
Koninkrijk op eieren
10 jaar 10-10-10 in beeld
In de bundel ‘Koninkrijk op eieren’ worden 
momenten beschreven tussen 1954 en 2020 
die tevens in beeld zijn vastgelegd waarop 
bovendien ook veel van de 50 auteurs in actie 
te zien zijn. Dit ‘album’ bevat - met dank aan 
o.a. fotograaf Nico van der Ven - een ruime 
selectie van die vaak unieke beelden.

Samenstelling: René Zwart

Op de meeste foto’s rust copyright ® 
Deze mogen niet zonder schriftelijke 
toestemming van de rechthebbende worden 
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Het tegelijkertijd op 10 oktober 2010 opheffen van het land 
Nederlandse Antillen, het stichten van de nieuwe landen 
Curaçao en Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot 
bijzondere gemeenten van Nederland maken was een unieke 
staatkundige operatie.

Maar heeft het ook opgeleverd waarvoor het bedoeld was? Is het 
Koninkrijk inderdaad beter gaan functioneren? Zijn de burgers 
- met name die in de Caribische delen - er op vooruitgegaan? En 
hebben de nieuwe verhoudingen een positief effect op de sfeer 
tussen de bestuurders?

Vijftig politieke hoofdrolspelers, wetenschappers en andere 
betrokkenen aan beide zijden van de oceaan delen in deze 
uitgave hun visie op tien jaar breekbare koninkrijksrelaties. 
Volgens de samenstellers - emeritus hoogleraar Joop van den 
Berg en oud-journalist René Zwart - is ‘Koninkrijk op eieren’, 
meer dan een terugblik op tien jaar 10-10-10, vooral een les voor 
de toekomst.

Reflecties op 10 jaar 10-10-10
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Uitgave
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15 december 1954
Koningin Juliana bekrachtigt in de 
Ridderzaal het Statuut voor het Koninkrijk 
der Nederlanden waarin is vastgelegd hoe 
de verantwoordelijkheden in het Koninkrijk 
zijn verdeeld. Vooral sinds 10-10-10 is 
er discussie over de vraag tot waar de 
zeggenschap van de koninkrijksregering 
strekt.
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7 maart 1983
De Nederlandse regering en het bestuur 
van het eilandgebied Aruba (toen nog deel 
van de Nederlandse Antillen) komen tijdens 
een Ronde Tafel Conferentie overeen dat 
Aruba per 1 januari 1986 de status aparte 
zou krijgen. Op de foto onder meer minister-
president Joop den Uyl en de leider van de 
Arubaanse delegatie Betico Croes.
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3 juni 1985
Betico Croes spreekt de Tweede Kamer toe 
tijdens de behandeling van de wijziging 
van het Statuut die de weg moet vrijmaken 
voor Aruba om autonoom land binnen 
het Koninkrijk te worden en dus het land 
Nederlandse Antillen te verlaten.
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1993
In Willemstad wordt een 
Toekomstconferentie gehouden. Het kabinet 
Lubbers presenteert een ‘Synthesedocument’ 
dat aan Antilliaanse kant verkeerd valt. Op 
de foto minister-president Maria Liberia-
Peters, rechts minister van Justitie Suzy 
Römer die later op de dag duidelijk maakt 
hoe zij over het Nederlandse voorstel denkt 
door het synthesedocument ten overstaan 
van premier Lubbers en de ministers Hirsch 
Ballin en Dales te verscheuren.
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1993
Auteur van het ‘Synthesedocument’ Ernst 
Hirsch Ballin met links van hem minister 
van Binnenlandse Zaken Ien Dales die begrip 
toonde voor de Antilliaanse bezwaren.
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Maart 2004
Omdat duidelijk is dat het land Nederlandse 
Antillen op zijn laatste benen loopt vraagt 
minister voor Bestuurlijke Vernieuwing 
en Koninkrijksrelaties Thom de Graaf de 
‘Commissie Jesurun’ zich te buigen over 
een modernisering van de staatkundige 
verhoudingen Ook op de foto toenmalig 
minister-president van de Nederlandse 
Antillen Etienne Ys.
