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Voorwoord 

 

In 2005 bezocht ik Curaçao toen ik een wereldreis maakte. Een jaar later ging ik er  wonen en 

werken. Na drie jaar keerde ik terug naar Nederland. Als ik in mijn omgeving vertelde over mijn 

verblijf op de Antillen viel het mij op hoe weinig bekend was over de Isla-raffinaderij. Toen in 2013 in 

een documentaire van Zembla op indringende wijze werd ingegaan op de milieuverontreiniging 

welke deze olie-installatie  veroorzaakte besloot ik in het kader van mijn Master Conflict & 

Development een thesis te schrijven over de raffinaderij. Dit bleek geen gemakkelijke opgave. 

Daarnaast kreeg ik te maken met tegenslagen. Zo kreeg ik in 2014 onverwacht te maken met een 

ernstige gezondheidssituatie waarvan ik, Godlof, volledig mocht herstellen. 

 

Graag wil ik Professor Vranckx hartelijk bedanken voor haar begeleiding. Ook Dr. Jos van Schilt, Joke 

Heijs, Arjan Linthorst, familie Dorland, Patrick en mijn goede vrienden Peter Veenstra en Paul 

Charters en mijn moeder ben ik dank verschuldigd voor hun hulp.  

Jeroen en Richtje Suys, bedank ik voor hun hartelijke gastvrijheid. Zonder hen had ik niet in het 

prachtige Gent kunnen studeren. 

Een dikke merci!  
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Abstract 
 

In 1915 stichtte Shell op Curaçao de Isla-raffinaderij om  er Venezolaanse olie te verwerken. Dit 

veroorzaakte complexe veranderingen. De traditionele samenleving veranderde in een moderne 

consumptiemaatschappij. De oorspronkelijke bevolking profiteerde echter ten dele van de 

industrialisatie: de sociaaleconomische achterstelling, die diep wortelde in de koloniale samenleving,  

werd versterkt. Dit veroorzaakte een arbeidersrevolte, waarmee politieke veranderingen in gang 

werden gezet. (Het Antillianiseringsproces). De oorzaken van de sociale achterstand werden hierdoor 

niet weggenomen en het patronagesysteem werd versterkt.  

De Isla-raffinaderij groeide uit tot een groot industriecomplex in het centrum van Curaçao. Het 

belang van Isla oversteeg dat van het kleine eiland, zoals bleek tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Gevolg van de oorlogsproductie was de provisorische opslag van afvalstoffen, het ‘asfaltmeer.’ Dit 

vormt tegenwoordig nog een bron van milieuvervuiling, evenals de luchtverontreiniging die Isla 

veroorzaakt. Dit vormt een bedreiging voor de volksgezondheid. Onderzoek toont aan dat jaarlijks 

tenminste achttien omwonenden vroegtijdig overlijden aan de gevolgen van de 

milieuverontreiniging. 

In de literatuur worden economische en politieke verklaringen gegeven voor de problemen waarmee 

veel olieproducerende ontwikkelingslanden  te maken krijgen. Doel van dit onderzoek is de 

problematiek die de olie-industrie veroorzaakt op een eiland dat zelf geen olie heeft, te bezien vanuit 

de positie van een voormalige kolonisator. Concreet: in hoeverre is Nederland verantwoordelijk voor 

de Isla-problematiek? Het Nederlandse staatsbestel waarborgt de autonomie van Curaçao evenals 

het uitoefenen van goed bestuur aldaar. Dit onderzoek toont aan dat het Nederlandse koloniale 

beleid bijdroeg aan het ontstaan van de Isla-problematiek. Het bood Shell gunstige 

vestigingsvoorwaarden, voerde een Nederlands bestuursmodel in en verleende de Antillen 

autonomie. Uitkomst van deze studie is dat Nederland met een beroep op de autonomie van 

Curaçao geen recht doet aan de sociaaleconomische en politieke problemen die Isla veroorzaakt en 

die mede door het Nederlandse beleid tot stand zijn gekomen. 
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Inleiding 

 

Het Nederlands- Britse olieconcern is wereldwijd actief, waaronder in diverse ontwikkelingslanden. 

Sommige van deze activiteiten werden ontplooid in gebieden die bestuurd werden door een  

Europees koloniaal bewind. Zo gaan de activiteiten die Shell in Nigeria terug tot de jaren dertig van 

de vorige eeuw, toen dit land nog een kolonie van Groot-Brittannië was (Sluyterman, 2007, p343). 

In 1960 werd Nigeria onafhankelijk. Nigeria beschikte over grote hoeveelheden fossiele brandstoffen. 

Deze rijkdom vormde geen garantie voor een welvarende toekomst. Over de economische en 

bestuurlijke ontwikkeling van landen die rijk zijn aan grondstoffen is veel onderzoek verricht. In de 

literatuur wordt in dit verband gesproken over de ‘resource curse’. Karl (1997, p.44) toont aan dat de 

dominante invloed van de olie-industrie naast nadelige economische gevolgen ook de kwaliteit van 

het bestuur negatief kan beïnvloeden.  Volgens Lievekerke (2005, p.149) hebben veel multinationals 

een lange geschiedenis van grote invloed op het politieke besluitvormingsproces achter de rug. 

De positie van Shell in Nigeria vormt van de hierboven geschetste problematiek een illustratie. Het 

land werd meegevoerd in een turbulente ontwikkeling van staatsgrepen, secessiepogingen en 

militaire regimes. Al die jaren bleef de olieonderneming in Nigeria actief. In oktober 1992 vroeg het 

televisieprogramma Heat of the Moment  aandacht voor de wijze waarop Shell hieraan inhoud gaf. 

“Het tv-programma vormde het begin van een internationale campagne tegen Shell en zijn staat van 

dienst op het gebied van het milieu en de mensenrechten in Nigeria” (Sluyterman, 2007, p.348). De 

terechtstelling van de schrijver en mensenrechtenactivist Ken Saro-Wiwa door het Nigeriaanse 

bewind riep vragen op over de houding van Shell. Het olieconcern meende als privéonderneming niet 

het recht te hebben zich te mengen in de landspolitiek, maar mensenrechtenorganisaties stelden dat 

dit argument niet opging wanneer sprake was van een dictatuur en een falend rechtsstelsel 

(Sluyterman, 2007, p.349). 

Volgens Lievekerke(2005, p.145) leidde discussies over de verantwoordelijkheid van multinationals 

inzake milieuvervuiling en het schenden van mensenrechten tot een internationaal debat, waarbij 

morele gevoeligheden werden omgezet in wetgeving. Tevens vond er een interne marktwerking 

plaats, waarbij consumenten betere bescherming van het milieu en de mensenrechten en meer 

transparantie van ondernemingen gingen eisen. Dit resulteert in meer aandacht voor de 

bedrijfsvoering van multinationals en actuele misstanden in ontwikkelingslanden. 

 

Het Nederlands- Britse olieconcern heeft eveneens activiteiten ontplooid in Nederland en haar 

overzeese rijksdelen, zoals Curaçao, waar Shell in 1915 de Isla-raffinaderij oprichtte. 

Onderwerp van deze thesis is de invloed van Isla op Curaçao in relatie tot haar politieke en 

staatkundige context. De raffinaderij is de afgelopen decennia namelijk geregeld onderwerp van 

politieke discussie, met nadruk op het economisch belang, nadelige gevolgen zoals 

milieuverontreiniging en het toekomstperspectief van de installatie. Anders dan in bovenstaand 

voorbeeld van Nigeria, is Curaçao geen onafhankelijke staat. Evenmin is sprake van een dictatuur of 

een gebrekkig staatsbestel. (Broekhuijse, 2012). Toch kan de vraag gesteld worden of de 

bedrijfsvoering van de Isla-raffinaderij met betrekking tot het milieu en de mensenrechten in 

overeenstemming is met het uitoefenen van goed bestuur. Op 23 maart 2013 werd een 

televisiedocumentaire van Zembla  met de welluidende titel ‘Stikken in het paradijs’ uitgezonden, 

waar werd ingegaan op de nadelige gevolgen van Isla voor omwonenden. Met name bewoners van 

de armere stadswijken Marchena en Wishi hebben te kampen met chronische ziekten, die in verband 
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worden gebracht met de luchtverontreiniging die Isla veroorzaakt.1 

 

De probleemstelling van dit onderzoek is de vraag op welke wijze de verhouding tussen Nederland en 

Curaçao van invloed is op de positie van de olie-industrie te Curaçao. Hierbij wordt ingegaan op het 

dilemma dat het van overheidswege toelaten van de bedrijfsvoering van Isla op gespannen voet kan 

komen te staan met het uitoefenen van goed bestuur. Het waarborgen van goed bestuur vormt een 

basisprincipe in het staatsbestel waarvan Nederland en Curaçao deel uitmaken. De staatkundige 

relatie tussen Nederland en Curaçao is het gevolg van het koloniale verleden, “waarbij de vaak als 

logisch of zelfs onvermijdelijk beschouwde soevereiniteitsoverdracht aan de voormalige koloniën is 

uitgebleven” (Oostindie en Klinkers, 2012, p.278).  

Op Curaçao is een bestuursmodel opgebouwd dat het resultaat is van een historisch proces welke 

Nederland doorliep(Broekhuijse, 2012, p.31). Dit resulteerde in een bestuurssysteem waarin de 

nodige checks and balances zijn opgenomen. Deze garanderen evenwel niet dat het overheidsbeleid 

de burgers afdoende beschermt tegen de negatieve gevolgen van de olie-industrie op Curaçao. Kan 

deze situatie blijven voortbestaan binnen het Koninkrijk der Nederlanden? 

Naar aanleiding hiervan is de volgende hoofdvraag geformuleerd: 

 

In hoeverre is Nederland verantwoordelijk voor de problematiek die de Isla-raffinaderij op Curaçao 

veroorzaakt? 

 

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 

 

* Hoe verhoudt het Nederlandse koloniale beleid zich tot de ontwikkelingspositie van Curaçao? 

* Welke invloed heeft het Nederlandse koloniale beleid gehad op de ontwikkeling van de 

olie-                      industrie op Curaçao? 

* Waaruit bestaat de Isla problematiek? 

* Welke reikwijdte en uitwerking heeft de autonomie zoals verleend met het Statuut voor 

het                Koninkrijk (1954) binnen de staatkundige verhoudingen? 

* Op welke wijze heeft de industrialisatie invloed uitgeoefend op de politieke cultuur 

van                Curaçao? 

* Welke positie nam Nederland in tijdens het onderhandelingsproces tussen Shell en Curaçao 

  in 1985? 

* Hoe verhouden  de werking van het Statuut en internationale wetgeving zich tot de 

Isla               problematiek? 

*  Hoe verhoudt de waarborgfunctie met betrekking tot het uitoefenen van goed bestuur 

zich               tot de Isla-problematiek? 

 

Doelstelling van deze thesis is een bijdrage te leveren aan het debat over de vraag of de Nederlandse 

regering dient te anticiperen op de problemen die Isla veroorzaakt. Het bestuderen van de situatie 

op Curaçao kan tevens inzicht geven in hoe in het geval van een afhankelijkheidspositie (economisch, 

politiek) het uitoefenen van goed bestuur bevorderd kan worden. 

 

                                                             
1 http://zembla.incontxt.nl/seizoenen/2013/afleveringen/21-03-2013/plasterk-onderzoek-isla-curaaose-
aangelegenheid (Geraadpleegd op 24-3-2014). 

http://zembla.incontxt.nl/seizoenen/2013/afleveringen/21-03-2013/plasterk-onderzoek-isla-curaaose-aangelegenheid
http://zembla.incontxt.nl/seizoenen/2013/afleveringen/21-03-2013/plasterk-onderzoek-isla-curaaose-aangelegenheid
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Methodologie en theoretisch kader 

 

Dit onderzoek is een literatuurstudie. Er is veel gepubliceerd over de politieke en economische 

ontwikkeling van Curaçao. Ook over Isla zijn publicaties verschenen. Hierin wordt hoofdzakelijk 

ingegaan op de economische en technologische ontwikkeling die het bedrijf heeft doorgemaakt. In 

de literatuur wordt echter nauwelijks een verband gelegd tussen de politieke en bestuurlijke 

ontwikkeling van Curaçao en die van de Isla-raffinaderij. Evenmin wordt veel aandacht besteed aan 

de invloed van het Nederlandse beleid op dit ontwikkelingsproces. In deze literatuurstudie wordt aan 

de hand van diverse bronnen de positie van de Isla-raffinaderij in relatie gebracht met de bestuurlijke 

en staatkundige context van Curaçao. 

 

In het standaardwerk over de Isla-raffinaderij door Van Soest (1977) ligt het accent op de eerste helft 

van de twintigste eeuw. Hierin wordt betoogd dat de olie-industrie de motor is geweest voor de 

ontwikkeling van Curaçao. De industrialisatie bracht de economische ontwikkeling van een 

traditionele samenleving, waarin handel en nijverheid betrekkelijk geringe opbrengsten genereerden 

in een stroomversnelling. Deze benadering kan in verband worden gebracht met de 

ontwikkelingstheorie van W.W. Rostow. In zijn boek The process of economic growth (1960) stelt 

Rostow dat modernisatie een onafwendbaar proces is waarbij een vijftal ontwikkelingsfasen 

doorlopen worden om uit te komen bij een moderne consumptiemaatschappij. In de 

probleemstelling van Soest is vooral de economische betekenis van de raffinaderij voor de economie 

van Curaçao het onderzoeksonderwerp.  Van Soest betwijfelt of de olie-industrie Curaçao ten goede 

komt. De noodlijdende kolonie groeide uit tot een betrekkelijk welvarend gebied, maar versterkte 

tegelijkertijd de afhankelijkheidspositie van Curaçao ten opzichte van andere partijen, zoals 

Nederland, Shell, Venezuela en de Verenigde Staten. Van Soest heeft wel oog voor de 

milieuvervuiling, maar doelt hierbij hoofdzakelijk op het asfaltmeer dat een gevolg was van de 

oorlogsindustrie.  

Van den Blink (1989)richt zich in zijn studie naar de olie-industrie te Curaçao eveneens op de eerste 

helft van de twintigste eeuw. Hij benadert de Isla-problematiek vanuit een afhankelijkheidsrelatie. In 

deze optiek komen de belangen van een koloniaal bewind en een opkomend land als Venezuela met 

een autocratisch bestuur samen in de olie-industrie te Curaçao. Van den Blink maakt inzichtelijk dat 

de Curaçaose olie-industrie niet alleen economische, maar ook politieke belangen vertegenwoordigt. 

Tevens gaat Van den Blink in op de vraag welk politiek belang dictator Goméz kon hebben bij de 

vestiging van de Isla-raffinaderij te Curaçao. Deze zienswijze kan in verband worden gebracht met de 

politieke gevolgen die olie-exploratie en exploitatie teweeg kunnen brengen.  

In de literatuur wordt de paradox van rijkdom van grondstoffen als oorzaak van 

ontwikkelingsachterstand aangeduid als de ‘resource curse’. (Karl, 1997; Sachs & Warner, 2001). 

Oliewinning kan veel inkomsten genereren. Evenzeer kan het een bron van conflicten vormen. De 

olierijkdom van een land wordt hierbij in relatie gebracht met tal van problemen zoals corruptie, een 

eenzijdige en uiteindelijk achterblijvende economische ontwikkeling, vergroting van de 

inkomensongelijkheid, milieuvervuiling en het vernietigen van de leefomgeving van de inheemse 

bevolking. Zo ontstaat het paradoxale beeld dat olierijkdom veeleer tot armoede leidt dan dat het de 

basis vormt voor duurzame ontwikkeling van een land. (Roberts & Thanos, 2003; Eide, Bergesen & 

Goyer, 2000).  

Baas (2007)stelt dat de ‘vloek’ van olierijkdom vaak wordt gezocht in economische mechanismen. Zij 
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verwijst tevens naar politieke oorzaken van de negatieve gevolgen van de olie-industrie voor de 

bevolking. Oliebelangen kunnen de politieke agenda gaan domineren. Dit kan te koste gaan van de 

belangen van de bevolking. 

In dit onderzoek wordt de Isla-problematiek zijdelings met deze ‘resource curse’ in verband gebracht, 

omdat de olie-industrie te Curaçao deel uitmaakt van een grotere productieketen. Voor het 

beantwoorden van de hoofdvraag zal echter vooral naar politieke verklaringen worden gezocht.  

Dat de olie-industrie te Curaçao in verband kan worden gebracht met mensenrechtenschendingen 

zoals schending van het recht op leven, een eerlijke rechtsgang, lichamelijke integriteit en accurate 

milieu-informatie wordt gesteld door Barkhuysen (2013) en Jans en Thiel (2008).  

Oostindie en Klinkers (2001 en 2012) tonen aan dat de Nederlandse koloniale geschiedenis in het 

Caribisch gebied in een aantal opzichten problematisch genoemd mag worden en tot paradoxale 

ontwikkelingen heeft geleid, zoals het ‘omgekeerde dekolonisatieproces’. Hoewel Oostindie en 

Klinkers de recente problemen van Isla nauwelijks behandelen, vormen deze publicaties om drie 

redenen een belangrijke bron voor deze studie. Allereerst wordt uitgebreid ingegaan op het 

spanningsveld tussen de politieke idealen van een ex-koloniale mogendheid en de ontwikkeling van 

een prille democratie van een overzees rijksdeel. Verder zijn deze publicaties van belang voor dit 

literatuuronderzoek omdat hierin het problematische karakter van de staatkundige verhouding 

tussen Nederland en Curaçao wordt bezien vanuit het perspectief van het Statuut voor het Koninkrijk 

uit 1954, waarin het waarborgen van goed bestuur is verordend. Tevens tonen Klinkers en Oostindie 

aan dat Nederland en Curaçao pluriforme culturen zijn met een gedeelde geschiedenis en 

(grotendeels) gelijke staatshuishouding en bestuursmodellen die niettemin tot zeer uiteenlopende 

bestuurlijke prestaties komen. Dit kan deels worden verklaard door sociale en geografische 

verschillen en cultuurhistorische redenen.  

