: het toezicht van bovenaf
wordt steeds sterker. Dat stelt
Gert Oostindie, directeur van
het Koninklijk Instituut voor
Taal-, Land- en Volkenkunde
(KITLV-KNAW) en hoogleraar
Geschiedenis aan de Univer-
siteit Leiden. In een uitgebreide
verhandeling schrijft hij hiero-
ver op de middenpagina van de-
ze krant. Hij stelt: ,,De introduc-
tie van dit staatkundige novum
(de ontmanteling van de Neder-
landse Antillen, red.) was geens-
zins geïnspireerd door de wens
om meer macht bij het lokale

electoraat en bestuur te leggen,
en de uitwerking ervan roept lo-
kaal grote spanningen op die de
legitimiteit van het bestuurlijke
stelsel ondermijnen. Dat klinkt
als een probleem en is het ook
wel, maar de boodschap van de-
ze bijdrage is dat er geen alterna-
tief is. Sterker, ook ten aanzien
van de autonome Caribische
landen van het Koninkrijk is een
intensivering van het toezicht
van bovenaf gaande, die grote
spanningen rond bestuurlijke
legitimiteit oproept maar waar-
voor evenmin een alternatief
lijkt te bestaan.” 

De recente opheffing van de
Nederlandse Antillen weerspie-
gelt dus een proces van decen-
tralisatie, maar is volgens Oost-

indie niet ingegeven door poli-
tiek idealisme maar noodzake-
lijk geworden omdat het ‘land’
de Nederlandse Antillen door
onderlinge spanningen onwerk-
baar was geworden. Het Konink-
rijk kent nu drie Caribische lan-
den: Aruba, Curaçao en Sint
Maarten. Daarnaast is een nieu-
we figuur in ons bestuurlijk stel-
sel gecreëerd, namelijk dat van
drie ‘openbare lichamen’, de ei-
landen Bonaire, Sint Eustatius
en Saba. De facto zijn zij over-
zeese gemeentes van Nederland. 

Politieke legitimiteit 
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Veiling 28 oktober 2014  

Marbella Estate 
kavel H-7 
(Jan Thiel) 

 

Huis op eigendomsgrond 
496m² 

 
Minimum prijs 

ANG 325.000,00 

Veiling begint om 10:00 uur (a.m.) bij Notariskantoor 
Naaldijk.  Veiling kan zonder vooraankondiging worden 
afgelast. Prijzen zijn onderhevig aan verandering. 
Veilingkosten zijn niet inbegrepen. 
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‘Toezicht
Nederland
sterker’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er is geen alternatief voor de staatkundige
structuur zoals die nu ontstaan is. 

Anouchka van Miltenburg ont-
moet demissionair premier en
Statenvoorzitter Sarah Wescot-
Williams.          FOTO PARLIAMENT 

OF SINT MAARTEN

Miltenburg
ontmoet
Sarah Wescot
Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Philipsburg - Voor-
zitter van de Tweede Kamer
Anouchka van Miltenburg heeft
vrijdag demissionair premier en
Statenvoorzitter Sarah Wescot-
Williams ontmoet in de VIP-
ruimte van het vliegveld op Sint
Maarten. De voorzitters van de
Eerste en Tweede Kamer, Ankie
Broekers-Knol en Van Milten-
burg, brengen van gisteren tot
en met 25 oktober 2014 een ge-
zamenlijk kennismakingsbe-
zoek aan het Caribisch deel van
het Koninkrijk. Doel van het be-
zoek is het beter leren kennen
van de zes eilanden. Het is de
eerste keer dat de voorzitters het
Caribisch deel van het Konink-
rijk samen bezoeken.
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‘Regering oneerlijk met ozb’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Terwijl de regering
zelf niet kan voldoen aan het 
gestelde in de Staatsregeling, na-
melijk dat deze zorgt voor 
voldoende woongelegenheid,
komt de regering wel aan een
fundamenteel recht van de
mens, zoals het recht op een 
levensstandaard die hoog ge-
noeg is voor de gezondheid en
welzijn van mensen, waaronder

huisvesting. Zo protesteert 
onafhankelijk Statenlid Omayra 
Leeflang tegen de onroerende-
zaakbelasting (ozb) waarover
mensen met een eigen wo-
ning en/of terrein aanzienlijk
meer belasting moeten gaan be-
talen. 

,,De regering straft zo de
mensen die wel gezorgd hebben
voor een eigen onderkomen”,
voert Leeflang aan. 