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Oktober 2004
Commissievoorzitter Edsel ‘Papi’ Jesurun 
overhandigt het rapport ‘Nu kan het... nu 
moet het!’ met als belangrijkste advies van 
Curaçao en Sint Maarten autonome landen 
te maken en van Bonaire, Sint Eustatius en 
Saba koninkrijkseilanden.
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9 maart 2005
Een delegatie van de Staten van de 
Nederlandse Antillen overlegt met de 
Tweede Kamercommissie voor Nederlands 
Antilliaanse en Arubaanse Zaken over de 
aanbevelingen van de Commissie Jesurun.
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31 maart 2005
Alexander Pechtold volgt Thom de Graaf op 
als minister voor Bestuurlijke Vernieuwing 
en Koninkrijksrelaties. Van journalist 
Miriam Sluis krijgt hij ‘huiswerk’ mee om 
zich in het voor hem dan nog onbekende 
koninkrijksdossier in te lezen.
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28 april 2005
Uit dank voor zijn gebleken betrokkenheid 
bij het Caribisch deel van het Koninkrijk 
organiseert de Antilliaanse regering een 
afscheidsdiner voor Thom de Graaf.
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17 mei 2005
Minister Pechtold vertelt in ‘Koninkrijk op 
eieren’ veel last te hebben gehad van het 
wetsvoorstel van minister Rita Verdonk 
voor een toelatings- en uitzetregeling 
voor Antilliaanse jongeren. Het werpt een 
schaduw over de onderhandelingen over de 
staatkundige vernieuwing.
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27 mei 2005
Minister Pechtold wordt - voorafgaand aan 
een lezing voor de Vereniging Antilliaans 
Netwerk in Amsterdam - geconfronteerd met 
een protest tegen de ‘Rita-wet’.
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7 juli 2006
Atzo Nicolaï volgt Pechtold op als minister 
voor Bestuurlijke Vernieuwing en 
Koninkrijksrelaties. In een interview aan de 
vooravond van een kennismakingsbezoek 
aan de eilanden zegt hij: ,,Ik kom niet met 
een getrokken mes.”
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2 november 2006
Mede dankzij zijn diplomatieke gaven 
boekt Nicolaï snel resultaat. Op 11 oktober 
sluit hij een slotakkoord met Bonaire, 
Sint Eustatius en Saba over hun status als 
openbaar lichaam in het land Nederland. Op 
2 november bereikt hij een slotakkoord met 
Curaçao en Sint Maarten. Op de foto Nicolaï, 
Emily de Jongh-Elhage, Sarah Wescot-
Williams en Zita Jesus-Leito.
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22 februari 2007
Ank Bijleveld-Schouten treedt aan als 
staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties. 
Hoewel er slotakkoorden liggen valt er nog 
heel veel uit te werken.
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Zomer 2007
Minister Ella Vogelaar van Wonen, Wijken 
en Integratie moet zich ontfermen over de 
door Rita Verdonk achtergelaten toelatings- 
en uitzettingsregeling voor Antilliaanse 
jongeren. Premier Emily de Jongh-Elhage 
dringt er bij Vogelaar op aan het wetsvoorstel 
in te trekken.
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13 januari 2008
Het Parlementair Koninkrijksoverleg 
op Aruba mislukt omdat de Caribische 
delegaties Tweede Kamerlid Hero 
Brinkman (PVV) er niet bij willen hebben. 
Willibrord van Beek en Marijke Linthorst 
(respectievelijk voorzitter van de Tweede 
en de Eerste Kamercommissie voor 
Koninkrijksrelaties) staan na terugkeer op 
Schiphol de media te woord.
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30 januari 2008
Lang vergaderen maakt hongerig, vindt een 
delegatie van de BES-eilanden.
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4 juni 2008
De Tweede Kamercommissie voor 
Nederlands Antilliaanse en Arubaanse 
Zaken laat zich aan de vooravond van 
de zomereditie van het Parlementair 
Koninkrijksoverleg door staatssecretaris 
Bijleveld-Schouten bijpraten over de 
voortgang van de onderhandelingen.