Mol en Van Vliet (1997) brengen de milieuproblematiek op Curaçao in verband met de 

belemmeringen waarmee veel kleine eilandstaten hebben te maken. 

Nauta (2012) werkt de vraag, waarom de bestuurlijke prestaties van Nederland en Curaçao 

uiteenlopen verder uit. In zijn studie worden culturele en bestuurlijke verschillen tussen Nederland 

en Curaçao met elkaar vergeleken.  Het Nederlandse bestuursmodel in de West vergelijkt Nauta met 

de wijze waarop Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk het bestuur over hun Caribische gebiedsdelen 

vormgeven. Deze benadering is van belang voor ons onderwerp omdat het koloniale verleden niet 

enkel als oorzaak voor hedendaagse bestuurlijke problemen wordt gegeven, maar tevens als 

ontwikkelingsmogelijkheid wordt aangereikt. Veel kleine eilandgemeenschappen kennen namelijk 

specifieke problemen die in verband staan met fysieke omstandigheden, belangenverstrengeling en 

clientèlevorming.  

Van Vliet (1997) legt een duidelijk verband tussen de Isla-problematiek en specifieke 

omstandigheden op het eiland Curaçao. Hij concludeert dat Curaçao zich in velerlei opzichten in een 

achterstandspositie bevindt ten opzichte van Nederland als bestuurlijk centrum en Venezuela als 

olieproducent. Van Vliet betwijfelt of de economische belangen van de olie-industrie opwegen tegen 

de milieubelasting die Isla veroorzaakt.  

 

Dit theoretisch kader geeft aan dat de Isla-problematiek tal van facetten kent.  

Veel publicaties beschrijven problemen waarmee Curaçao zich gesteld ziet, zoals een 

afhankelijkheidspositie tegenover Nederland, geringe economische ontwikkelingsmogelijkheden en 

een politieke cultuur waarbij het patronagesysteem in verband wordt gebracht met het koloniale 

verleden. Veel van deze problemen vallen samen met de positie die Isla inneemt op Curaçao, hoewel 
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dit verband in de literatuur slechts zelden wordt aangetoond. In deze literatuurstudie wordt aan de 

hand van handboeken, rapportages en nieuwsberichten getracht een verband te leggen tussen de 

nadelige gevolgen van de olie-industrie en de bestuurlijke context van Curaçao om zo in te gaan op 

de vraag in hoeverre Nederland verantwoordelijk is voor de Isla-problematiek. 

 

Leeswijzer 

 

In het eerste hoofdstuk wordt de komst van de olie-industrie in verband gebracht met het 

Nederlandse koloniale beleid. Het koloniale bewind bood aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden aan 

de multinational. Als wingewest voor grondstoffen heeft Curaçao nooit enige betekenis gehad, maar 

vanwege de olie-industrie kreeg het koloniale bewind hernieuwde belangstelling voor dit Caribische 

rijksdeel. Vervolgens wordt in hoofdstuk twee een relatie gelegd tussen de ontwikkeling van de olie-

industrie te Curaçao en het dekolonisatieproces. 

Aansluitend wordt in hoofdstuk drie ingegaan op het verband tussen de industrialisatie en de 

sociaaleconomische en politieke ontwikkelingen op Curaçao. In hoofdstuk vier wordt de 

economische en politieke afhankelijkheidspositie van Curaçao geschetst. Vervolgens worden de 

problematische staatkundige verhoudingen tussen Nederland en Curaçao beschreven in hoofdstuk 

vijf. Tevens wordt ingegaan op de vraag in hoeverre internationaal recht en het proces van de 

Europese integratie van invloed kunnen zijn op de politieke afweging  met betrekking tot het 

waarborgen van goed bestuur. Tenslotte wordt in de conclusie aan de hand van de hoofd- en 

deelvragen een antwoord gegeven op de vraag in hoeverre Nederland verantwoordelijk is voor de 

Isla-problematiek. 
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Hoofdstuk 1 Koloniaal bewind en ontwikkeling 
 

Inleiding 
 

De koloniale verhouding met Nederland heeft Curaçao in politiek, sociaaleconomisch en cultureel 

opzicht diepgaand beïnvloed. Hoe verhoudt zich het Nederlandse koloniale beleid tot de 

ontwikkeling van Curaçao en welke invloed heeft het gehad op de komst van de olie-industrie op 

Curaçao? Om deze in de inleiding opgeworpen deelvragen te beantwoorden wordt in dit hoofdstuk 

op beknopte wijze het karakter van het Nederlands kolonialisme in de West geschetst.2 Dit vertoont  

tot aan de komst van de olie-industrie enkele karakteristieken: de Caribische eilanden leverden het 

moederland nauwelijks economische voordelen op in de vorm van grondstoffen en inkomsten, van 

een vastomlijnd beleid om politieke doelen na te streven was geen sprake en de economische en 

politieke relatie met Venezuela was menigmaal gespannen. Dit koloniale beleid leek nauwelijks 

voorwaarden te bieden voor de ontwikkeling van Curaçao. Het is echter mede aan het Nederlandse 

koloniale beleid te danken dat de olie-industrie zich op het eiland vestigde. Hoe kon dit weinig 

slagvaardige koloniale bewind blijven voortbestaan in een omgeving van landen die het kolonialisme 

hadden afgezworen en een olieconcern dat uitgroeide tot een multinational? 

 

 Geen wingewest 
 

Curaçao werd op 21 augustus 1634 door Johannes van Walbeeck voor de West-Indische Compagnie 

(WIC) veroverd op de Spanjaarden. Om een eventuele vijandelijke invasie via de nabijgelegen 

eilanden Aruba en Bonaire te verhinderen, werden deze eveneens ingenomen. De eilanden boden 

weinig vestigingsvoordelen voor kolonisten. Ze waren schraal, arm aan grondstoffen en drinkwater 

was er schaars. De Benedenwindse eilanden (Aruba, Curaçao en Bonaire) stonden dan ook wel te 

boek als ‘Islas inutiles’, de nutteloze eilanden (Dalhuisen et al., 1997,p. 43). Al kort na de verovering 

werd het economische voordeel er van in twijfel getrokken (Van der Poel, 1991, p. 10). Toch boden 

de eilanden enkele vestigingsvoordelen. Zo was Bonaire geschikt voor het winnen van zeezout ten 

behoeve van het conserveren van scheepsvoedsel. Bovendien lag Curaçao gunstig op de 

aanvoerroute tussen de Nederlandse handelsposten in Noord en Zuid-Amerika. Haar grote, 

natuurlijke haven werd een uitvalsbasis voor de kaapvaart en centrum voor de handel, onder andere 

in slaven. Zij werden vanuit West-Afrika, waar zich Nederlandse steunpunten bevonden, onder 

andere via Curaçao doorgevoerd naar Noord-Amerika en Suriname. 

In tegenstelling tot veel andere Caribische eilanden kende Curaçao geen plantagecultuur. Het belang 

van de agrarische sector voor de eilandeconomie was gering. Wel bewerkten veel eilandbewoners 

een perceeltje land als noodzakelijke aanvulling op hun karig bestaan (Römer, 1979, p. 54). 

In de negentiende eeuw verloor Curaçao haar marktaandeel in de kaapvaart, zoutwinning en 

slavenhandel en nam de belangstelling vanuit het moederland voor Curaçao af (Oostindie, 1998, 

p.55). De eilandeconomie genereerde nauwelijks directe inkomsten die het bestendigen van een 

band met het verre Nederland aannemelijk maakten. 

                                                             
2 De Benedenwindse eilanden worden samen met de Bovenwindse eilanden Saba, Sint Eustatius en Sint  
Maarten aangeduid als ‘de West’. 
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Kostenpost voor Nederland 
 

Gedurende de achttiende eeuw kon het bestuur over de eilanden ternauwernood kostendekkend 

worden gevoerd. De gedreven koning  Willem I (1814-1840) ontplooide tevergeefs initiatieven om 

vanaf Curaçao  de economische belangen van Nederland te versterken. Waltmans (2003, p.68) merkt 

op dat Willems autocratische voorkeur contrasteerde met het toenemende verzet in de regio tegen 

koloniale overheersing. Volgens Broekhuijse (2012 p.25) stuitte zijn beleid in Nederland op politieke 

bezwaren, omdat de koning eigenmachtig militaire en koloniale doelen nastreefde zonder dat de 

begrotingswet dit toestond. Zo hield hij een staand leger op de been omdat hij zich niet kon 

neerleggen bij de onafhankelijkheid van België. De opbrengsten van Indië werden tevens ingezet om 

het bestuur en de verdediging van de West te bekostigen. De opbrengsten van het kolonialisme 

werden dus afgeroomd om een onrendabele, grondstofarme kolonie elders in stand te houden. Na 

het bewind van Willem I werd op het budget voor de West telkenmale beknibbeld. Vrijwel alle 

aandacht ging uit naar Nederlands-Indië (Goslinga, 1979, p.401). Vanaf de negentiende eeuw konden 

de Antillen het, uitgezonderd de periode 1881-1895, niet zonder financiële bijstand vanuit Nederland 

redden. Nimmer werd een batig saldo overgemaakt naar het moederland. “Een wingewest zijn de 

Antillen en Aruba dus nooit geweest” (Hartog, 1993, p.82).  

 

Bestendiging koloniale banden 

 
Volgens Oostindie (1998) vertegenwoordigden de Caribische koloniën  die rijk waren aan 

plantagecultures grote economische belangen voor Europese mogendheden. Door de industriële 

revolutie veranderde dit echter. Curaçao heeft nooit een bloeiende plantagecultuur gekend. Het 

eiland was vanwege de fysische gesteldheid ongeschikt om een bloeiende agrarische sector te 

ontwikkelen. In de negentiende eeuw verloren verscheidene Europese kolonisatoren gaandeweg 

terrein in de Nieuwe Wereld. Midden- en, Zuid-Amerika en het Caribisch gebied verkregen, soms na 

het leveren van veel strijd hun onafhankelijkheid.  “In de wereldeconomie en in de geopolitieke 

verhoudingen zijn de Caraïben gaandeweg gemarginaliseerd. Het is vandaag de dag haast 

onvoorstelbaar dat eens de Britse Caraïben als darlings of empire golden en dat Frankrijk een even 

bloedige als vergeefse oorlog voerde om Saint-Dominigue  -het huidige Haïti- te behouden.” 

(Oostindie, 1998, p.279).  

Het valt buiten het bestek van dit onderzoek om uitgebreid in te gaan op de vraag waarom 

Nederland de koloniale banden met de West bleef onderhouden terwijl dit geen economisch gewin 

opleverde. Het is echter de vraag of dit een doelbewuste politieke keuze genoemd kan worden. De 

betrokkenheid van het Nederlandse parlement met het reilen en zeilen in de West was over het 

algemeen gering. Volgens Broekhuijse (2012, p.28) koos de Staten Generaal na de 

grondwetsherziening van 1848 voor een terughoudende opstelling, waarbij het dagelijks bestuur 

zoveel mogelijk werd overgelaten aan het koloniale bestuur ter plaatse.  

In 1876 werd zelfs serieus door een Tweede Kamerlid geopperd de eilanden maar aan Venezuela te 

verkopen. Het voorstel stuitte echter op praktische bezwaren en weerstand vanuit de koloniën zelf. 

Deze aanhankelijkheid richting het moederland kon de toenmalige minister van Koloniën echter niet 
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verklaren (Vrolijk, 2010, p.7).3  Volgens Oostindie (1998, p.38) creëerde het Nederlandse kolonialisme 

in de West een paradoxale situatie: “Men creëerde een wereld om eraan te verdienen, boekte echter 

steeds meer verliezen, liet een erfenis na van op zichzelf nauwelijks vatbare landen, en kan zich 

hiervan niet losmaken.”  

 

Gespannen relatie met Venezuela 

 
Dalhuisen e.a. (2009, p.101) ziet in de moeizame relatie met Venezuela een belangrijke reden voor 

de belemmering van de economische groei van Curaçao. Volgens Hellema (2001, pp.61-62) leidde de 

koloniale aanwezigheid van Nederland echter niet tot territoriale conflicten.  Kromhout (2010) 

betoogt dat de Venezolaanse regering in 1875, 1879 en 1898 voorzichtig de Duitse regering heeft 

benaderd om na te gaan of het keizerrijk het bewind over de Benedenwindse eilanden zou willen 

verkrijgen. Dit voorstel zou passen in de Duitse koloniale politiek om wereldwijd grondstoffen en 

afzetgebieden te verkrijgen voor haar industrie. Duitsland zou niet op dit aanbod zijn ingegaan om 

geen conflict met de Verenigde Staten te riskeren. Volgens Kromhout zou de Nederlandse regering 

niet onwelwillend hebben gestaan tegenover een eventuele overdracht van de armlastige eilanden.  

Deze bewering lijkt enige aansluiting te vinden bij de door Vrolijk (2011, p.7) aangehaalde poging van 

het Kamerlid Herman des Amorie om de eilanden te verkopen.  

In de bestudeerde literatuur vindt het relaas van Kromhout evenwel geen navolging. Volgens 

Oostindie (1998, p.38) circuleerden tal van verkoopvoorstellen, maar ontbrak het aan daadwerkelijke 

belangstelling voor de eilanden. Het is tevens weinig aannemelijk dat Nederland zou toelaten dat het 

een deel van het koloniale rijk zou overdragen aan een opkomende grootmacht als Duitsland. Dit 

staat haaks op het strikte Nederlandse buitenlandbeleid van neutraliteit, om daarmee haar koloniale 

en economische belangen veilig te stellen. Juist opkomende machten zoals Japan en Duitsland 

begonnen een bedreiging te vormen voor bestaande koloniale machthebbers (Hellema, 2001, p.79). 

Evenmin is het aannemelijk dat Venezuela een sterkere mogendheid zou prefereren voor haar kust. 

 

Dat de relatie tussen het Nederlandse koloniale bewind en Venezuela vaak gespannen was kwam 

mede voort uit de strategische ligging van de Benedenwindse eilanden. Vanuit Curaçao werden tal 

van economische activiteiten ondernomen waarop het bewind te Caracas geen vat had, zoals handel 

in wapens en contrabande. Dit kon een schadelijke uitwerking hebben op het effectieve gezag van de 

jonge natie. Het staatsvormingsproces te Venezuela verliep niet zonder slag of stoot. Op de 

onafhankelijkheidsverklaring uit 1811 volgde een bewogen periode. In 1830 werd Venezuela een 

onafhankelijke republiek. Van een stabiel bestuur was echter geen sprake.  Zo telde de periode 1830-

1900 maar liefst 37 nationale machtswisselingen en 730 gewapende conflicten tussen caudillos4 

                                                             
3 Het verkopen van overzeese gebieden is een historische werkelijkheid. Zo verkocht Denemarken in 1917 de 
eilanden Saint John, Saint Thomas en Saint Croix aan de Verenigde Staten. In 2007 opperde het Tweede 
Kamerlid Geert Wilders (PVV), de Antillen in de verkoop te doen via de website Marktplaats.nl. Hij deed deze 
uitspraak om zijn opvatting kracht bij te zetten dat Nederland de eilanden niet doorlopend financieel moest 
blijven ondersteunen. Hoewel dit voorstel moeilijk serieus te nemen was, leidde het tot veel ophef op de 
Antillen en in Nederland zelf.  http://www.elsevier.nl/Nederland/nieuws/2007/10/Premier-Antillen-woedend-
om-machotaal-Wilders-ELSEVIER143747W/  (geraadpleegd op 31-3-2014). 
 
4 Regionale machthebbers. 
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(Koopman, 2008, p.39).   

Deze interne conflicten lieten Curaçao niet onberoerd. Het strategisch gelegen eiland fungeerde 

geregeld als aanvoercentrum van wapens en andere benodigdheden voor rebellerende partijen. 

Tevens schonk het regelmatig gastvrijheid aan tegenstanders van het bewind te Caracas. Volgens 

Koopman (2011) ging van het eiland een latente dreiging uit voor het regime te Caracas, omdat 

uitgeweken Venezolaanse politieke tegenstanders het eiland als springplank konden gebruiken in 

een poging het regime omver te werpen. Volgens Van der Poel (1991, p.84) was deze dreiging vanuit 

Curaçao niet reëel, omdat vanaf het eiland onvoldoende middelen gegenereerd zouden kunnen 

worden. De houding van het koloniale bewind werd volgens Van den Blink (1989, p.100)mede 

ingegeven door opportunisme. Immers, uitgeweken politieke tegenstanders die zich tijdelijk 

ophielden te Curaçao konden zomaar de toekomstige machthebbers van Venezuela worden. Het 

nastreven van economisch gewin op korte termijn is daarmee lucratiever dan het uitvoeren van 

politiek beleid. 

Volgens Van den Blink vormde het jaar 1908 een keerpunt in de onderlinge betrekkingen tussen het 

Nederlandse koloniale bewind en Venezuela. Dit viel samen met de machtsovername van dictator 

Juan Vincente Gómez (1908-1935). Zijn beleid was erop gericht om de minerale rijkdommen van zijn 

land aan te wenden om de economie en zijn machtspositie te versterken. (1989 p.64). Hiertoe gaf hij 

concessies uit aan buitenlandse olieconcerns, waaronder enkele dochterondernemingen van Shell. 

 

 

Vestigingsfactoren Curaçao/Venezuela 

 

Op 15 april 1914 werd in Mene Grande de tot dan toe grootste olievondst in Venezuela gedaan. Dit 

trok tal van buitenlandse ondernemers aan. Nog geen jaar later verkreeg Shell concessies van 

president Gómez om de olie te winnen. De exploitatie van de Venezolaanse olievelden had grote 

gevolgen voor Curaçao. In 1915-1918 richtte Shell aan het Schottegat, op een locatie die bekend 

stond als ‘Isla’ een raffinaderij op.5 Deze raffinaderij ontwikkelde zich in korte tijd tot een van de 

grootste ter wereld (Waltmans, 2003 p.85). Hoe is deze groei te verklaren? 

Römer (1979, p.62) wijst op enkele ontwikkelingen die in korte tijd wereldwijde gevolgen hadden. Zo 

steeg vanwege de Eerste Wereldoorlog en de opkomst van de Amerikaanse auto-industrie de vraag 

naar benzine en stookolie. Vrijwel gelijktijdig werd het Panamakanaal geopend. Curaçao lag gunstig 

ten opzichte van de aanvoerroutes naar het Panamakanaal, zodat de ontwikkelingskansen voor het 

eiland toenamen. De natuurlijke gesteldheid en ligging van het eiland boden tevens enkele 

voordelen. Curaçao lag gunstig tussen Venezuela en de Verenigde Staten en had een diepe haven 

(gunstig als overslagstation) die buiten het orkaangebied lag (Römer, 1979, p.78).   

Venezuela bood daarnaast verscheidene vestigingsnadelen, zoals het ontwikkelingsniveau. 

Bovendien functioneerden overheidsdiensten onvoldoende en was er een gebrek aan geschoold 

personeel(Vogel, 2002 pp.186-187). 

 

Jonkers en Luiten van Zanden (2007 p.247) vermelden dat inheemse bevolkingsgroepen in Venezuela 

vijandig stonden tegenover de buitenlandse oliebedrijven, zonder te specificeren welke vormen dit 

verzet aannam. Dit probleem doet zich geregeld voor in olieproducerende landen. (Ross, 2012 p.8). 

                                                             
5 In 1924 vestigde de Amerikaanse Lago Petroleum Corporation een olieraffinaderij op Aruba. In 1928 opende 
Shell hier een kleine raffinaderij, de Eagle genaamd. 
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De olie-industrie kan de positie van etnische minderheden in het gedrang brengen, omdat onvrede 

ontstaat over aantasting van hun leefmilieu of toenemende sociale achterstelling. Van de bevolking 

van Curaçao bestaat in de bestudeerde literatuur niet het beeld dat Shell als een binnendringer werd 

gezien die weerstand opriep. Shell vormde geen directe bedreiging voor de leefomstandigheden van 

veel eilandbewoners. Wel kocht het bedrijf in korte tijd veel percelen op (de zogenoemde hofi’s) om 

er grondwater te onttrekken ten behoeve van de raffinaderij. Dit vormde reeds spoedig een 

bedreiging voor de watervoorziening op het eiland. 

  

Venezuela bood ten opzichte van Curaçao een ongunstiger investeringsklimaat omdat de 

infrastructuur een belemmerende factor was. De ontsluiting van de oliebronnen nabij het meer van 

Maracaibo stelde de olie-industrie voor grote problemen. Veel havens waren wegens ondiepe delen 

voor grotere olietankers onbereikbaar. Van Vliet (1997, p.30) stelt dat de aanleg van oliepijpleidingen 

naar beter bereikbare havens dit probleem hadden kunnen ondervangen maar dat Curaçao in twee 

betekenissen als goede haven fungeerde. Curaçao had een diepe, goed toegankelijke haven. Bovenal 

vormde het stabiele koloniale bestuur een belangrijke vestigingsfactor.  

 

Relatie buitenlandse olieconcerns / binnenlands bestuur 

 
In de eerste decennia van de twintigste eeuw groeide Shell uit tot toonaangevende mondiale speler 

in de olie-industrie (Jonker & Luiten van Zanden, 2007,p.223). De onderneming boekte veel 

terreinwinst op het westelijk halfrond. Shell prefereerde Mexico boven Venezuela omdat het 

industrialisatieproces daar verder gevorderd was en het land zich dichter bij de Amerikaanse 

afzetmarkt bevond. Mexico werd echter in de periode 1910-1917 verscheurd door interne strijd. 

Daar was in 1911 dictator Díaz afgezet. Vogel (2002, p.210) legt een direct verband tussen de 

olierijkdom van Mexico en het bestuur van Díaz. Onder diens bewind werden op grote schaal 

Mexicaanse grondstoffen geëxploiteerd door buitenlandse ondernemingen, zonder dat  Mexico er 

zelf veel aan verdiende.  Jonker en Luiten van Zanden (2007, p.223) wijzen erop dat de weerstand 

tegen de dominantie van olieconcerns in veel olieproducerende landen toenam.  

 

In de literatuur wordt een verband gelegd tussen het exploiteren van olierijkdom binnen een staat en 

het achterblijven van het democratiseringsproces. Buitenlandse olieondernemingen kunnen dit 

proces beïnvloeden. Baas (2007, p.544) wijst erop dat olierijkdom een autocratisch bestuur in de 

hand kan werken doordat de inkomsten worden aangewend om de positie van het centrale gezag te 

versterken. De inkomsten die olieproducerende landen verkrijgen hebben grote gevolgen voor de 

staatshuishouding. Karl (1997, pp.60-61) toont aan dat dit vrijwel onvermijdelijk leidt tot versterking 

van het staatsgezag, centralisatie en bureaucratie. Dit proces kan corruptie in de hand werken (Baas, 

2007, p.544). Op de (fluctuerende) stroom aan inkomsten uit de olie-export is het overheidsapparaat 

veelal niet ingesteld.  

 Voor de exploratie en exploitatie van fossiele brandstoffen is kennis en kapitaal van multinationale 

ondernemingen vaak onontbeerlijk. Dit maakt dat de belangen van de olieconcerns zwaarder wegen 

dan die van de eigen burgerbevolking, hetgeen het democratiseringsproces kan verstoren. De 

invloed van een multinational op een overheid kan groot zijn, te meer gezien het een 

ontwikkelingsland betreft dat voor haar inkomsten sterk afhankelijk is van de olie-export. Ross (2012, 

p.4) onderkent dat buitenlandse ondernemingen een negatieve invloed kunnen uitoefenen op het 
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democratiseringsproces in een land, maar wijst erop dat de nationalisatie van de olie-industrie  

-welke met name vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw op gang kwam- niet betekende dat de 

rem op het democratiseringsproces werd opgeheven. Karl (1997, p.61) brengt de invloed van 

buitenlandse olieconcerns op het democratiseringsproces in verband met de wijze waarop 

overheden het belastingsysteem ontwikkelden. De toename van de olie-export stimuleerde 

overheden buitenlandse ondernemingen belastingaanslagen op te leggen. Hierdoor werd de eigen 

bevolking niet onderworpen aan een belastingregime. Dit had een nadelige werking op de deelname 

van burgers in het politieke debat over de verdeling van gelden. Ross (2012, p.6) voegt hieraan toe 

dat overheden en buitenlandse olieondernemingen veelal nalieten openheid van zaken te geven over 

de exacte omvang van de olie-export en inkomsten. 

In dit opzicht bood Curaçao vestigingsvoordelen in de olierijke doch instabiele regio. Hartog (1983, 

p.31) en Van Vliet (1997, p.30) wijzen op het stabiele politieke klimaat dat het Nederlandse koloniale 

bewind te Curaçao Shell bood om zich hier te vestigen. Dekker (1982, p.71) wijst er op dat de olie-

installatie te Curaçao tevens als back-up kon dienen voor de verwerking van Mexicaanse olie, indien 

de situatie aldaar dat niet toeliet. Indien Shell zich in Venezuela zou hebben gevestigd kon het 

moeilijk de voorkeur geven aan verwerking van Mexicaanse olie en daarbij het gevaar lopen dat de 

raffinage van Venezolaanse olie in het gedrang komt. (Dekker,1982,p.71). Curaçao vormde dus een 

haven van politieke stabiliteit maar bevond zich tevens in een kwetsbare positie. Isla was volledig 

afhankelijk van de olieaanvoer vanuit Venezuela. Shell was er dan ook bij gebaat om goede relaties te 

onderhouden met de Venezolaanse regering. Gómez was bij het verlenen van concessies over het 

algemeen inschikkelijk richting buitenlandse olieconcerns. (Van den Blink, 1997, p.64). 

De vraag is echter hoe dictator Gómez de controle over de olie-industrie deels uit handen gaf door te 

gedogen dat deze grotendeels voor haar kust, maar buiten de landsgrenzen plaatsvond. 

 

Gómez’ angst voor een concentratie van de olie-industrie 

 
De olievelden nabij het meer van Maraçaibo waren wegens fysische belemmeringen moeilijk te 

ontsluiten voor de olie-export. Daarnaast school in het concentreren van de olie-industrie nabij de 

plaats Maracaibo een gevaar voor het bewind te Caracas. Het gebied was relatief geïsoleerd en 

onderhield meer handelsbetrekkingen met noordoost  Colombia dan dat het gericht was op Caracas. 

Volgens Dalhuisen e.a. (2009, p.102) zag dictator Gómez dan ook een risico in de concentratie van de 

olie-industrie nabij Maracaibo. De raffinage geneerde inkomsten en tegenstanders van Gómez 

konden deze proberen aan te wenden om zich tegen zijn bewind te keren. 

Van den Blink (1989, p.64) stelt dat het beleid van Gómez leidde tot een versterking van het 

overheidsgezag. De betrekkingen met het buitenland verbeterden omdat olie-inkomsten werden 

aangewend om uitstaande leningen af te lossen. Legerhervormingen vergrootte de staatsveiligheid 

en bevorderden het investeringsklimaat voor buitenlandse ondernemingen.  

Ross (2003, p.25) toont aan dat versterking van de staatsveiligheid in menig olieproducerend land 

een duaal effect heeft: voorstanders van het bewind worden begunstigd. Dit patronagesysteem wekt 

daarmee tegelijkertijd gevoelens van afgunst op bij tegenstanders. Verzwakking van het staatsgezag 

en verlies van controle over grondstofrijke gebiedsdelen is daarmee een reëel gevaar. Volgens Ross 

(2003, p.25) doet dit risico zich vooral voor indien het grondstoffen betreft die relatief gemakkelijk te 

delven zijn. Dat geldt niet voor aardolie.  
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Wat kan voor dictator Gómez dan toch een overweging geweest zijn om depositie van de 

olieverwerkende industrie rondom Maracaibo beheersbaar te willen houden? Het is in dit verband 

van belang oog te hebben voor de indirecte gevolgen van de olie-industrie. Zo wijst Van Heeswijk 

(2011, p.49)op de aanzuigende werking van de olie-industrie op arbeidsmigranten, die zich 

concentreerden rondom industriecentra. Vaak lieten de woonomstandigheden en 

arbeidsvoorwaarden te wensen over. Hierdoor konden onlusten ontstaan.  

De vestiging van de raffinaderijen op de Benedenwindse eilanden kon daarmee indirect de 

machtspositie van Gómez versterken, omdat het risico op een oproer in eigen land  werd verkleind. 

Een oproer te Curaçao zou op het eiland gemakkelijker te beteugelen zijn, omdat het eiland qua 

schaalgrote en gesteldheid nauwelijks mogelijkheden bood voor langdurig georganiseerd verzet. Het 

eiland is niet zelfvoorzienend en daarmee ongeschikt voor rebellerende groeperingen. Bovendien is 

de olie-industrie er volledig afhankelijk van de aanvoer van olie uit Venezuela. Gómez diende er 

echter wel op te kunnen vertrouwen dat het koloniale bewind voldoende garanties zou bieden om 

de belangen van de olie-industrie te Curaçao veilig te stellen. Zo verkreeg Nederland een grote 

verantwoordelijkheid en kon het zich niet langer permitteren de positie van de West te 

veronachtzamen. Was het Nederlandse koloniale bewind echter zelf ook gebaat bij de vestiging van 

de olie-industrie te Curaçao? 

 

Koloniale steun voor industrialisatie 

 

De komst van de olie-industrie werd door het Nederlandse ministerie van koloniën actief bevorderd 

door het aanbieden van gunstige fiscale regelingen (Jonker & Luiten van Zanden, 2007, p.251; Van 

Soest, 1977, pp.166, 175). Dat was gunstig voor een olieconcern als Shell, omdat de olie-industrie 

uiterst kapitaalintensief is (Karl, 2007, p.8). Het lijkt moeilijk te verklaren dat het Nederlandse 

koloniale bewind zich inkomsten ontzegde en tevens het risico liep dat de olie-industrie het koloniale 

bewind kon gaan overvleugelen. Gezien de schaalgrootte van het eiland en de wereldwijd 

toenemende vraag naar aardolieproducten lag het immers voor de hand dat Isla een dominante 

positie zou gaan innemen op het eiland. Van Soest verklaart het bieden van gunstige 

belastingvoordelen voor het olieconcern als een exponent van koloniale machtspolitiek vanuit 

Nederland en niet het eiland zelf: “Het was meer de Nederlandse regering die Curaçao gebood om 

klaar te staan en die het eiland met alle fiscale en andere faciliteiten voordroeg aan de 

oliemaatschappij”(1977, p.604).  

Dekker (1982, pp.71-72) wijst tevens op de innige relatie tussen het bedrijfsleven en de overheid. Dit 

vergemakkelijkte de persoonlijke contacten en besluitvorming op strategisch niveau. Keerzijde was 

dat van lokale inbreng niet of nauwelijks sprake was. 

 

Verscheidene auteurs (De Jong; Oostindie; Van Soest) verwijzen naar de Nederlandse koloniale 

politiek, waarin het economisch groeimodel voor Nederlands-Indië centraal stond. Van Soest verwijst  

-overigens zonder met hem in te stemmen-  naar de dichter, Shell- employé en geschiedschrijver 

Gerretson, die het economisch groeimodel ideaal voorstelt, wanneer hij aanvoert dat Shell zich op 

Curaçao vestigde “om in de West te doen, wat reeds in zo hoge mate in de Oost was gelukt: door een 

Nederlands bedrijf welvaart in de overzeese gebieden te brengen…” (1970, p.175). 

Van Soest (1977, p.175) benadrukt dat Shell handelde vanuit winstmotieven en dat de opbloei van 

het eiland vanwege de industrialisatie hooguit een gelukkige bijkomstigheid van een juiste 
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bedrijfseconomische beslissing zou zijn. Voor het olieconcern vormde de bevordering van het eiland 

dus niet een doel in zichzelf. De Nederlandse koloniale autoriteiten kregen vanwege het vestigen van 

de olie-industrie te Curaçao eveneens meer oog voor de economische belangen in de West. “De 

morele verantwoordelijkheid, die men in Nederland had gevoeld voor de noodlijdende kolonie, 

maakte plaats voor een bijna ongecamoufleerde zucht naar invloed en voordeel” (Van Soest, 1977 

p.303). 

De Nederlandse regering koesterde de hoop dat de olie-industrie op Curaçao tot stand zou brengen 

waarin het koloniale bewind in de West niet slaagde: grondstoffen verwerven en verwerken en zo 

kapitaal en welvaart te genereren. In deze opstelling komen drie elementen terug die op den duur 

gevolgen zouden hebben voor de Isla-problematiek: allereerst beïnvloedde de Indische situatie niet 

alleen het economisch beleid maar ook de politieke naoorlogse verhoudingen. (dit wordt in 

hoofdstuk 2 uitgewerkt). Daarnaast werd de olie-industrie alle ruimte geboden. 

De vestiging van de olie-industrie vormde volgens Oostindie (1998, p.122) een cruciaal keerpunt in 

de ontwikkelingsgeschiedenis van Curaçao. De traditionele samenleving werd gemoderniseerd  

zonder de plaatselijke bevolking invloed te geven op het besluitvormingsproces inzake Isla. Tenslotte 

is het beleid tweeslachtig. De nadelige gevolgen van de raffinaderij worden onderkend maar de vrees 

bestaat dat deze groter zullen zijn indien de raffinaderij moet sluiten. Dit brengt Nederland in conflict 

met opvattingen over goed bestuur en de vrees dat ingrijpen economische- of imagoschade kan 

opleveren. De vestiging van de olie-industrie had dus grote gevolgen voor het Nederlandse koloniale 

beleid. Dit bleek niet in de laatste plaats uit de veranderde opstelling richting buurland Venezuela. 