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12 juni 2008
Een week voor de zomereditie van 
het Parlementair Koninkrijksoverleg 
presenteert Kamerlid Hero Brinkman in 
bijzijn van PVV-leider Geert Wilders een 
nota met tientallen vermeende gevallen 
van corruptie in de Caribische delen van 
het Koninkrijk. Voorzitter Willibrord van 
Beek van de Tweede Kamercommissie 
voor Koninkrijksrelaties neemt de nota in 
ontvangst om het vervolgens snel in een 
diepe lade weg te stoppen (Foto onder).
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16 juni 2008
Het Parlementair Koninkrijksoverleg 
verloopt, anders dan in januari, in een 
gemoedelijke sfeer. Links de leider van de 
Arubaanse delegatie Mervin Wyatt-Ras, 
rechts die van de Antilliaanse delegatie Pedro 
Atacho.
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6 oktober 2008
Het is een publiek geheim dat leden van het 
Koninklijk Huis zich zeer betrokken voelen 
bij het wel en wee in de Cariben. Koningin 
Beatrix laat zich geregeld - onder meer door 
minister-president Emily de Jongh-Elhage - 
bijpraten.
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7 oktober 2008
Premier De Jongh-Elhage is ook regelmatig 
te gast in het Torentje. De foto bevestigt 
dat zij en haar ambtgenoot Jan-Peter 
Balkenende (tevens voorzitter van de 
koninkrijksregering) het goed met elkaar 
kunnen vinden.
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7 oktober 2008
De partijen ontmoeten elkaar niet alleen 
aan de onderhandelingstafel. Zo neemt 
staatssecretaris Bijleveld-Schouten premier 
De Jongh-Elhage mee op een ‘City Safari’ 
door Rotterdam.
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9 oktober 2008
Een van de vele momenten waarop een 
handtekening wordt gezet onder afspraken 
die voortkomen uit de slotakkoorden.
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20 november 2008
Staatssecretaris Bijleveld-Schouten, 
Chris Johnson (Saba), Anthony Nicolaas 
(Bonaire) en Julian Woodley (Sint Eustatius) 
presenteren na dagen koortsachtig 
onderhandelen een volgend akkoord op weg 
naar 10-10-10.
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1 januari 2009
Henk Kamp wordt benoemd tot commissaris 
voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba om de 
eilanden voor te bereiden op hun nieuwe 
status.
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20 maart 2009
Politiek Den Haag betwijfelt openlijk of Sint 
Maarten in staat is de status van autonoom 
land aan te kunnen. Een boze delegatie onder 
leiding van gedeputeerde Sarah Wescot-
Williams gaat daarom op zoek naar steun bij 
de Tweede Kamer.
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21 april 2009
Volksvertegenwoordigers van de BES-
eilanden volgen in Den Haag een training 
over dualisme in de politiek.
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21 april 2009
De ministers van Onderwijs Omayra 
Leeflang en Ronald Plasterk tekenen een 
samenwerkingsafspraak.
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25 november 2009
De net aangetreden minister-president van 
Aruba Mike Eman zegt staatssecretaris Ank 
Bijleveld-Schouten toe loyaal mee te werken 
aan de wijziging van het Statuut om zo de 
wens van de vijf Caribische zustereilanden in 
vervulling te laten gaan.
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4 maart 2010
Leider van de coalitie op Bonaire Jopie 
Abraham volgt vanaf de publieke tribune het 
debat in de Tweede Kamer over de nieuwe 
status van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
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4 maart 2010
Tweede Kamerleden Ineke van Gent, Johan 
Remkes en John Leerdam overleggen 
staande het debat over de moties om het 
homohuwelijk, abortus en euthanasie 
wettelijk te regelen op de BES-eilanden.
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4 maart 2010
De moties liggen gevoelig bij de christelijke 
partijen. Cynthia Ortega-Martijn, Bas van 
der Vlies en Bas Jan van Bochove overleggen 
met John Leerdam.
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31 maart 2010
De Tweede Kamercommissie voor 
Nederlands Antilliaanse en Arubaanse Zaken 
nodigt experts op het gebied van staatkunde 
uit om te horen wat zij van wetgeving 
vinden die in april zal worden behandeld. 
Vlnr. Gert Oostindie, Joop van den Berg, 
Lodewijk Rogier en Gerhard Hoogers.