 

 

Verbeterde relatie  
 

Het was Caracas een doorn in het oog dat tegenstanders van het bewind menigmaal op Curaçao 

konden schuilen. Deze praktijk voert terug tot de onafhankelijkheidsoorlog en bleef bestaan 

gedurende de latere opvolgende revoluties (Dalhuisen et al.,1997, p.99). Vanwege de olie-industrie 

veranderde de positie van Curaçao en de houding van het koloniale bewind. Dit is volgens Waltmans 

(2003, pp.83-84) mede doordat Shell druk uitoefende op de Nederlandse regering om een meer 

welwillende houding aan te nemen tegenover de regering van Venezuela. Om haar goede wil te 

tonen trad het koloniale bewind op tegen activiteiten die de politieke relatie met Venezuela konden 

schaden .Vanaf ongeveer 1927 is sprake van consolidatie van deze beleidslijn. (Van den Blink, 1989, 

p.89). Curaçao was daarmee niet langer een vrijhaven voor contrabande. Nederland ging conflicten 

met Caracas uit de weg om de toevoer van olie niet in gevaar te brengen. “Men waakte ervoor de 

relatie, die beide landen voordeel opleverde, in gevaar te brengen en ging daarom behoedzaam te 

werk. Als de zee te woelig werd, gooiden Nederland en Curaçao olie op de golven.” (Van den Brink, 

1989, p.107). De Nederlandse overheid kwam hiermee voor een dilemma: het veiligstellen van 

economische belangen kwam op gespannen voet te staan met uitgangspunten van goed bestuur, 

zoals het bevorderen van de internationale rechtsorde. Hoe nu om te gaan met Venezolanen die asiel 

zochten in Curaçao?  

 

Gómez trachtte zijn positie veilig te stellen door tegenstanders geen kans te bieden. Het versterken 

van de rechtsorde was evengoed in het belang van de buitenlandse olie-industrie. Dit streven naar 

versterking van het staatsgezag is een veelvoorkomend fenomeen in landen met een groeiende olie-
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industrie. Het veiligstellen van olie-inkomsten brengt overheden van olie-exporterende landen ertoe 

hun veiligheidsapparaat te versterken (Karl, 1997; Baas, 2007). Dit beperkte zich onder het bewind 

van Gómez niet tot een interne aangelegenheid. Nederland werd herhaaldelijk verzocht 

tegenstanders van het bewind te Caracas die uitweken naar Curaçao uit te leveren. Door deze 

verzoeken te honoreren kon Nederland bijdragen aan de versterking van de staatsmacht in 

Venezuela. Dit bevorderde de onderlinge relatie en de positie van de olie-industrie. Over het lot van 

de politieke opponenten en de betrouwbaarheid van hun rechtsgeding bestonden echter twijfel. De 

Nederlandse gezant te Caracas, W.G.E. d’Artillac Brill, bracht deze zorgen onder woorden in een brief 

uit 1929 aan de Nederlandse minister van Koloniën: “In dit land is de enige serieuze misdaad zich met 

de politiek te bemoeien. Meent Uwe Excellentie werkelijk, dat eene Venezolaansche rechter voor 

zulk een kleinigheden als diefstal of moord van eene willekeurigen persoon, zich de moeite zou 

geven om  zijne regeering te bewegen uitlevering te vragen van de naar het buitenland gevluchten 

misdadiger?” (Van den Blink, 1989, p.88).  

Van den Blink (1989, p.88) typeert de Nederlandse houding als halfslachtig, zoals bleek tijdens een 

voorval eind 1922. Hierbij verzocht de Venezolaanse regering tevergeefs om de uitlevering van 

Urbina, een tegenstander van het regime. De gouverneur van Curaçao belette Urbina geenszins, naar 

Cuba uit te wijken. Dit riep wrevel op bij de Venezolaanse regering  Tevens hadden kort voor dit 

voorval de Verenigde Staten een uitleveringsverdrag met Venezuela sloten, maar Nederland achtte 

het raadzaam af te wachten of de Britten hiertoe eveneens genegen zouden zijn. De Nederlandse 

opstelling kwam niet erg overtuigend over, temeer niet daar Nederland in 1927 wel op eigen 

initiatief een uitleveringsverdrag met Colombia sloot.  

 

Wel verzekerde het Nederlandse bewind het regime te Caracas dat de rechtsorde op Curaçao zou 

worden gegarandeerd zodat de olie-industrie geen gevaar zou lopen. Dat dit cruciaal was en 

verbetering behoefde bleek op 8 juni 1929. Deze gebeurtenis staat te boek als ‘El asalto a Curazao’. 

Een kleine groep Venezolaanse rebellen pleegde onder leiding van de eerdergenoemde Urbina met 

slechts enkele kapmessen en twee geweren een overval op Fort Amsterdam, de 

gouvernementszetel. De opstand werd snel bezworen en Nederland besloot Nederland ernst te 

maken met de verdediging van het eiland door permanent een marineschip in de regio paraat te 

hebben (Vrolijk, 2010, p.78). De Tweede Wereldoorlog maakte echter pijnlijk duidelijk dat Nederland 

niet in staat bleek haar koloniën -die van groot belang waren voor de oorlogsindustrie- te 

beschermen.   
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Hoofdstuk 2 De positie van de Isla-raffinaderij in een (post) koloniale 

setting 

 

Inleiding 
 

In het vorige hoofdstuk werd aangetoond dat het koloniale beleid in de West voor Nederland niet 

winstgevend was. Het Nederlandse bestuur kwam regelmatig in aanvaring met het regime te Caracas 

vanwege  het gedogen van smokkelhandel en toelaten van politieke opponenten. De komst van de 

olie-industrie vond plaats onder verantwoordelijkheid van het koloniale bewind. Het politiek stabiele 

klimaat en gunstige fiscale regelingen droegen vormden belangrijke vestigingsvoorwaarden. 

De vestiging van de olie-industrie had grote gevolgen voor de economische en politieke ontwikkeling 

van Curaçao. Het eiland werd door de multinational Shell opgenomen in een productieketen waarop 

de belangen van de olieproducent, de verwerkende industrie en de afzetmarkt van invloed waren.  

De ontwikkelingsgeschiedenis van Curaçao wordt gekenmerkt door ongelijke verhoudingen in 

bestuurlijk en economisch opzicht. Het koloniale bewind creëerde een kader waarbinnen een 

multinational haar plek kon gaan innemen. Het koloniale bewind bleek echter onvoldoende in staat 

garanties te bieden om de economische belangen van de olie-industrie veilig te stellen, zoals bleek 

gedurende de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog trad het proces van dekolonisatie in. Nederland 

trachtte haar economische belangen in Nederlands-Indië veilig te stellen maar verloor na een 

moeizame strijd haar belangrijkste kolonie. Deze ontwikkelingen hadden  eveneens gevolgen voor 

het Nederlandse koloniale beleid in de West. Op de Antillen werd geen vrijheidsoorlog uitgevochten. 

De kolonisator verleende de eilanden autonomie. De naoorlogse verhoudingen hebben de 

economische en politieke invloed van Nederland als koloniale machthebber gewijzigd.  

Om de deelvraag te kunnen beantwoorden, was de reikwijdte van de autonomie is die Curaçao heeft 

binnen de huidige staatkundige verhoudingen wordt eerst nagegaan, hoe die autonomie werd 

verleend. Dit is voor ons onderzoek van belang om na te gaan of de ongelijkheid van politieke en 

economische verhoudingen op Curaçao als gevolg van het koloniale bewind en de aanwezigheid van 

het olieconcern Shell door de autonomie ingeperkt kunnen worden. 

 

Shell en Gómez’ verdeel –en -heers–politiek 

 
Dankzij de olie-industrie in Venezuela namen de Nederlandse belangen in de West toe. Shell was met 

enkele dochterbedrijven actief in Venezuela. Dit leidde tot verscheidene conflicten waarbij de 

Nederlandse regering een bemiddelende rol probeerde te spelen. Aanvankelijk was de Venezolaanse 

alleenheerser Gómez de Nederlands -Britse multinational goedgezind. In de twintiger jaren trachtte 

hij echter de royaal aan Shell verstrekte concessies weer in te perken. Jonker en Luiten van Zanden 

wijten dit aan “Amerikaanse druk, om Britse bedrijven het land uit te werken” (2007, p.247). Toch 

erkennen beide auteurs dat Gómez een eigen beleid probeerde te voeren. “Gómez wilde zich niet 

eerst van de Britten bevrijden om de olie-industrie vervolgens aan de Amerikanen over te dragen. Op 

termijn had hij er veel meer aan wanneer hij de Amerikanen en de Britten tegenover elkaar kon 

uitspelen, en daarom wilde hij de aanwezigheid van de Groep niet al te sterk inkrimpen.” (Jonker & 

Luiten van Zanden, 2007 p.247). Van der Blink (1989, pp.65-66) gaat verder als hij schrijft dat Gómez 
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Shell bevoordeelde om zo te voorkomen dat Amerikaanse ondernemingen een dominante positie in 

Venezuela konden verwerven. Gómez zou beducht zijn geweest voor een Amerikaanse interventie. 

Deze zou zich kunnen voordoen wanneer Amerikaanse olieconcerns een dominante positie zouden 

innemen in zijn land en zich op enig moment een conflictsituatie zou voordoen. Een Amerikaanse 

interventie lag dan ook minder voor de hand indien de Venezolaanse olie-industrie (deels) 

veiliggesteld was middels de aanwezigheid van Shell op de benedenwindse eilanden. 

 

 

Tanende macht kolonisatoren toenemend belang koloniale gebieden 
 

Volgens Hellema (2001, p.79) kregen Europese koloniale mogendheden na de Eerste Wereldoorlog 

steeds meer te duchten van Japan en de Verenigde Staten. In de Tweede Wereldoorlog nam het 

strategisch belang de Nederlandse koloniën sterk toe terwijl Nederland hierover zelf het effectief 

gezag verloor. Op 10 mei 1940 viel Nazi-Duitsland Nederland binnen. Na een korte strijd capituleerde 

Nederland en weken koningin Wilhelmina en de regering uit naar Londen. Feitelijk oefende de 

Nederlandse regering in ballingschap nauwelijks nog gezag uit over de overzeese rijksdelen. De 

Japanse inval maakte een einde aan het Nederlands gezag over Indië 6. Nederlands-Indië 

capituleerde na een korte strijd op 8 maart 1942. Het gebied was rijk aan rubberplantages en was ‘s 

werelds vierde olie-exporteur. (Howarth & Jonker, 2007, p.66).  

Als gevolg hiervan nam het belang van het resterende Nederlandse imperium in de West sterk toe 

voor de geallieerden. Daarmee steeg ook de noodzaak, om dit gebied militair veilig te stellen.7 

Hiertoe was Nederland echter niet bij machte. De regering in ballingschap moest Amerikaanse 

militaire bijstand accepteren. De bewindslieden vreesden dat Nederland hiermee voorgoed haar 

zeggenschap over de West zou verliezen. Slechts met grote moeite wisten zij president Roosevelt van 

zijn voornemen af te brengen om steuntroepen uit Brazilië en Venezuela toe te laten tot Suriname en 

de Benedenwindse eilanden. Volgens De Jong (1979, pp.205-206) paste dit voornemen n het 

Amerikaanse beleid om de banden met Zuid-Amerikaanse republieken aanhalen. 

 

Deze toenaderingspoging kon echter nadelige gevolgen hebben voor Amerikaanse  olieconcerns en 

die van bondgenoten, zoals het Nederlands -Britse Shell. Verscheidene regeringen in Midden- en 

Zuid-Amerika  onderkenden namelijk het toenemend strategisch belang van de olie-industrie en 

wilden daarover meer zeggenschap verkrijgen. Olieconcerns als Shell en Jersey Standard werden 

geconfronteerd met nationalisatiepogingen. Zo verloor de Shell Groep in 1938 haar belangen in 

Mexico. Landen als Chili, Ecuador, Colombia en Venezuela dreigden het Mexicaanse voorbeeld te 

volgen. Shell en andere buitenlandse oliemaatschappijen als Standard Oil (New Jersey) en Lago 

Petroleum trachtten tegen de Mexicaanse regering één front te vormen. Zij werden hierin gesteund 

door de Britse regering. De Nederlandse regering had zich echter niet al te hard willen opstellen. Het 

                                                             
6 Nederlands-Indië, ook wel kortweg aangeduid als Indië heet sinds de onafhankelijkheid Indonesië. 
7 Suriname bezat ongeveer 60 % van de wereldvoorraad aan Bauxiet en was dus van groot belang voor de 
vliegtuigbouw (Captain & Jones, 2010, p.47). De olieraffinaderijen op Curaçao en Aruba waren van groot belang 
voor de levering van brandstoffen aan de geallieerden . In 1940 had Isla een verwerking van 56 miljoen vaten, 
waarmee het de grootste Shell raffinaderij was en de op twee na grootste ter wereld, na de Anglo-Iranians 
raffinaderij in Abadan en de Jersey- installaties op Aruba (Howarth & Jonker, 2007, p.29). Volgens Van der 
Horst (2004, p.30) was al in 1941 80% van de brandstof voor de westelijke geallieerden afkomstig van 
raffinaderijen op Aruba en Curaçao. 
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erkende dat Shell een vordering op Mexico had maar was beducht de inning af te dwingen (Howarth 

& Jonker, 2007, p.39). 

Voor de Verenigde Staten stonden grote geopolitieke belangen op het spel: de aanvoer van 

Mexicaanse olie diende veiliggesteld te worden. De aanvoer van olie uit het Midden-Oosten werd 

belemmerd, terwijl de vraag sterk toenam. Hierdoor moest dringend op zoek worden gegaan naar 

alternatieve oliebronnen en aanvoerroutes. Mexico nam -tot mei 1942- een neutrale positie in. 

Voorkomen moest worden dat Mexico door conflicten met buitenlandse olieconcerns in de armen 

van de as-mogendheden gedreven zou worden. De Amerikaanse regering kwam in november 1941 

met de Mexicaanse regering tot een overeenkomst met betrekking tot een compensatieregeling 

vanwege de nationalisatie van de buitenlandse olieconcerns. Standard Oil ging hiermee 

schoorvoetend akkoord uit vrees haar belangen in Venezuela op het spel te zetten. Daarmee verviel 

het gezamenlijk front van de olieconcerns en moest ook Shell haar verzet opgeven. 

 

De strategische positie van de Isla-raffinaderij 
 

In de Tweede Wereldoorlog werd het vliegtuig massaal ingezet als strijdmiddel. Airpower werd een 

belangrijk streven van geallieerde zijde om het Duitse militaire, economische en industriële 

potentieel te vernietigen en het moreel van de bevolking te breken. (Wijninga, 2002,p.159).  

Verschillende auteurs benadrukken het strategisch belang van de raffinaderijen op de 

Benedenwindse eilanden voor de geallieerde oorlogsvoering. (Oostindie & Klinkers, 2001, p.53; 

Dalhuisen et al., 2009, p.106; Van der Horst, 2004, p.24). De onderbouwing met feitelijke gegevens is 

echter beperkt en laat ruimte voor verschil in interpretatie.8  

Volgens Linthorst (2012)is de rol die Isla speelde in de geallieerde oorlogsvoering nog een 

onderbelichte episode uit de vaderlandse geschiedenis. Hij pleit derhalve voor meer publieke 

erkenning in Nederland (Volkskrant 24-10-2012). Shell heeft zelf wel expliciet verwezen naar het 

grote belang van de Isla -raffinaderij voor de Amerikaanse oorlogsvoering. Dit deed de multinational 

in een publieke verklaring naar aanleiding van een televisie-uitzending van Zembla uit 2013.9   

Vanwege oorlogshandelingen moest Shell veel terrein waarop het bedrijfsactief was prijsgeven. Het 

zwaartepunt van de onderneming verschoof daarmee meer naar het noordwestelijk halfrond. In de 

periode 1942-1946  betrok Shell 80% van de ruwe olie uit Venezuela en de Verenigde Staten 

(Howarth & Jonker, 2007, p.36).  

 

Het belang van Venezolaanse olie voor de Amerikaanse oorlogsvoering nam toe. Dit had gevolgen 

voor de onderlinge verhouding tussen de olieproducent, de verwerkingsindustrie en afnemers. 

Hiermee nam het belang van Isla toe. Volgens Van Soest (1977, p.458) eiste Gómez’ beleid om de 

                                                             
8 Zo bestaat onduidelijkheid over de kwantitatieve bijdrage aan specifieke oorlogsoperaties zoals ‘Operatie 
Overlord’. Gegevens over de olie-export vanuit Curaçao en de transportroutes waren namelijk van strategisch 
belang en werden geheimgehouden(Van Soest, 1977, pp.455,-456). 
9 In de publieksverklaring legt Shell een verband tussen de geallieerde vraag naar aardolieproducten vanwege 
de strijd in met name de Pacific en de onvermijdelijke  toename van restproducten waarvoor opslagruimte 
gezocht moest worden. Zie: http://www.shell.nl/nld/aboutshell/media-centre/news-and-media-
releases/archive/2013/zembla-curacao.html  (Geraadpleegd op 6-1-2015). In de TV documentaire wordt de 
milieuverontreiniging die de Isla-raffinaderij veroorzaakt belicht, waaronder het asfaltmeer dat Shell in 1985 op 
Curaçao achterliet. 

http://www.shell.nl/nld/aboutshell/media-centre/news-and-media-releases/archive/2013/zembla-curacao.html
http://www.shell.nl/nld/aboutshell/media-centre/news-and-media-releases/archive/2013/zembla-curacao.html
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olie-industrie niet volledig in eigen hand te houden nu haar tol: vanwege gebrek aan 

raffinagecapaciteiten kon Venezuela zelf nog geen 20% van de eigen olie verwerken. De 

oorlogssituatie kon echter de onderlinge verhouding tussen Venezuela en Curaçao in gevaar 

brengen; juist nu het koloniale gezag van Nederland in de West zwak was en de belangen van de olie-

industrie voor Venezuela sterk toenamen, zou een machtsovername van de Benedenwindse eilanden 

door Venezuela tot de mogelijkheden hebben kunnen behoren. De Amerikaanse beveiligingsmacht 

voorkwam dit. In de bestudeerde literatuur wordt dit aspect niet expliciet benoemd. De Amerikaanse 

interventiemacht wordt hierin vooral gezien als een beveiliging van de eigen belangen. Wel tekent 

Van Heeswijk (2011, p.17) aan dat de Verenigde Staten er na de Tweede Wereldoorlog op zouden 

hebben gezinspeeld dat Nederland niet automatisch op Amerikaanse militaire bescherming voor de 

West kon rekenen, als het land zelf niet in staat zou zijn de beveiliging van haar grondgebied overzee 

te garanderen.10 

Hoewel het niet tot een machtsovername van de Benedenwindse eilanden kwam, greep de 

Venezolaanse president  Medina (1941-1945)de oorlogssituatie wel aan om de dominantie van 

buitenlandse olieconcerns trachten te beknotten. In 1942 liet hij het Congres een wet aannemen 

waarin werd bepaald dat olieconcerns nooit meer aan de olie mochten verdienen dan de staat zelf. 

Volgens deze nieuwe verdeling verkreeg de Venezolaanse overheid in totaal de helft van de netto 

behaalde winsten in de vorm van royalty’s en belastingen (Howarth & Jonker, 2007, p.41). Tevens 

moesten de olieconcerns toezeggen dat zij na beëindig van de oorlog meer raffinage-installaties in 

Venezuela in bedrijf zouden gaan nemen (Martínez, 1989, p.67). Het voortbestaan van de 

bedrijfsactiviteiten van Shell te Curaçao stond echter niet ter discussie. Van Soest (1977, pp.458-459) 

meent dat deze betrekkelijk coulante  opstelling van de Venezolaanse regering de reden is geweest 

waarom Shell vanaf 1942 in nieuwe technologieën voor Isla durfde te investeren.  Howarth en Jonker  

(2007, pp.70 en 72) vermelden echter dat al in 1941 in Isla werd begonnen met de productie van 

avaro (Afkorting voor aromaten voor de luchtvaart). In 1942 slaagde Shell erin synthetische cumeen 

te produceren om daarmee de prestatie-eigenschappen van brandstoffen te verhogen. Nog datzelfde 

jaar werd deze techniek toegepast in de Isla -raffinaderij en in de Verenigde Staten.  

Voor het voortbestaan van de raffinaderij te Curaçao gedurende de oorlog zijn dus verschillende 

verklaringen te geven. De positie van Curaçao als overzees rijksdeel is in zoverre merkwaardig dat zij 

bij gebrek aan effectief bestuur door het koloniale bewind, de olie-industrie te Curaçao bleef 

voortbestaan. De olie-industrie op de Benedenwindse eilanden voorzag in een behoefte van de 

Venezolaanse olieproducent en de Amerikaanse afnemer. Klaarblijkelijk gaven zij in dit 

machtsevenwicht de voorkeur aan het laten voorbestaan van de status-quo, zelfs bij het ontbreken 

van effectief gezag van het koloniale Nederlandse bewind. 

 

Dekolonisatie en het verlenen van autonomie 
 

Na de oorlog verlieten de Amerikaanse troepen Curaçao. Nederland trachtte het gezag over haar 

koloniën te herstellen. Dit mislukte in Nederlands-Indië. De politionele acties (1947-1949) riepen 

internationaal weerstand op. Volgens Drooglever (Volkskrant, 25-5-1997) vreesden de Verenigde 

Staten dat de Nederlandse aanpak contraproductief was omdat het  in plaats van meer gematigde 

                                                             
10 De Caribische delen van het koninkrijk maken geen deel uit van het NAVO-verdragsgebied daar ze zuidelijk 
van de Kreeftskeerkring liggen. 
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nationalisten de communisten aan de macht zou kunnen brengen. Om Nederland op andere 

gedachten te brengen dreigden de Verenigde Staten de aangeboden Marshallhulp in te trekken.11 

Uiteindelijk erkende Nederland op 27 december 1949 de onafhankelijkheid van Indonesië. Volgens 

Oostindie en Klinkers (2001, p.51) was het Nederlandse dekolonisatiebeleid hoofdzakelijk gericht op 

het herstellen van de band met Nederlands-Indië. Daar lagen immers de Nederlandse belangen, niet 

zozeer in de West (Oostindie, 1998, p.27). Nederland stelde zich een dekolonisatieproces voor 

waarbij het haar economische belangen in het grondstoffenrijke Indonesië zou kunnen veiligstellen. 

(Oostindie, 1998, p.159). Tevens wilde Nederland internationaal goede sier maken door de 

voormalige koloniën voortaan op voet van gelijkwaardigheid te benaderen. 

De overgebleven gebiedsdelen -Suriname en de zes Antilliaanse eilanden- werden autonomie 

verleend. De vernieuwde staatkundige verhoudingen werden wettelijk vastgelegd in het Statuut voor 

het Koninkrijk (hierna: Statuut) uit 1954. Hierin klonken de echo’s van het akkoord van Linggadjati uit 

1946 door.12 Oostindie en Klinkers (2012, p.9)constateren een paradoxale wending van de 

geschiedenis: Nederland trachtte haar economische belangen in de kolonies veilig te stellen door een 

nieuw staatsbestel te ontwikkelen. Hierin zouden de rijksdelen autonoom zijn en elkaar op voet van 

gelijkwaardigheid bijstaan. De notie van gelijkwaardigheid kwam echter niet overeen met de 

realiteit: Nederlands-Indië overtrof qua grootte, bevolkingsomvang en rijkdom aan bodemschatten 

het moederland in alle opzichten. Uiteindelijk is deze notie van gelijkwaardigheid wél het fundament 

geworden van het staatsbestel zoals dat met het Statuut definitief werd vastgelegd. Wat dus bedoeld 

was om de economische belangen in Indië veilig te stellen is uiteindelijk alleen daar toegepast waar 

het niet voor bedoeld was: in de West. En daar vindt het ideaal van autonomie onvoldoende 

aansluiting met de realiteit die door de Antilliaanse eilanden wordt geboden op het gebied van 

schaalgrootte, bevolkingsomvang en economische potentie.  

 

Reikwijdte van de autonomie 
 

Het Statuut vormde de geboortepapieren voor het land de Nederlandse Antillen dat van 1954 tot aan 

de staatkundige hervorming van 2010 bestond. Zes kleine eilanden, bestaande uit de Bovenwindse 

eilanden en de Benedenwindse eilanden  met Willemstad als regeringszetel vormden samen een 

autonoom land en maakten deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden. Het Statuut was de 

grondslag van de autonome positie van de Antillen -en het huidige autonome land Curaçao- binnen 

het koninkrijksverband. De reikwijdte van deze autonomie kan in de onderlinge relatie tussen 

Nederland en de overzeese rijksdelen voor onduidelijkheden zorgen. Het begrip autonomie is 

namelijk niet- afbakenend gedefinieerd (Broekhuijse, 2012, p.53). Het Statuut vermeldt wel expliciet 

                                                             
11 Aanvankelijk voorzag het Marshallplan ook in financiële steun voor Indonesië. (als enige kolonie). De 
importen vanuit Indonesië werden door de Verenigde Staten van vitaal belang geacht voor de wederopbouw 
van de Nederlandse economie. 
http://www.volkskrant.nl/dossier-archief/nederland-wilde-liever-indie-dan-marshallhulp~a480200/ 
(Geraadpleegd op 17-5-2015). 
12 Naar Brits voorbeeld zou een gemenebest worden opgericht dat zou bestaan uit twee soevereine landen: het 
Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Indonesië. Suriname en de Nederlandse Antillen 
zouden (anders dan Nederlands Nieuw-Guinea) gelijkwaardige partners worden binnen het Koninkrijk. De 
Indonesische federatie zou uit zeven deelstaten bestaan. De Koningin zou staatshoofd zijn van deze 
Nederlands-Indonesische Unie, en op beleidsterreinen als defensie, financiën, en buitenlandse betrekkingen 
zou binnen de Unie worden samengewerkt. 
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wat tot de koninkrijkszaken gerekend wordt. Deze taken, zoals verdediging van het grondgebied, 

Buitenlandse Zaken en zaken betreffende het Nederlanderschap worden door Nederlandse organen 

behartigd. Het hoogste orgaan is de Koning, die de regering voert over de verschillende landen. De 

gouverneur vertegenwoordigt hem overzee zonder overigens verantwoording verschuldigd te zijn 

aan de koninkrijksregering (Broekhuijse, 2012, p.48). De ministers van de verschillende landen leggen 

verantwoording af aan hun eigen volksvertegenwoordigers. Economische zaken, volksgezondheid en 

milieubeheer zijn autonome aangelegenheden. (Nehmelman,2009,p.35). Daar waar de autonomie 

een middel was tot zelfontplooiing, blijkt het in de onderlinge relatie tussen Nederland en de Antillen 

menigmaal de samenwerking te belemmeren. Broekhuijse (2012) ziet een dreigende uitholling van 

de autonomie door Nederland, waarbij de Antillen vanuit een afhankelijkheidspositie nauwelijks een 

vuist kunnen maken tegen de Nederlandse dominantie. Broekhuijse stelt dan ook dat het in feite 

staatsrechtelijk onjuist is dat in het Nederlandse parlement vragen worden gesteld over de wijze 

waarop de koninkrijkspartners overzee invulling geven aan het uitoefenen van goed bestuur. (2012 

p.213). Met betrekking tot de Isla -problematiek worden reeds vele jaren door Nederlandse 

parlementariërs Kamervragen gesteld aan Nederlandse bewindslieden. Nauta (2011, p.61) 

daarentegen meent dat politieke discussies tussen Nederland en de West snel vertroebelen, doordat 

te snel de ‘koloniale kaart’ wordt getrokken.  

 

Proces van omgekeerde dekolonisatie 
 

Oostindie (1998) signaleerde in Nederland na 1969 een veranderende houding tegenover de 

overgebleven overzeese gebiedsdelen. Nederland wilde de staatkundige banden doorhalen. 

Oostindie (1998, p.161) signaleert een politiek-culturele omwenteling waarbij Nederland als 

‘gidsland’ een progressief buitenlands beleid wil gaan voeren en beducht is voor een neokoloniaal 

imago. Tegelijkertijd signaleren Oostindie en Klinkers (2013) vanuit de overzeese gebiedsdelen een 

tegenovergestelde beweging die gericht is op het bestendigen van de staatkundige banden met 

Nederland. Deze Antilliaanse positionering wordt door Oostindie en Klinkers (2001,p.13)  als 

‘omgekeerde dekolonisatie’ aangeduid. Enerzijds is er de eilanden alles aan gelegen om voordeel te 

hebben van de band met het moederland, terwijl iedere inbreng van Den Haag anderzijds kan 

worden opgevat als inbreuk op de autonomie. Gedurende de tweede helft van de vorige eeuw werd 

Nederland in toenemende mate geconfronteerd met  sociaaleconomische vraagstukken op de 

Antillen, zoals drugscriminaliteit, migrantenstromen en de nadelige gevolgen van de olie-industrie, 

zoals milieuverontreiniging, risico’s voor de volksgezondheid en afnemende werkgelegenheid. 

Hoewel deze zaken vallen onder de bestuursverantwoordelijkheid van het autonome rijksdeel, 

hebben ze verstrekkende gevolgen voor het gehele Koninkrijk. Nederland kan in deze gevallen niet 

direct ingrijpen, al wordt het wel geconfronteerd met de gevolgen van dat beleid. Nederland beschikt 

evenmin over drastische juridische middelen die een land uit het koninkrijksverband kunnen stoten. 

Het zelfbeschikkingsrecht voorziet wel in de mogelijkheid van vrijwillige uittreding (Saleh, 2014, 

p.19). 
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Kolonialisme en gebrek aan bestuurlijke samenwerking 
 

Het land de Nederlandse Antillen vormde een bijzondere constellatie. Het koloniale verleden 

verbond de Bovenwindse en Benedenwindse eilanden met elkaar en met Nederland, terwijl deze 

entiteiten in taalkundig, geografisch en sociaaleconomisch opzicht sterk van elkaar verschilden. Zo 

liet Curaçao zich weinig aan Saba en Sint Eustatius gelegen liggen, terwijl die eilanden  qua taal, 

cultuur en religie zich meer met elkaar en Sint Maarten verwant voelen.(Guadeloupe, 2009,p.49 en 

59).  

Voor de eilanden afzonderlijk zou een onafhankelijke status qua schaalgrootte en economische 

potentie nauwelijks haalbaar zijn. Volgens Waltmans ontbrak het de eilandbewoners aan een 

intrinsieke drijfveer om te streven naar soevereiniteit voor de Antillen(2003, p.172). Drooglever 

(1982, p.433) verklaart het gescheiden optrekken van de eilanden (aangeduid met de term 

insularisme) uit het ontbreken van een nationale beweging op de Antillen. Oostindie en Klinkers 

(2012, p.273) zien in het insularisme zelf een vorm van nationalisme.  

Nauta (2011, p.61) ziet in het kolonialisme een verklaring voor dit gebrek aan onderlinge 

samenwerking. Het koloniale bewind zou hebben geleid tot gevoelens van minderwaardigheid en 

uitsluiting mechanismen die sociale stratificatie van de samenleving. Schotborgh-van de Ven (2009, 

p.91) meent dat elementen uit de cultuur zijn te herleiden tot het koloniale verleden, zoals 

wantrouwen, gebrek aan initiatief en verantwoordelijkheid.  

Evenmin verliep de samenwerking tussen de Antillen en de voormalige kolonisator altijd even 

gemakkelijk. Broekhuijse (2012, p.216-218) signaleert  een diepgewortelde angst bij de overzeese  

koninkrijkspartners dat inbreng vanuit Nederland leidt tot uitholling van de autonomie. 

Teruggeworpen zijn op eigen autonomie, zonder te profiteren van de kracht van het staatsverband 

kan echter kwetsbaar maken voor andere partijen, zoals een multinational als Shell.  

 

Vormt het kolonialisme een verklaring voor de problematiek die de olie-industrie op Curaçao 

veroorzaakte? Uit de bestudeerde literatuur blijkt dat de allocatie van olie-inkomsten in veel 

olieproducerende landen een bron van binnenlandse twist is (Baas, 2007; Karl, 1997; Ross, 2012).  

Curaçao had echter niet de beschikking over inkomsten uit de olieverkoop. De olie-industrie bood de 

Antillen onvoldoende economische basis. De financiële bijstand vanuit Nederland vormde evenwel 

als gestage bron van inkomsten die in de tweede helft van de vorige eeuw toenam om zo het weinig 

rendabele industriebeleid van Curaçao te financieren. Deze versterkte evenwel, zoals in hoofdstuk 

vier wordt uitgewerkt, de afhankelijkheidspositie ten opzichte van Nederland. (Oostindie & Klinkers, 

2001, p.313). 

De allocatie van de geldstroom uit Nederland verliep via Willemstad. Dit vormde een bron van 

spanning, doordat andere eilanden zich achtergesteld voelden ten opzichte van Curaçao. Schrils 

(1990, p.86) ziet nu echter juist in de zorgplicht die Curaçao had voor de andere eilanden een rem 

voor de eigen ontwikkeling. Nauta daarentegen ziet in de extra bestuurslaag die Nederland had 

gecreëerd met het vormen van het land van de Nederlandse Antillen een reden waarom de 

afzonderlijke eilanden weinig effectief bestuurd werden en in ontwikkeling achterbleven. De Jong 

stelt echter dat Nederland de centrale regering van de Antillen in voorkomende gevallen passeerde 

door direct zaken te doen met de eilanden; “als dit van pas kwam”(2009, p.15). De extra 

bestuurslaag tussen Nederland en de eilanden onderling veroorzaakte veel wrijving. De andere 

eilanden, met name Aruba, zetten zich liever af tegen Willemstad dan tot een duurzame 

samenwerking te komen (Nauta, 2011, p.148). Dit gebrek aan gezamenlijk beleid manifesteert zich 
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eveneens met betrekking tot de positie van de olie-industrie op de Antilliaanse eilanden. Aruba, 

Bonaire en Sint Eustatius hebben ieder olie-installaties voor raffinage of opslag. Gezamenlijk 

optrekken kan de onderhandelingspositie tegenover olieleverancier Petróleos de Venezuela, S.A. 

(hierna: PDVSA) versterken.   
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Hoofdstuk 3 Sociaal-economische en politieke context 

 

Inleiding 

 
“Misschien klinkt het een beetje emotioneel, maar we hebben de Shell altijd gezien als part of us” 

aldus de Antilliaanse premier Maria Liberia Peters in 1985, het jaar waarin Shell aankondigde de 

raffinaderij te sluiten. 13  

 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de deelvraag welke invloed die de industrialisatie heeft 

uitgeoefend op de samenleving en de politieke cultuur op Curaçao. In dit verband wordt ook 

ingegaan op de vraag waaruit de Isla –problematiek bestaat. 