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8 april 2010
De Caribische delegatie die in Nederland is 
voor het beslissende wetgevingsdebat heeft 
zichzelf uitgenodigd voor een overleg met de 
Tweede Kamercommissie voor Nederlands 
Antilliaanse en Arubaanse Zaken, maar is 
op het afgesproken tijdstip in geen velden of 
wegen te bekennen.
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12 april 2010
Minister-president Emily de Jongh-Elhage 
arriveert bij de Tweede Kamer om het debat 
over de wijziging van het Statuut bij te 
wonen.
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12 april 2010
Ondanks vijf jaar van voorbereiding wordt 
er tot op het laatste moment gesleuteld aan 
teksten van moties en amendementen.
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13 april 2010
Een ongebruikelijk beeld in de plenaire 
zaal van de Tweede Kamer: bijzondere 
gedelegeerden van de Staten van de 
Nederlandse Antillen en Aruba nemen deel 
aan het debat.
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12 april 2010
In de wandelgangen loopt de spanning soms 
hoog op als het debat in de ogen van de 
Caribische delegaties de verkeerde kant op 
dreigt te gaan.
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15 april 2010
Premier Emily de Jongh-Elhage spreekt 
voorafgaand aan de stemming over de 
wijziging van het Statuut de Tweede Kamer 
toe. In ‘vak K’ de gevolmachtigde ministers 
Marcel van der Plank (Curaçao) en Edwin 
Abath (Aruba).
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15 april 2010
Een ruime Kamermeerderheid stemt voor de 
hervormingswetgeving. Oud-minister voor 
Koninkrijksrelaties en Kamerlid Atzo Nicolaï 
feliciteert delegatieleiders Zita Jesus-Leito 
(Curaçao) en William Marlin (Sint Maarten).
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15 april 2010
De opluchting na afloop van de stemming is 
groot.
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15 april 2010
Kamervoorzitter Gerdi Verbeet nodigt de 
delegaties uit voor een diner.
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20 april 2010
Ook al heeft de Tweede Kamer ingestemd 
met de wetgeving, op weg naar de op 9 
september te houden slot-Ronde Tafel 
Conferentie, zijn nog heel wat puntjes op de 
i te zetten. Dat gebeurt in de entourage van 
een volle bloei staande Keukenhof.
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5 juli 2010
Na de Tweede Kamer moet ook de Eerste 
Kamer nog instemmen met de wijziging van 
het Statuut en achterliggende wetgeving. 
Voorzitter Marijke Linthorst van de 
Eerste Kamercommissie voor Nederlands 
Antilliaanse en Arubaanse Zaken neemt met 
premier Emily de Jongh-Elhage de agenda 
door.
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6 juli 2010
Premier De Jongh-Elhage spreekt de Eerste 
Kamer toe. Links en rechts van haar de 
bewindslieden die de wetgeving verdedigen.
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6 juli 2010
Ook aan het debat in de Eerste Kamer 
nemen bijzondere gedelegeerden deel onder 
wie uit Sint Maarten William Marlin die 
Sarah Wescot-Williams is opgevolgd als 
gedeputeerde van Constitutionele Zaken.
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9 september 2010
De delegaties op weg naar de Ridderzaal voor 
de slot-Ronde Tafel Conferentie.
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9 september 2010
Demissionair minister-president Jan Peter 
Balkenende zit de slot-RTC voor.
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9 september 2010
Op Curaçao heeft vlak voor de slot-RTC een 
bestuurswisseling plaatsgevonden. Politici 
die zich altijd tegen de afspraken hebben 
verzet nemen pontificaal plaats op de eerste 
rij. Tweede van links toekomstig minister-
president van Curaçao Gerrit Schotte.
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9 september 2010
Het is aan de delegatie van de regering van 
de Nederlandse Antillen om te tekenen voor 
de opheffing van het land.
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9 september 2010
Voor Nederland tekent staatssecretaris Ank 
Bijleveld-Schouten.
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9 september 2010
Voorzitter van de slot-RTC Balkenende 
overhandigt de door alle delegaties 
ondertekende slotverklaring aan de Sint 
Maartense gedeputeerde William Marlin.