Vanwege de bedrijfsvoering van Isla kreeg het eiland direct te maken met schadelijke gevolgen, zoals 

milieuvervuiling zonder dat het kon profiteren van de olie-inkomsten. Vanaf de tweede helft van de 

jaren vijftig nam het economisch belang van de raffinaderij voor het eiland gaandeweg af. Decennia 

lang werd voor sluiting van de raffinaderij gevreesd. Shell vertrok eind 1985 maar de raffinaderij 

bleef in gebruik. De Antilliaanse overheid verkreeg de raffinaderij in eigendom. Het Venezolaanse 

staatsbedrijf PDVSA nam het complex in gebruik als huurder. Zo bleef Curaçao ruimte bieden aan de 

olie-industrie. Het huurcontract is na 1985 herhaaldelijk verlengd. In 2019 loopt het opnieuw af.  

 

Eind vorige eeuw namen twijfels omtrent de wenselijkheid van de raffinaderij op Curaçao echter toe 

vanwege geringe economische toekomstperspectieven en toenemende bezorgdheid voor mens en 

milieu. De raffinaderij neemt echter heden ten dage nog altijd een prominente plaats in de 

samenleving van Curaçao in. Volgens de Curaçaose overheid draagt de raffinaderij in de huidige vorm 

voor ongeveer 8,5% bij aan het BNP. (Plan van Aanpak, 2012, p.8).14 

De Antilliaanse regering, en sinds de staatkundige hervorming van 2010 de regering van het 

autonome land Curaçao hebben zich altijd een voorstander betoond van voortzetting van de 

bedrijfsactiviteiten van Isla. De Nederlandse regering heeft zich nimmer tegen dit beleid gekeerd. 

Het is echter de vraag hoe valt te verklaren dat de politiek consequent de voorkeur lijkt te geven aan 

het voortbestaan van een situatie waarbij de afhankelijkheidspositie van het eiland wordt vergroot, 

terwijl de Curaçaose overheid niet in staat blijkt, voldoende bescherming te bieden aan burgers die 

last hebben van de milieuvervuiling die de raffinaderij veroorzaakt.   

 

 

 

                                                             
13  Uitspraak opgetekend door het Curaçaose dagblad Amigoe in maart 1985.  Aangehaald door Mariam Sluis, 
‘Stinkende, nostalgische stalen stad’, NRC, 19-07-2006. 
http://vorige.nrc.nl/dossiers/nederlandse_antillen/article1703813.ece (geraadpleegd op 9-1-2014). 
14 De Nederlandse regering gaat uit van schattingen tussen de 9-11% Deze percentages worden door de 
milieugroep SMOC  in een brief aan minister Koenders (11-5-2015) weersproken. Zie: 
http://www.stichtingsmoc.nl/2015/05/brief-voor-koenders-isla-raffinaderij-en-economische-bijdrage/ 
(Geraadpleegd op 5-8-2015). 
 

http://vorige.nrc.nl/dossiers/nederlandse_antillen/article1703813.ece
http://www.stichtingsmoc.nl/2015/05/brief-voor-koenders-isla-raffinaderij-en-economische-bijdrage/
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Traditionele samenleving 
 

Anders dan veel Caribische eilanden was Curaçao ongeschikt voor plantagecultuur. De agrarische 

sector droeg niet wezenlijk bij aan de economie. De landbouw op Curaçao was niet in staat een 

surplus te genereren en heeft niet de basis gelegd voor economische ontwikkeling van het eiland. 

(Römer, 1979, p.15 en 54). Handelskapitalisme en nijverheid vormden in de achttiende eeuw 

belangrijke pijlers van de economie op Curaçao (Römer, 1979, pp.12-13). De landbouw  op Curaçao 

had hoofdzakelijk het karakter van kleine, gemengde bedrijven (Oostindie, 1998, p.32).  

Dankzij handelskapitalisme kon kapitaalaccumulatie plaatsvinden en de elite een invloedrijke positie 

op het eiland verwerven. (Dalhuisen et al., 1997, p.80) Deze bovenlaag werd aangeduid als ‘Hoge 

Protestanten’ en Joden. Onder deze elite bevond zich de laag  ‘lagere protestanten’, die met de vrije 

nering de kost verdienden. De grootste groep binnen de samenleving bestond uit kleurlingen en 

slaven. Deze klassenindeling  vormde een voedingsbodem vormde voor het patronagesysteem en  de 

‘heren- slavenmentaliteit’ (Römer, 1979, p.58).  

Volgens Schotborgh - Van de Ven (2009, p.91) was de arbeidsverhouding tussen meester en slaaf 

gebaseerd op angst en werkt dit in de huidige Antilliaanse samenleving door in de vorm van een 

cultuurmechanisme waarbij ontzag voor een chef of partijleider ervoor zorgt dat ondergeschikten 

onrechtmatigheden niet met de leiding durven te bespreken. Volgens Oostindie (1998, p.33) 

daarentegen was het arbeidsregime op Curaçao in vergelijking met andere Caribische kolonies 

betrekkelijk mild. Zo was het aantal slaven ten opzichte van blanken kleiner dan in veel naburige 

eilanden en waren er relatief veel ambachtsslaven tewerkgesteld (Römer, 1979, p.12). 15  

Nadat Nederland als een van de laatste koloniale mogendheden op 1 juli 1863 de slavernij definitief 

afschafte veranderde er weinig aan de sociaaleconomische positie van zwarten en kleurlingen. Zij 

bleven op grond van somatische kenmerken achtergesteld bij de blanke elite en moesten in de 

blanken hun meerdere erkennen (Nauta, 2011, pp.58-59). Dit patroon werd pas doorbroken met de 

komst van de olie-industrie in 1915. “Niet de afschaffing van de slavernij, maar de vestiging rond 

1920 van Shell veroorzaakte een ommekeer in de geschiedenis van het eiland.”(Oostindie, 1998, 

p.122)  

Dekker (1982, pp.64-66) stelt daarentegen dat de afschaffing van de slavernij wel degelijk ingrijpende 

gevolgen had voor de sociaaleconomische verhoudingen binnen de eilandgemeenschap. De toename 

van de kleine landbouw verminderde de afhankelijkheid van de grootgrondbezitters. Dit proces werd 

door verschillende factoren versterkt, zoals de geringe afzetmogelijkheden voor landbouwproducten, 

beperkte winstmarges, hoge grondbelastingen en het koloniale beleid waarin weidegronden ter 

beschikking werden gesteld voor de kleine landbouw en tot slot de droogte, die grootschalige 

landbouw bemoeilijkte. Hoewel Dekker, anders dan veel andere auteurs, stelt dat ontwikkelingen 

binnen de primaire sector reeds sociaaleconomische veranderingen teweegbrachten erkent ook hij 

dat de komst van de olie-industrie Curaçao van een agrarisch- commerciële- economie 

onomkeerbaar veranderde in een moderne kapitalistische geïndustrialiseerde samenleving (1982, 

pp.9 en 122). Deze transformatie is niet vanuit de eilandeconomie voortgekomen, maar door externe 

actoren zoals het beleid van het koloniale bewind en de multinational Shell in gang gezet. 

                                                             
15 Debat over de aard van het slavernijverleden te Curaçao valt buiten het bestek van dit onderwerp. Dalhuisen 
et al., (1997, pp.70-72) geeft een overzicht van diverse standpunten. Zie ook: Oostindie, 1998, pp.30-33. 
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Industrialisatie en modernisatie 

 
Shell trof bij aankomst een tamelijk onderontwikkeld gebied aan. Dankzij de komst van de olie-

industrie werd een moderniseringsproces in gang gezet op het gebied van communicatiemiddelen, 

infrastructuur, watervoorzieningen en het onderwijs (Römer, 1979, pp.79-82). Zo vervijfvoudigde in 

de periode 1930-1952 het aantal elektriciteitsaansluitingen op Curaçao (Haan, 1998, p.19). Voor de 

oliemaatschappij zelf was het bevorderen van de ontwikkeling van het eiland geen doel, hooguit een 

prettige bijkomstigheid (Van Soest, 1977, p.175). 

Anders dan het koloniale bewind vormde de industrialisatie een aanjager voor de ontwikkeling van 

het eiland. De olie-industrie verschafte velen bestaanszekerheid. Uitgezonderd enkele crisisjaren 

kende Curaçao in de periode 1925-1955 geen werkloosheid. Begin jaren vijftig werd bijna 10% van de 

wereldolieproductie verwerkt op Curaçao en Aruba. Dit bood ongeveer 30% van de Antilliaanse 

beroepsbevolking werk (Haan, 1998, p.19). Hiermee verkreeg de olie-industrie een dominante positie 

te Curaçao. Eind jaren vijftig betaalde Shell ruim de helft van alle lonen op het eiland en zorgde direct 

voor 37% van alle inkomstenbelasting (Dalhuisen et al., 2009, p.102).  

De industrialisatie versterkte tevens de positie van Curaçao in relatie tot Nederland. In 1958 lag het 

BNP per hoofd van de Antilliaanse bevolking ruim 50% boven dat van de gemiddelde Nederlander en 

was het vier maal zo hoog als het gemiddelde in het Caribisch gebied en Centraal- Amerika (Haan, 

1998, p.20).  

De olie-industrie transformeerde de traditionele eilandsamenleving in een moderne, westers 

georiënteerde consumptiemaatschappij.  De industrialisatie van Curaçao lijkt enige overeenkomsten 

te hebben met de ontwikkelingstheorie van W.W. Rostow. In zijn boek The process of economic 

growth uit 1960 stelde hij dat modernisatie een onafwendbaar proces is waarbij een vijftal 

ontwikkelingsfasen doorlopen worden. De traditionele samenleving weet door rationalisatie 

uitvindingen te introduceren die leiden tot overschotten en nieuwe investeringen. Zo wordt de basis 

gelegd voor de Take-off- fase, waarin de zware industrie economische groei oplevert. Deze groei leidt 

tot ontwikkeling van diverse sectoren en een consumptiemaatschappij (WRR, 2001, p.44).  Op 

Curaçao was de take-off echter niet te verklaren door interne factoren. De agrarische sector 

genereerde geen surplus en het ontwikkelingspeil maakte geen hoge vlucht. Wel heeft de 

industrialisatie de eilandsamenleving diepgaand beïnvloed en omgevormd tot een 

consumptiemaatschappij. Bestudering van de literatuur biedt ruimte voor de opvatting dat de Isla-

raffinaderij vanuit Antilliaans perspectief bezien het fundament heeft gelegd voor vooruitgang en de 

economische zelfontplooiing van haar bevolking bevorderde (Haan, 1998; Van Soest, 1977). Zo kan 

het beeld ontstaan dat de welvaart van het eiland samenvalt met het lot van Isla. 

 

Dominantie olie-industrie in relatie tot bestuur  
 

Na wat opstartproblemen groeide Isla snel en deed de economische betekenis van het bedrijf zich 

gelden op tal van  gebieden, zoals de beroepssamenstelling, bevolkingsomvang en de 

volkshuisvesting (Römer, 1979, p.71-74). Dit had ook gevolgen voor het bestuur van het eiland. 

Gouverneur Wouters (1936-1942) was ervoor beducht dat Shell zich op Curaçao ontwikkelde tot ‘een 

staat binnen een staat’ (De Jong, 1979, p.467). Het bracht hem in conflicten met Shell, waarbij 

initiatieven om de belangen van burgers veilig te stellen stuitte op economische bezwaren. Tegen de 

zin van Shell in bevorderde hij de totstandkoming van enige sociale wetgeving.  Vanwege  het 
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autoritaire optreden van gouverneur Wouters gedurende de beginjaren van de Tweede 

Wereldoorlog werd hij door het kabinet in ballingschap uit zijn functie gezet (Van der Horst, 2004, 

p.92). 

Shell nam in relatie tot het gouvernement Shell nogal eens een aanmatigende houding aan, zoals een 

schrijven uit 1929 illustreert: “Hiermede hebben wij de eer U ervan in kennis te stellen, dat wij ten 

behoeve van onze veerdienst Emmastad- Willemstad vice versa een aanlegsteiger hebben 

geprojecteerd in de baai van Versali, tot de aanleg waarvan wij U verzoeken ons wel een vergunning 

te willen verlenen” (Van Soest, 1977, p.307). Het olieconcern onderhield bovendien nauwe banden 

met het ministerie van koloniën te Den Haag. Zo vormde het moederbedrijf Koninklijke Olie/Shell 

Groep en de zusteronderneming de Bataafse Petroleum Maatschappij -die in Nederlands-Indië actief 

was- invloedrijke pleitbezorgers bij de regering te Den Haag (Van Soest, 1977, p.304). Tevens wist de 

Isla directie in toenemende mate vertegenwoordigers in Curaçaose bestuursorganen geplaatst te 

krijgen om zo de oliebelangen veilig te stellen. Hierdoor werden tal van wetswijzigingen en 

belastingverhogingen niet uitgevoerd. Dit resulteerde in een mild belastingregiem voor zowel het 

olieconcern als de burgers. (Van Soest, 1977, pp.308-309). In voorkomende gevallen gaf het 

gouvernement dan ook meestal toe aan de wensen van de oliemaatschappij, ook wanneer deze niet 

parallel liepen aan die van het eiland zelf. (Van Soest, 1977, p.252). 

 

Sociale mobilisatie en segregatie 
 

De olie-industrie bood velen werk, en daarmee inkomsten en zicht op een verbetering van hun 

positie. Een beter leven was niet langer voorbehouden aan de (blanke) elite (Dekker, 1982, p.119). 

Toch vergrootte de olie-industrie nauwelijks de sociale mobiliteit voor de bevolking van Curaçao. In 

de traditionele samenleving bestond een klassenindeling waarvoor somatische kenmerken bepalend 

waren. In de plaats hiervan kwam een andere indeling, die echter eveneens langs etnische lijnen liep 

(Nauta, 2011, p.61). Nieuwkomers veroverden spoedig terrein op de Curaçaose arbeidsmarkt. 

Surinamers vormden veelal het middenkader, terwijl het uitvoerende werk door Britse West-Indiërs, 

Venezolanen en Portugezen werd gedaan. Zij vormden geduchte concurrenten voor de Curaçaose 

arbeidersklasse. Zo waren veel Brits West-Indiërs, in tegenstelling tot Curaçaoënaars gewend aan het 

verrichten van geregelde loonarbeid in een gemechaniseerde omgeving. Velen van hen hadden 

werkervaring opgedaan in het verlenen van diensten als chauffeur, portier of bewaker. (Dalhuisen et 

al., 2009, p.83).  

Tevens nam de invloed vanuit Nederland op de bedrijfsvoering van de raffinaderij toe. Nederlandse 

‘ex pats’ verkregen veelal de hoogste, bestbetaalde functies, hetgeen een bron van afgunst en 

wrijving vormde voor de eilandbevolking (Goslinga, 1979, p.401). Deze invloedrijke groep 

onderscheidde zich van de plaatselijke elite. Ze beschikten over specifieke (technische) kennis en 

waren het Engels machtig, eigenschappen waaraan de olie-industrie behoefte had.  

De Curaçaose elite, waarvan de ondernemersfamilie Maduro een voorbeeld was, behield 

mogelijkheden om hun kapitaal, bestaande uitlanderijen, waterrechten, connecties en 

handelsondernemingen, veilig te stellen. Tevens behield de elite draagvlak onder de bevolking omdat 

zij in vergelijking met de Europese elite werd gezien als oud en vertrouwd (Van Soest, 1977, p.185). 

Volgens Römer (1979, pp.89-91) nam de invloed van de elite op het bestuur van het eiland 

gaandeweg wel af. Hij wijt dit aan de tendens waarbij de zich moderniserende samenleving  hogere 

eisen stelde aan de overheid, zodat hoger opgeleide ambtenaren van buitenaf werden aangetrokken. 
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Ten gevolge van de industrialisatie ontwikkelde zich binnen korte tijd een nieuwe elite op het eiland. 

In de literatuur wordt een verband gelegd tussen de opkomende olie-industrie en elitevorming.  Dit 

kan leiden tot spanningen over de allocatie van olie-inkomsten en een corrumperende uitwerking 

hebben op het bestuur (Karl, 1997, p.208). Deze olie-elite heeft volgens Baas (2007, p.544) veelal de 

neiging zich af te zonderen van grote delen van de samenleving. 

 

Dit proces voltrok zich op Curaçao niet op gelijke wijze, daar de olie-industrie niet direct spanningen 

opriep met betrekking tot het verdelen van olie-inkomsten. Wel ontwikkelde zich dankzij de 

raffinaderij ook op Curaçao een nieuwe, bevoorrechte groep die het proces van sociale segregatie in 

de hand werkte: “Explosief was het verschil in loon en behandeling tussen de uit Europa komende 

arbeiders bij Shell/Isla (‘pletters’) en de Curaçaose werknemers, die deels bij Shell en daarnaast bij de 

toeleveringsbedrijven en in de haven werkten. De blanke arbeiders en zeker de employees van de 

hogere en de middencategorie leefden in een maatschappelijk isolement” (Waltmans, 2003, p.166). 

Dalhuisen e.a., (2009, p.82) signaleert dat de invloedrijke groep Europese werknemers van Shell 

eveneens de neiging had zich af te zonderen van de samenleving in villawijken met een hoog West-

Europees karakter. Deze wijken vormden een afgesloten geheel en werden bewoond door 

employees die voor enkele jaren door Shell uitgezonden waren.  

Hoewel de industrie veel voorzieningen bracht waarvan de bevolking profiteerde, bood het 

onvoldoende mogelijkheden te stijgen op de sociale ladder. De sociale achterstelling vormde een van 

de oorzaken van de gewelddadige arbeidersonlust die in 1969 in Isla uitbrak. 

 

Het bedwingen van de arbeidsrevolte 
 

Op 30 mei (trinta di mei) 1969 braken onder arbeiders van de raffinaderij hevige rellen uit die zich 

uitbreidden naar Willemstad. Vakbondsleider Wilson Godett was een van de hoofdrolspelers in deze 

revolte, waarbij een woedende arbeidersmenigte vanaf Isla optrok tot aan het bestuurscentrum Fort 

Amsterdam. Onderweg werden door de betogers winkels geplunderd en een groot gedeelte van de 

bebouwing rondom het Brionplein ging in vlammen op. Was deze revolte een spontane volkswoede 

of een georganiseerde opstand tegen de Antilliaanse regering? De meeste waarnemers houden het 

volgens Jansen van Galen (2013, p.364) op het eerste. Directe aanleiding vormde een arbeidsconflict 

bij Wescar, een toeleveringsbedrijf van Shell.16 De bedrijfsvoering van Shell was gericht op 

winstmaximalisatie. Technologische vernieuwingen zorgden voor minder werkgelegenheid, vooral 

onder de laaggeschoolde arbeidersklasse, waarvan veel Antillianen deel uitmaakten (Dalhuisen et al., 

2009, p.141). Dit leidde tot gevoelens van onrust, waarbij uiteindelijk de toepassing van geweld werd 

aangegrepen als enige mogelijkheid om het ongenoegen kenbaar te maken.17  In de 

                                                             
16 Om kosten te besparen was Shell overgegaan op het contractor-systeem. Hierdoor werden steeds meer Isla 
werknemers ontslagen. Zij konden in sommige gevallen bij onderaannemers weer aan de slag, maar dan tegen 
ongunstiger arbeidsvoorwaarden. 
17 In de jaren zestig verslechterde de economische positie op Curaçao vanwege achteruitgang in de olie-
industrie. Hierdoor daalden de gemiddelde inkomsten per hoofd van de bevolking tussen 1958-1965 van $ 
1078 naar $ 961 per jaar, terwijl de kosten voor het levensonderhoud tussen 1958-1968 met ongeveer 10% 
stegen. Het proces van steeds verdergaande mechanisatie in de olie-industrie deed de vraag naar 
(laaggeschoolde) arbeid steeds verder dalen, zodat rond 1965 een kwart van de bevolking het grootste deel 
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bestaansgeschiedenis van Isla is trinta di mei de enige massale arbeidersoproer geweest. De 

geweldsuitbarsting verraste de Antilliaanse en Nederlandse regering (Oostindie, 1999, p.11). Om de 

orde te doen weerkeren werd Nederlandse militaire bijstand verzocht. Hoewel de Nederlandse 

regering zich hiertoe niet zonder meer verplicht achtte, besloot ze toch mariniers in te zetten. Hun 

effectief optreden deed de rust weerkeren.  

Waltmans (2003, p.169) stelt dat er voor het militaire optreden op Curaçao meer draagvlak bestond 

dan in Nederland zelf. De Nederlandse angst een neokoloniaal imago te verwerven bleek ongegrond. 

Zo wijst Jansen van Galen (2013, p.369) erop dat vanuit de regio slechts geringe aandacht aan de 

Nederlandse interventie werd besteed. 18 Oostindie (1999, p.32) spreekt van een “typerende 

overschatting van de belangstelling die de buitenwereld had voor welk Nederlands optreden ook in 

de eigen invloedssfeer”. 

Sinds de assault uit 1929 was het regime te Caracas in toenemende mate bevreesd  dat het 

communisme op Curaçao voet aan de grond zou krijgen en daarmee de belangen van de olie-

industrie in gevaar brengen (Van den Blink, 1989, p.97). Dankzij de Nederlandse interventie kwam de 

olie-industrie op Curaçao niet in gevaar en werd voorkomen dat het eiland een brandhaard van 

communistisch verzet zou kunnen worden. Hiermee werden de belangen van Venezuela en de 

Verenigde Staten gediend. De Nederlandse interventie was in zoverre effectief dat de rust 

weerkeerde en de bestaande rechtsorde niet werd aangetast. Washington ging dan ook niet in op 

het voorstel van de Venezolaanse admiraal Moreno om gezamenlijk de oproer te beëindigen (Van 

Dissel & Groen, p.94; Van Heeswijk, 2011, p.18). Isla vertegenwoordigde in de jaren zestig en 

zeventig een belangrijke rol voor de Amerikaanse oorlogsindustrie. Hierbij werd de rol die Isla tijdens 

de Tweede Wereldoorlog speelde voortgezet ten tijde van de Koude oorlog.  In de literatuur is het 

militair strategisch belang van Isla gedurende de Koude Oorlog in vergelijking met de rol in de 

Tweede Wereldoorlog onderbelicht gebleven.19 

 

 

 

 

                                                             
van het jaar geen werk had. Een derde van de Antilliaanse samenleving leefde onder de armoedegrens, nog 
eens een derde deel op de rand daarvan (Dalhuisen et al., 2009, p.141). 
18 Uitzonderingen waren de Cubaanse staatskrant Granma en The voice of Jamaica. In de annalen van de VN en 
de Organisatie van Amerikaanse Staten zijnde gebeurtenissen die te Willemstad plaats hebben gevonden niet 
opgenomen. 
19 In 1968 (Het jaar van het Tet-offensief) was het na de Verenigde Staten en de Sovjet Unie de grootste 
olieproducent ter wereld. (Van Heeswijk, 2001 p.16). De olie-installaties op de Benedenwindse eilanden bleven 
daarbij van belang voor de levering van Venezolaanse olie aan de Amerikaanse markt. Zo waren de 
raffinaderijen op de Benedenwindse eilanden van groot strategisch belang voor de levering van brandstoffen 
aan de Amerikaanse strijdkrachten voor hun strijd in Vietnam. De Lago- raffinaderij op Aruba voorzag  voor één 
vijfde deel in de behoefte  aan jet aviation fuel voor de luchtmacht en was goed voor ongeveer 30% van de 
aanvoer van olie voor de marine. (Van Heeswijk, 2011, p.17). Bovendien waren de raffinaderijen op Aruba en 
Curaçao voorzien van installaties om de zware ruwe Venezolaanse olie te ontzwavelen, hetgeen Amerika als 
dwingende eis had gesteld. (Van Heeswijk, 2011, p.17). 
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Noodgreep 
 

De Antilliaanse regering was niet in staat gebleken om haar burgers effectief te beschermen tegen 

blootstelling aan geweld en sociaaleconomische achterstelling. De Nederlandse interventie bestreed 

de nadelige gevolgen van beleid, maar was niet gericht op het waarborgen van goed bestuur. 

Wellicht heeft deze beduchtheid voor repressief optreden geleid tot behoedzaamheid. De 

Nederlandse interventie had het karakter van een noodgreep. Ze werd pas achteraf gesanctioneerd. 

Artikel 29 van het reglement van de gouverneur vormde hiervoor de grondslag en niet artikel 43 lid 2 

van het Statuut dat voorziet in het waarborgen van goed bestuur door de Koninkrijksregering.  

(Oostindie en Klinkers, 2001, p.80). De sociaaleconomische problematiek bleef allereerst een 

verantwoordelijkheid voor de Antilliaanse regering . De revolte zette wel een proces van politieke 

veranderingen in gang, welke leidde tot het proces van Antillianisering. 

 

Afro-Caribische emancipatie 

 
De arbeidsrevolte op Curaçao kan geplaatst worden in een discours van politieke emancipatie. 

Toenemend zelfbewustzijn en sociale ontevredenheid leidde tot politieke en culturele emancipatie 

van de Afro-Caribische onderklasse. De Nederlandse/westerse norm was niet langer maatgevend. 

Het eigene in de cultuur, het verleden en de gemeenschap werd benadrukt. “Dit alles wordt niet 

zelden geplaatst in ene context van een Afro-Curaçaose emancipatie, die uitdrukkelijk afscheid wil 

nemen van de ‘oude’ koloniale wereld. Op de achtergrond klinkt daar de echo van het black is 

beautiful dat juist in de jaren zestig zo duidelijk hoorbaar was.” (Oostindie,1999, p.29). 

Op Trinidad en Tobago deed zich een jaar later een soortgelijke situatie voor. Ook deze eilandnatie 

vormde een multiculturele samenleving die zwaar leunde op de olieverwerkende industrie. Tegen de 

(post) koloniale achtergrond en de opkomst van de Amerikaanse Black Power beweging ontstond er 

door vakbondsleiders, jonge intellectuelen en artiesten een anti-imperialistische 

emancipatiebeweging. “The Black Power movement illuminated the cross- cutting devisions within 

Trinidadian society. It also exacerbated the tensions between ethnic communities and set the course 

of politics along racial lines for over a decade” (Winn, 2006, p.320). Ook op Curaçao vormde de 

sociaal-economisch achtergestelde positie van de Afro-Caribische bevolking een voedingsbodem 

voor een emancipatiebeweging, die opkwam voor politieke, economische en culturele rechten. In de 

Staten (Antilliaanse volksvergadering) werd op 3 juni 1969 een motie tot ontbinding van het kabinet 

aangenomen, waarna vervroegde verkiezingen werden uitgeschreven. Gouverneur Debrot stelde een 

interim-regering aan die tot 5 september de lopende zaken waarnam. De positie van gouverneur 

Debrot -zoon van een Bonairiaanse plantagehouder en Venezolaanse moeder- werd eveneens 

onhoudbaar. Hij werd vervangen door de zwarte en katholieke yu di Korsow  -geboren Curaçaoënaar-

Leito. “Na 1969 wordt black niet alleen beautiful, maar zelfs voorwaarde tot het bekleden van 

politieke functies die tot dan toen aan blanken waren voorbehouden’(Jansen van Galen, 2013, 

p.365).  
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Oorzaken en gevolgen van het proces van Antillianisering 
 

De revolte bracht in de politiek het proces van Antillianisering op gang. Awor nos ta manda  (Nu zijn 

wij aan de macht) werd het adagium. Volgens Römer (1999, p.322) leidde de Antillianisering niet 

alleen tot een veranderde raciale samenstelling van het bestuur, maar was het juist de politieke kleur 

die allesbepalend werd bij het benoemingsbeleid van de overheid. Dit leidde ertoe dat politici de 

eigen achterban hielpen bij het verkrijgen van overheidsbetrekkingen. Nauta (2011, p.194) wijt dit 

patronagesysteem niet zozeer aan de Antillianisering, maar aan de wijze waarop het Nederlandse 

bestuursstelsel werd overgedragen. Dit leidde ertoe dat Antilliaanse bestuurders wel het principe van 

volksheerschappij aanvaarden, maar vanwege sociaaleconomische omstandigheden als armoede en 

achterstelling van een deel van het electoraat het politieke liberalisme ‘vermaterialiseerden’: voor 

het behouden van hun positie dienden zij te voldoen aan de verwachtingen van hun eigen achterban.  

Voor Curaçao betekende dit dat de sociaaleconomische en raciale achterstelling van de onderklasse 

politici voortbrengt waarvan hun prestaties niet worden beoordeeld volgens principes van 

democratisch bestuur maar het verbeteren van de materiële positie van de kiezer. ‘Het leven van een 

groot deel van de bevolking in de West wordt gekenmerkt door materiële gebreken. Van hoge 

democratische idealen en onpersoonlijke relaties met politici koken zij geen maaltijd, terwijl 

particularistische relaties met de politiek hen juist wel persoonlijk gewin opleveren.” (Nauta, 2011, p. 

196).  

Het deel uitmaken van hetzelfde staatsverband en het overdragen van wettelijke kaders en 

bestuurlijke modellen betekent nog niet dat binnen het koninkrijk dezelfde opvattingen gedeeld 

worden over het uitoefenen van goed bestuur.(Nauta, 2011,p.61). Voor het Isla vraagstuk kan dit 

betekenen dat de bevolking van Curaçao haar bestuurders niet afrekent op de vraag of zij erin slaagt 

milieuwetten (volgens internationale milieustandaard) te handhaven tegenover een grote 

multinational of staatsbedrijf, maar of de politici op welke wijze dan de economische belangen voor 

het eiland brengt kunnen veiligstellen en zij een graantje kunnen meepikken.  

 

Goed bestuur en civil society 
 

Verwevenheid met de politiek en de olie-industrie, evenals het prevaleren van bedrijfsbelang boven 

het welzijn van de burger zijn elementen die een belemmerende uitwerking kunnen hebben op het 

democratiseringsproces. (Ross, 2012; Baas, 2007).De dominante invloed van de olie-industrie heeft 

naast economische gevolgen ook invloed op de kwaliteit van het bestuur. De allocatie van olie-

inkomsten werkt corruptie in de hand (Karl, 1997, p.44). De Isla-raffinaderij veroorzaakte 

sociaaleconomische spanningen, die in 1969 leidden tot arbeidsonlusten die het proces van politieke 

emancipatie bevorderden.  

Ondanks de grote overeenkomsten tussen de bestuurssystemen van Nederland en de Caribische 

rijksdelen, lopen de bestuurlijke prestaties nogal uiteen. Nederland behoort naar internationale 

maatstaven van goed bestuur tot de top, terwijl de Caribische delen aanzienlijk lager scoren. (Nauta, 

2011, p.193). Het overzetten van een rechtstelsel staat niet garant voor een doelmatige toepassing 

ervan, daarvoor is een endogeen groeiproces noodzakelijk. Sociale cohesie, ruimte voor debat en 

kritische reflectie – ‘moral dialoges’- zijn evenals visie op de toekomst en bereidheid gezamenlijk 

verantwoordelijk te zijn voor de ontwikkeling van de maatschappij van vitaal belang voor het 
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uitoefenen van goed bestuur (Hirsch Ballin, 2003, p.37). Het koloniale bestuur bracht Curaçao een 

sterk ontwikkeld staatsbestel waarin de drie machten gescheiden zijn en de democratie door tal van 

checks and balances gewaarborgd wordt. Tegelijkertijd leidde het kolonialisme tot een zwakke civil 

society, die zich kenmerkt door patronageverhoudingen, clientèle ruilhandel en directe reciprociteit. 

(WRR, 2001, p.42). Het koloniale bewind vormt voor veel jonge democratieën een belemmerende 

factor. Kenmerken zijn afhankelijkheid van externe expertise, weinig geneigd zijn aanpassingen te 

doen en gewend zijn aan het accumuleren van functies bij enkele sleutelfiguren (Mol & Van Vliet, 

1997, p.8). 

Om de bovengenoemde redenen is de politieke cultuur op Curaçao dan ook complex. Onderlinge 

polarisatie en fragmentatie maken politici minder gebonden aan partijprogramma’s. Het behagen 

van het eigen electoraat belemmert het nastreven van gemeenschappelijke waarden om problemen 

op te lossen. (Nauta, 2011, p.153). De industrialisatie van Curaçao doorbrak deze sociale stratificatie 

niet, veeleer werd deze langs raciale lijnen bevestigd (Römer, 1979, p.94).  

Het olieconcern vormde met haar wereldwijde netwerk en grote belangen geen partij voor de 

bestuurders op Curaçao. Dat maakte hen echter nog niet tot willoze slachtoffers van een 

afhankelijkheidssysteem. Tot nog toe heeft het bestuur van Curaçao weinig ondernomen om hun 

burgers te beschermen tegen de nadelige gevolgen van de raffinaderij, zoals milieuverontreiniging.  

Burgers kunnen hun overheid via de rechter dwingen om goed bestuur uit te oefenen al wordt 

daarmee het interne afhankelijkheidspatroon van cliëntelisme niet doorbroken.  Armoede, 

onderwijsachterstand, een zwakontwikkelde nationale identiteit, de kleinschaligheid en de 

professionaliteitgraad van de ambtenarij vormen diverse verklaringen voor het feit dat accountability 

en transparantie in de politieke cultuur van Curaçao niet de boventoon voeren (Nauta, 2012, pp.157, 

195 en 196). 

 

Braindrain en overheidsbeleid 
 

Volgens De Ruyter van Steveninck en Camelia (2006) zal Curaçao als kleine eilandeconomie in het 

Caribisch gebied altijd blijven worstelen met specifieke problemen zoals drugscriminaliteit, hoe goed 

ze ook bestuurd worden. Zo wijzen zij op het nadeel dat een kleine samenleving “slechts een gering 

aantal talentvolle mensen kan voortbrengen.” (2006,p.368). Behalve toerisme, de financiële sector 

en de olieraffinage biedt de kleine markt weinig beroepsperspectieven waardoor veel kansrijke 

bewoners migreren. De Ruyter van Steveninck en Camelia (2006,p.369) leggen een direct verband 

tussen deze braindrain en het gebrek aan degelijk bestuur. Het tegengaan van de braindrain kan 

bijdragen tot een gevarieerdere opbouw van het electoraat. Kiezers die zich niet in een 

afhankelijkheidspositie bevinden kunnen afdwingen dat bestuurders gemeenschappelijke doelen 

nastreven en bereid zijn verantwoording af te leggen over hun handelen. 