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9 september 2010
De klus is geklaard: haar hele vijf jaar 
durende termijn als premier werkte Emily de 
Jongh-Elhage loyaal mee aan de opheffing 
van de Nederlandse Antillen om de weg vrij 
te maken voor de andere eilanden hun eigen 
toekomst te bepalen.
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9 september 2010
Na de slot-RTC volgt in de tuin van het 
Johan de Witthuis een receptie.
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9 september 2010
De nieuwe politiek leider en aanstaand 
minister-president van Curaçao Gerrit 
Schotte voerde het ‘no-kamp’ aan, maar wekt 
tijdens de receptie niettemin de indruk vol 
vertrouwen uit te kijken naar 10-10-10.
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19 oktober 2010
De eerste minister-president van het nieuwe 
land Curaçao Gerrit Schotte brengt welgeteld 
negen dagen na zijn aantreden een eerste 
werkbezoek aan Den Haag. Daar zijn dan al 
de eerste signalen ontvangen dat de premier 
en enkele van zijn ministers bij duistere 
zaakjes betrokken zijn.
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15 november 2010
Piet Hein Donner is nog maar net 
aangetreden als minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties als hij in een 
debat met de Tweede Kamercommissie voor 
Koninkrijksrelaties lastige vragen krijgt over 
de integriteit van Curaçaos premier Schotte.
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17 november 2010
Een ander zorgenkindje voor Donner is 
Sint Maartens invloedrijkste politicus 
Theo Heyliger aan wie al jaren de geur 
van corruptie kleeft, maar die nooit door 
het Openbaar Ministerie als verdachte is 
aangemerkt. Pas nadat Nederland het Team 
Bestrijding Ondermijning naar Sint Maarten 
stuurde is Heyliger vervolgd en inmiddels 
veroordeeld tot vijf jaar gevangenis voor 
het aannemen van steekpenningen. De man 
naast hem op de foto is de later voor fraude 
vervolgde maar vrijgesproken minister van 
Financiën Hiro Shigemoto.



64

16 maart 2011
Ondanks de ‘opstartproblemen’ van het 
nieuwe land Sint Maarten is de stemming 
opperbest als minister-president Sarah 
Wescot-Williams een bezoek brengt aan 
minister Donner.
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31 maart 2011
Ook delegaties van de BES-eilanden duiken 
regelmatig op in Den Haag. Naast minister 
Donner gezaghebber Glenn Thodé (Bonaire) 
en gedeputeerde Chris Johnson (Saba).
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12 mei 2011
Journalist en kenner van Latijns-Amerika 
Edwin Koopman waarschuwt in zijn boek 
‘De oliekoning’ voor gevolgen die de politieke 
ontwikkelingen in Nederlands grootste 
buurland Venezuela onder het bewind van 
president Hugo Chávez kan hebben voor de 
ABC-eilanden.
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16 november 2011
Liesbeth Spies volgt Piet Hein Donner, die 
vicevoorzitter van de Raad van State van 
het Koninkrijk wordt, op als minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
Al op de dag van haar aantreden maakt 
zij kennis met premier Gerrit Schotte 
die een ‘hoofdpijnhoofdstuk’ in het 
overdrachtsdossier vult.
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13 juli 2012
Nederland grijpt in op Curaçao dat onder het 
kabinet-Schotte hard op weg is af te glijden 
naar de status van bananenrepubliek. Niet 
alleen zijn via overheidsnv’s honderden 
miljoenen spoorloos verdwenen, Schotte 
heeft ook geprobeerd de met de maffia 
in verband gebrachte casinobaas Corallo 
zeggenschap te geven over de Centrale 
Bank. Premier Schotte reist naar Nederland 
in een poging de Rijksministerraad (lees: 
Nederland) op andere gedachten te brengen.
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13 juli 2012
Na afloop van de RMR vertelt een getergde 
Schotte de media bij de Raad van State 
in beroep te gaan tegen de dwingende 
aanwijzing om de overheidsfinanciën op orde 
te brengen.
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13 juli 2012
Premier Rutte en minister Liesbeth Spies 
lichten tijdens een persconferentie in 
Nieuwspoort toe waarom besloten is in te 
grijpen op Curaçao.
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3 augustus 2012
Tot opluchting van politiek Den Haag dient 
het kabinet-Schotte zijn ontslag in nadat het 
de meerderheid in de Staten is kwijtgeraakt. 
Voor de Venezolaanse staatstv beschuldigt 
Schotte Nederland van een koloniale 
staatsgreep. Op 30 september treedt interim-
premier Stanley Betrian aan.
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11 oktober 2012
Op de BES-eilanden gaat het er minder 
spannend aan toe, al trekken de 
Bonairiaanse gedeputeerden James Kroon en 
Burney Elhage stevig aan de bel bij minister 
Spies over de toenemende armoede. Rechts 
gedeputeerde Koos Sneek van Sint Eustatius.
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5 november 2012
Minister Spies wordt opgevolgd door Ronald 
Plasterk.
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13 maart 2013
In Caribisch Nederland neemt de armoede 
verder toe. Een delegatie van de drie 
eilanden doet (tevergeefs) een beroep op 
staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW).
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14 maart 2013
Ook bij minister Plasterk vinden de 
vertegenwoordigers van Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba geen gehoor met hun 
noodkreet over de sinds 2010 toenemende 
armoede.
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5 mei 2013
De populaire Curaçaose politicus Helmin 
Wiels wordt slachtoffer van een huurmoord. 
Dat gebeurt enkele dagen nadat hij 
aankondigde de strijd aan te binden met 
lokale gokbazen. Oud-minister Jamaloodin 
uit het kabinet-Schotte wordt door het OM 
als een van de opdrachtgevers gezien en is 
veroordeeld tot 28 jaar cel.
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7 juni 2013
Op Curaçao treedt Ivar Asjes aan als 
minister-president. Naar goed gebruik maakt 
hij kort daarna zijn opwachting bij koning 
Willem-Alexander.
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28 oktober 2013
De BES-eilanden zoeken het hogerop: 
ze wijzen premier Mark Rutte op de om 
zich heen grijpende armoede, maar tot 
verandering van beleid leidt dat niet.
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3 juni 2014
In Den Haag wordt het Interparlementair 
Koninkrijksoverleg gehouden. Een van 
de onderwerpen is het uitblijven van een 
geschillenregeling waarover sinds 2014 
tussen de regeringen wordt gebakkeleid.
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16 juni 2014
Om Bonaire, Sint Eustatius en Saba de 
indruk te geven echt bij Nederland te 
horen wordt op Schiphol een bijzonder 
verkeersbord geplaatst.
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19 juni 2014
Naarmate de armoede in Caribisch 
Nederland verder toeneemt daalt de 
stemming tijdens de zogeheten CN-week. De 
Nederlandse regering is niet gevoelig voor 
het pleidooi van de gedeputeerden Zaandam 
(Statia), Winklaar (Bonaire) en Johnson 
(Saba).
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11 juli 2014
Minister Plasterk besluit het kabinet-Eman 
op Aruba via een aanwijzing te dwingen tot 
begrotingsdiscipline. Premier Mike Eman 
gaat uit protest korte tijd in hongerstaking.
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15 januari 2015
In Nederland nemen de zorgen toe over de 
rechtshandhaving in de Caribische landen. 
In de begrotingen wordt onvoldoende budget 
gereserveerd om de toch al structureel 
onderbezette politiekorpsen in staat te 
stellen hun taken naar behoren uit te voeren. 
Het zogeheten Justitieel Vierlandenoverleg 
moet daarin verandering brengen.
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12 oktober 2015
De Commissie Spies presenteert de 
uitkomsten van het evaluatieonderzoek 
waaruit blijkt dat er nog heel veel werk 
moet worden verzet om de staatkundige 
hervorming van 10-10-10 voor de inwoners 
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot een 
succes te maken.



85

14 oktober 2015
Na een gesprek met bestuurders van 
de BES-eilanden besluit de Eerste 
Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties 
de druk op de regering op te voeren om de 
armoedebestrijding in Caribisch Nederland 
ter hand te nemen. Niet zonder succes 
want het kabinet besluit tot invoering van 
kinderbijslag.
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27 januari 2016
Nederlandse bewindslieden op werkbezoek 
in de Cariben verblijven doorgaans in 
vijfsterrenhotels, minister van Defensie 
Jeanine Hennis kiest ervoor om tijdens de 
legeroefening die zij op Aruba bijwoont - net 
als de militairen - op een wankele stretcher 
in een tentje op een Arubaans strand te 
overnachten.
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11 maart 2016
De rechtbank in Willemstad veroordeelt 
oud-premier Gerrit Schotte wegens 
o.m. ambtelijke corruptie tot 3 jaar 
gevangenisstraf. (Foto Dick Drayer)
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2 juni 2016
Door een ‘conflictmijdende’ agenda verlopen 
de halfjaarlijkse interparlementaire 
ontmoetingen niet meer zo roerig, maar 
het kan ook zijn dat de jetlag het Curaçaose 
Statenlid Elmer Wilsoe parten speelt.
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28 september 2016
Tweede Kamerlid André Bosman 
(VVD) verdedigt vanuit ‘vak K’ zijn 
initiatiefwetsvoorstel voorwaarden te stellen 
aan inwoners van Curaçao, Aruba en Sint 
Maarten die zich in Europees Nederland 
willen vestigen. Net als alle eerdere pogingen 
een drempel op te werpen voor Caribische 
Nederlanders haalt ook de ‘Bosman-wet’ het 
niet.
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26 oktober 2016
Koning Willem-Alexander beëdigt 
(voormalig gevolmachtigde minister) Alfonso 
Boekhoudt tot gouverneur van Aruba. (Foto: 
RVD)
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15 februari 2017
Gedeputeerde Nina den Heyer (Bonaire) 
probeert staatssecretaris Jetta Klijnsma 
(SZW) er nogmaals van te overtuigen in actie 
te komen tegen de wijdverbreide armoede 
in Caribisch Nederland, maar die besluit dat 
over te laten aan een volgend kabinet. Bij 
voorzitter van de Eerste Kamercommissie 
voor Koninkrijksrelaties Ruard Ganzevoort 
vindt Den Heyer wel gehoor.
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29 mei 2017
Eugene Rhuggenaath is de nieuwe minister-
president van Curaçao. Zijn kabinet wacht 
de zware opgave ingrijpende hervormingen 
door te voeren om de overheidsfinanciën op 
orde te brengen en tegelijkertijd de economie 
uit het slop te tillen.
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1 juli 2017
Raymond Gradus volgt Age Bakker op als 
voorzitter van de Colleges financieel toezicht 
die waken over het begrotingsbeleid en 
financieel beheer van de Caribische delen 
van het Koninkrijk. (Foto: Cft)
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6 september 2017
Orkaan Irma houdt verwoestend huis op 
Sint Maarten. Het kabinet-Rutte formeert 
een crisisteam en Defensie brengt een 
grootschalige noodhulpoperatie op gang 
waaraan ook hulpverleners uit Curaçao, 
Aruba en Bonaire deelnemen. De 
Nederlandse regering stelt 550 miljoen euro 
beschikbaar voor de wederopbouw.
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26 oktober 2017
Wisseling van de wacht op het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
Minister Kajsa Ollongren en staatssecretaris 
Raymond Knops nemen de portefeuille van 
Plasterk over wiens vertrek in de Cariben 
niet wordt getreurd.
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22 september 2019
Hoewel de AVP bij de verkiezingen op Aruba 
de grootste blijft moet premier Mike Eman 
plaatsmaken voor Evelyn Wever-Croes.
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28 november 2017
Twaalf jaar nadat Alexander Pechtold 
tijdens de start-Ronde Tafel Conferentie in 
Willemstad een doorbraak bewerkstelligde 
kiest de Tweede Kamercommissie voor 
Koninkrijksrelaties de oud-minister tot haar 
voorzitter.
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7 februari 2018
Staatssecretaris Knops stuurt op Sint 
Eustatius het Bestuurscollege, de 
eilandsraad en de waarnemend gezaghebber 
wegens taakverwaarlozing naar huis. 
Regeringscommissaris Mike Franco - met 
oud-burgemeester Mervyn Stegers als 
rechterhand en de hulp van een legertje 
Nederlandse ambtenaren - krijgt de opdracht 
te laten zien wat goed bestuur is.
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8 april 2018
Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok 
keert terug van een bliksembezoek aan 
Venezuela waar hij het regime Maduro er 
van weet te overtuigen de grens met de 
ABC-eilanden te heropenen zodat deze weer 
van verse groenten en fruit kunnen worden 
voorzien.
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7 juni 2018
De Tweede Kamer debatteert over het 
initiatiefwetsvoorstel van de PVV’ers Sietse 
Fritsma en Machiel de Graaf om Antillianen 
die een misdrijf begaan Nederland uit te 
zetten. Een Kamermeerderheid wijst het 
wetsvoorstel vanwege het  discriminerende 
karakter af.
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14 augustus 2018
Statenlid Jacinta Constancia wordt tot 
20 maanden cel veroordeeld omdat zij 
als minister van Volksgezondheid in het 
kabinet-Schotte via een nepbestelling van 
mondkapjes 365.000 gulden overheidsgeld 
wegsluisde.
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17 september 2018
Staatssecretaris Knops voert geregeld overleg 
met de gouverneurs Lucille George-Wout 
(Curaçao), Alfonso Boekhoudt (Aruba) en 
Eugene Holiday (Sint Maarten).
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10 januari 2019
Uit onvrede over de prestaties van de 
elkaar snel opeenvolgende Bestuurscolleges 
op Bonaire dwingt staatssecretaris 
Knops de eilandsraad een door Haagse 
ambtenaren geschreven Bestuursakkoord te 
ondertekenen. Danny Rojer wordt aangesteld 
als ‘Programmamanager Bestuursakkoord’.
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21 januari 2019
Minister-president Mark Rutte neemt ruim 
zestig Nederlandse ondernemers mee naar 
de Bon Bini for Business Summit in Curaçao. 
Daar tekent hij met ambtgenoot Eugene 
Rhuggenaath een samenwerkingsconvenant 
om Curaçao ondersteuning te bieden bij het 
realiseren van het ‘Groeiakkoord’.
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22 januari 2019
Na zijn bezoek aan Curaçao vliegt Rutte door 
naar Aruba voor een - zo te zien hartelijk - 
weerzien met premier Evelyn Wever-Croes.
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5 juni 2019
Onder een nieuw Bestuurscollege keert het 
vertrouwen van Den Haag in het openbaar 
bestuur op Bonaire terug. Met minister 
Cora van Nieuwenhuizen (I&W) tekenen 
gedeputeerden Elvis Tjin Asjoe en James 
Kroon akkoorden over het opknappen van 
het wegennet en een onderzoek naar een 
nieuwe vrachthaven.
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Maart 2020
Het coronavirus bereikt het Koninkrijk. 
Vanwege de beperkte zorgcapaciteit in de 
Cariben stuurt Nederland o.a. extra intensive 
care-units. Omdat het toerisme volledig tot 
stilstand komt storten de economieën van de 
eilanden in. Tienduizenden zijn aangewezen 
op de voedselbank waarvoor Nederland via 
het Rode Kruis 42 miljoen euro schenkt. 
Daarnaast ontvangen de landen voor 
honderden miljoenen liquiditeitssteun in de 
vorm van renteloze leningen. In juli botsen 
Nederland en de landen over de voorwaarden 
die Den Haag verbindt aan vervolgleningen. 
Dat Nederland via een hervormingsentiteit 
toezicht wil houden op de besteding van het 
geld en ingrijpende hervormingen oplegt 
wordt door de regeringen in Willemstad, 
Oranjestad en Philipsburg als aantasting van 
hun autonomie ervaren. Hoewel de landen 
het water tot de lippen staat, is er begin 
oktober nog geen zicht op een akkoord.
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2020...
Ook Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden 
economisch hard geraakt door het wegblijven 
van toeristen, maar de steunmaatregelen 
die het kabinet-Rutte neemt om bedrijven 
overeind te houden en ontslagen te 
voorkomen zijn ook van toepassing voor 
Caribisch Nederland. En net als gemeenten 
worden de openbare lichamen door het 
Rijk gecompenseerd voor hun verlies aan 
inkomsten.