Indien Curaçao in staat is hoogwaardige vormen van werkgelegenheid te bieden zal dit een gunstige 

uitwerking kunnen hebben op het bestuur. Volgens de regering van Curaçao garandeert het 

voortzetten van de bedrijfsuitvoering op Isla arbeidsplaatsen en technisch onderwijs op mbo- en 

hbo-niveau. (Plan van Aanpak, 2012, p.12). De Ruyter van Steveninck en Camelia (2006, p.370) 

bepleiten een gereguleerd immigratiebeleid. Hierbij worden jonge, afgestudeerde Antillianen in het 

buitenland overgehaald terug te keren middels gerichte communicatie en stimulerende fiscale 

regelingen. Het invoeren van een ‘puntenstelsel’ zal de instroom van migranten uit de regio op basis 

van leeftijd, opleidingsniveau en talenkennis kunnen reguleren. Volgens De Ruyter van Steveninck en 
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Camelia (2006, p.370) zullen inwoners uit de regio graag een bestaan op de Antillen willen opbouwen 

vanwege het politiek stabiele klimaat. Het aanscherpen van het immigratiebeleid door Curaçao kan 

echter binnen het koninkrijksverband het debat over de migratie naar Nederland verscherpen. 

(Oostindie & Klinkers, 2012, pp.80-81). De bevolking van Curaçao is er alles aan gelegen vrije toegang 

tot Nederland en Europa te behouden en zal van de politici eisen dat zij dit zullen waarborgen 

(Oostindie & Klinkers, 2012, p.254). 
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Hoofdstuk 4 Afhankelijkheid en onzekerheid 

 

Inleiding 

 
Zoals in het vorige hoofdstuk is aangetoond heeft de olie-industrie de sociale segregatie in de 

Curaçaose samenleving in stand gehouden. Dit veroorzaakte in 1969 een arbeidersopstand, waarmee 

het proces van Antillianisering intrede deed in de Curaçaose politiek. Hierdoor werd het systeem van 

patronage in de hand gewerkt  waarbij van politici werd verwacht dat zij in de economische 

behoeften van het electoraat zouden voorzien. 

In dit hoofdstuk worden de economische belangen die Isla vertegenwoordigt in verband gebracht 

met het politieke besluitvormingsproces. Hierbij is het de vraag in welke mate de economische 

belangen van Curaçao en van andere belanghebbenden worden meegewogen. Dit dient meer inzicht 

te geven in de vraag waarom het bestuur van Curaçao voortzetting van de bedrijfsvoering van Isla 

stelt boven terugdringing van de milieuvervuiling. Met betrekking tot de hoofdvraag zal worden 

nagegaan welke rol de Nederlandse regering speelt in de belangenafweging tussen economie en 

milieu door belanghebbende partijen, zoals Shell, de overheid van Curaçao en Venezuela.  

 

Toename concurrentie, afname werkgelegenheid 

 
Tot halverwege de jaren vijftig groeide de olie-industrie op Curaçao. Vanaf 1952 begon Venezuela 

steeds meer olie zelf te raffineren. Voor de olie-uitvoer naar de Benedenwindse eilanden werden 

quota opgesteld (Van Vliet, 1997, p.31). Tevens nam de internationale concurrentie van andere grote 

raffinaderijen toe. In de jaren vijftig verwerkten de raffinaderijen op de Benedenwindse eilanden nog 

ongeveer 10% van de wereldolieproductie (Haan, 1998, p.19). Dit aandeel nam echter af doordat de 

toenemende concurrentie.20 Daarnaast ging Shell meer olie verwerken in afzetgebieden zelf, zoals 

Pernis voor de Europese markt. Deze ontwikkeling werd door technologische vernieuwingen mogelijk 

gemaakt. Dankzij toename van het vaar- en draagvermogen van olietankers en het 

pijpleidingennetwerk daalden de transportkosten. (Howarth & Jonker, 2007, p.274). Vanwege 

verbeterde raffinagetechnieken gingen bovendien minder reststoffen verloren waardoor het 

verwerken van ruwe olie nabij de afzetmarkten vanaf de zeventiger jaren rendabel werd.(Haan, 

1998, p.241).  

Deze ontwikkelingen hadden grote gevolgen voor de olieverwerking in Curaçao en Nederland. Shell 

ontplooide in het Nederlandse Pernis meer activiteiten, omdat die grootschalige installatie vrijwel elk 

type ruwe olie kon verwerken tegen de laagste kosten. In 1956 bedroegen de bedrijfskosten in 

Nederland de helft van die van Isla of die van Cardón te Venezuela. (Howarth & Jonker, 2007, p.263). 

Dit had gevolgen voor de werkgelegenheid die Isla bood. Mede vanwege de toegenomen 

automatisering nam in de periode 1952-1969 het aantal arbeidsplaatsen in de olie-industrie op 

Curaçao af van 21.100 naar ruim 5000. (Haan,1998, p.20). In 1972 volgde opnieuw een halvering. Als 

                                                             
20 In 1970 namen de Antilliaanse raffinaderijen  nog 1,9% van de verwerking van alle olie wereldwijd voor hun 
rekening. In ruim tien jaar daalde dit percentage tot 0,9% (Haan, 1998, p.241). 
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gevolg van de oliecrisis van 1973 daalde de Amerikaanse import van 250.000 naar 30.000 vaten per 

dag (Van Vliet, 1997 p.31). Vanwege verscherpte regelgeving verloren veel buitenlandse 

raffinaderijen hun afzetmarkt aan de Amerikaanse oostkust, de Antilliaanse raffinaderijen zelfs 80% 

(Haan, 1998 p.34). Tevens kocht Shell in de Verenigde Staten steeds meer raffinaderijen op die 

efficiënter zware olie konden verwerken dan Isla. Tevens verplaatste het concern in 1984 haar 

Amerikaanse hoofdkwartier van Curaçao naar Houston. (Van Vliet, 1997, p.32). Shell maakte 

langzaamaan een terugtrekkende beweging uit Curaçao. 

 

Achterstandspositie Isla-raffinaderij 

 
Voor de multinational nam het bedrijfseconomisch belang van de raffinaderij af. Wereldwijd was 

sprake van een raffinageovercapaciteit.  De vraag naar stookolie daalde in de jaren zeventig. 

Noodzakelijke investeringen zoals uitgevoerd in de Nederlandse raffinaderijen te Pernis bleven op 

Curaçao achterwege. Van Vliet spreekt van “nalatigheid, om de sterk verouderde raffinaderij te 

upgraden” (1997, p.45).  De Isla-raffinaderij werd daarmee minder rendabel. Indien industrie 

verstoken blijft van research en innovatie, loopt zij het gevaar dat de export relatief in waarde zal 

verminderen en daarmee kan het land in een achterstandspositie terechtkomen. (Roberts & Thanos, 

2003, p.24).  

De Jong  (Antilliaans Dagblad, 4-5-2015) stelt echter dat Shell in de jaren zeventig jaarlijks gemiddeld 

veertig miljoen gulden investeerde in de raffinaderij. De laatste grote investering  -een thermische 

kraker van 70 miljoen dollar- werd zelfs begin jaren tachtig gerealiseerd. Deze gegevens lijken te 

onderbouwen wat Shell in een nieuwsbericht uit 2013 stelde over de conditie van de raffinaderij in 

1985. Isla was een “goedwerkende en normaal onderhouden” installatie.21 De Jong  (Antilliaans 

Dagblad 4-5-2015) stelt echter in hetzelfde artikel dat niet Shell de laatstgenoemde investering  voor 

haar rekening nam, maar een pensioenfonds. Bovendien draaide Shell er vanaf 1982 verliezen -tien 

tot dertig miljoen dollar per maand-. Volgens De Jong (Antilliaans Dagblad, 4-5-2015) was dit mede 

een gevolg van de marktconforme prijs die Venezuela sinds de nationalisatie aan Shell 

doorberekende. Ook Sluyterman (2007, p.74) erkent dat Isla minder goed kon concurreren sinds de 

nationalisatie in 1976, waarbij het staatsbedrijf PDVSA producten onder de marktprijs aanbood. 

Tevens kon de raffinaderij niet langer terugvallen op het zusterbedrijf in Venezuela. (Haan, 1998, 

p.34). De Jong  (Antilliaans Dagblad, 4-5-2015) concludeert dan ook: “De glorietijd was voorbij. Het 

wachten was op de valbijl.” In 1985 kondigde Shell haar vertrek uit Curaçao aan. 

 

 

 

                                                             
21 Shell Nieuwsbericht van 21-3-2013 Reactie Shell op Zembla-uitzending over Isla-raffinaderij Curaçao. Zie: 
http://www.shell.nl/nld/aboutshell/media-centre/news-and-media-releases/archive/2013/zembla-
curacao.html (Geraadpleegd op 6-1-2015). 

http://www.shell.nl/nld/aboutshell/media-centre/news-and-media-releases/archive/2013/zembla-curacao.html
http://www.shell.nl/nld/aboutshell/media-centre/news-and-media-releases/archive/2013/zembla-curacao.html
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Ongunstig tijdstip 

 
Het aangekondigde vertrek van Shell sloeg toch nog in als een bom. De banen van alle Shell 

medewerkers en ongeveer 4000 anderen stonden op het spel. Dit riep bij de Antilliaanse overheid 

het volgende doemscenario op: kapitaal, in de vorm van buitenlandse deviezen en indirecte 

inkomsten zou halveren en menselijk kapitaal in de vorm van know how en kansrijke arbeidskrachten 

zou -grotendeels- naar Nederland migreren. (Van Vliet, 1997, p.34).  

Het aangekondigde vertrek kwam voor Curaçao op een bijzonder slecht moment: de economische 

recessie, die was ingezet in 1982 verslechterde de situatie op de arbeidsmarkt. Het 

werkloosheidspercentage was inmiddels gestegen tot een recordhoogte van 24% (Reinders, 1993, 

p.193). Het begrotingstekort, voor het jaar 1985 begroot op Naf 31 miljoen, bleek uiteindelijk op te 

lopen tot een bedrag van 70 miljoen Antilliaanse guldens. De eigen luchtvaartmaatschappij 

Antilliaanse Luchtvaartmaatschappij ALM -met 1200 werknemers op de loonlijst- leed zware 

verliezen en het Venezolaanse kooptoerisme zakte in na de devaluatie van de Bolivar in 1983. Alleen 

de financiële sector (de offshore) genereerde nog aanzienlijke belastinginkomsten, maar 

veranderende Rijkswetgeving binnen het Koninkrijk dreigde hieraan een einde te maken. (Reinders, 

1993, pp.193-194).  

De Antilliaanse overheid probeerde Shell ertoe over te halen om de bedrijfsvoering van Isla voort te 

zetten. Volgens Welzer (2009, p.69) bevinden met name ontwikkelingslanden zich in een kwetsbare 

positie ten opzichte van multinationals die vanwege hun wereldwijde netwerk de mogelijkheid 

hebben hun activiteiten te verplaatsen. Gedurende de onderhandelingsfase beschikte de Antilliaanse 

regering niet over een set alternatieven. Daarmee kon Shell –goeddeels- op eigen voorwaarden 

blijven of vertrekken. 

 

De onderhandelingen 

 
De Antilliaanse regering trachtte Shell te bewegen om de raffinaderij in bedrijf te houden.  Shell 

stelde hiertoe bereid te zijn indien de Antilliaanse regering de winstbelasting -minimaal 15,5 miljoen 

dollar- zou kwijtschelden en zou instemmen met het schrappen van 550 -van de 1950- banen en een 

loonsverlaging van 15% (Van Vliet, 1997, p.33). Daarnaast verlangde Shell dat de Antilliaanse regering 

een dagelijkse levering van 50.000 vaten ruwe olie uit Venezuela boven de dagelijkse leveranties zou 

garanderen. Ten slotte wilde Shell dat de Antilliaanse regering zich voor 135 miljoen dollar zou 

inkopen in de raffinaderij. Volgens Van Vliet (1997, p.33) kon de Antilliaanse overheid vooral aan 

laatstgenoemde voorwaarde niet voldoen. De Jong (Antilliaans Dagblad 4-5-2015) stelt dat de 

Antilliaanse regering wel kans zag de meeste wensen van Shell in te willigen, maar dat Curaçao niet 

bij machte was te participeren in de raffinaderij. Evenmin was het eiland in staat de noodzakelijke 

modernisering , die was beraamd op 600 miljoen dollar, te bekostigen. De Jong (Antilliaans Dagblad, 

4-5-2015) vermeldt dat van Nederlandse zijde geopperd is Shell hiervoor op te laten draaien in ruil 

voor vrijwaarding van schadeclaims wegens milieuverontreiniging.  

De schoonmaakkosten werden op 350 miljoen dollar geschat (Van Vliet,1997, p.35). De 

milieuaspecten wogen volgens Van Vliet (1997, p.33) in de onderhandelingen dan de economische 

perspectieven. Dat betekent niet dat de Antilliaanse regering de milieuproblematiek niet 

onderkende. Verschillende bronnen melden dat Antilliaanse bewindslieden zich terdege bewust 
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waren van de milieuvervuiling.22 Duidelijk exponent hiervan vormde het asfaltmeer.23 In de 

onderhandelingen tussen vertegenwoordigers  van Shell en de Antilliaanse overheid zou echter over 

het asfaltmeer gesproken zijn als bron van inkomsten, niet als milieuprobleem (Background report 

2012, pp.45-46). Uitkomst van de onderhandelingen was dat de Antilliaanse regering voor 1 gulden 

het eigenaarschap verkreeg over de raffinaderij en alle toebehoren van Shell24. Bij deze prijs zat de 

clausule inbegrepen dat Shell niet aansprakelijk gesteld kon worden voor enige vorm van 

milieuschade vanwege de bedrijfsvoering van de raffinaderij (Milieudefensie, 2011, p.45). Het 

Venezolaanse staatsbedrijf PDVSA zou vervolgens het complex huren, zodat de bedrijfsvoering 

voortgezet werd. Van Vliet (1997, p.45) stelt dat het eilandgebied Curaçao uiteindelijk weinig heeft 

geprofiteerd van de uitkomsten van de onderhandelingen terwijl het milieu de grote verliezer was. 

 

Afhankelijk of incapabel? 
 

Van Vliet betitelt de overdracht van de raffinaderij van Shell aan Curaçao als “op zijn minst 

onzorgvuldig” (1997, p.48). Hij signaleert een disbalans in de machtsverhouding tussen de 

multinational en de Antilliaanse autoriteiten. Dit wijt hij deels aan een gebrek aan kennis bij de 

Antilliaanse overheid over technische aangelegenheden zoals de status van het complex en het 

niveau van vervuiling.  

In de literatuur wordt door diverse auteurs onderkend dat de olie-industrie de 

afhankelijkheidspositie van Curaçao en haar inwoners heeft versterkt (De Jong, 2015; Dekker, 1982; 

Römer, 1979). De Antilliaanse overheid was niet in staat voldoende tegenwicht te bieden aan de 

dominante machtspositie van de multinational. Tevens werd het inadequaat optreden van de 

overheid door verscheidene auteurs in verband gebracht met het patronagesysteem dat sterk 

ontwikkeld was in de Curaçaose politiek. Römer (1999, p.322) ziet een direct verband tussen de 

arbeidsonlusten die in 1969 in Isla tot een uitbarsting kwamen en het versterken van het 

patronagesysteem door het daarop volgende Antillianiseringsproces in de politiek. Oostindie (1999, 

pp.17, 24 en 27) geeft aan dat juist het patronagesysteem een van de oorzaken was voor de revolte 

omdat het de mobiliteit van de zwarte bevolking remde. 

                                                             
22 Jeanneta van Ditshuijzen, ‘Curaçao worstelt met asfalt-erfenis Shell’, Trouw, 5-4-1996.  
Maria Liberia Peters, minister president van de Nederlandse Antillen ten tijde van de overdracht zou zich 
tegenover reporter Dick Drayer hebben laten ontvallen dat ze zich ervan bewust was met de overdracht van de 
Isla-raffinaderij een ‘kat in de zak’ te hebben gekocht. “Maar”, zo zei ze, “ik stond met de rug tegen de muur, 
Curaçao stond met de rug tegen de muur.” Zie: 
http://weblogs.nos.nl/binnenlandredactie/2013/08/24/curacao-verloor-in-1985-de-regie-over-de-isla/ 
(Geraadpleegd op 13-4-2014). 
23 Het asfaltmeer was grotendeels een gevolg van de oorlogsindustrie (Van Soest, 1977, p.462). Ongeveer 2 
miljoen ton stookolie en asfalt werd provisorisch opgeslagen in kuilen (Howarth & Jonkers, 2007, p.36). In de 
periode 1983-1985 werd op commerciële basis stookolie verwerkt. 
24 Shell boekte de raffinaderij voor 650 miljoen dollar af, waarbij een bedrag van 300 miljoen dollar aan 
pensioen uitgaven was inbegrepen (Van Vliet, 1997,p.35). De daadwerkelijke waarde van het industriële 
complex is  onderwerp van discussie. Volgens De Jong (Antilliaans Dagblad, 8-5-2015)toont recent onderzoek 
aan dat dit bedrag vermoedelijk te hoog gewaardeerd is en er feitelijk zelfs sprake was van een negatieve 
balans. Schattingen over dit negatieve bedrag lopen uiteen van honderd  miljoen tot anderhalf miljard gulden. 
De presentatie waarmee professor Kunneman in 2010 zijn aanbevelingen deed aan het bestuurscollege van 
Curaçao is te raadplegen via: http://www.onderzoeksredactie.nl/artikel/claim-van-curacao-op-shell-maakt-
kans/ (Geraadpleegd op 1-8-2015). 

http://weblogs.nos.nl/binnenlandredactie/2013/08/24/curacao-verloor-in-1985-de-regie-over-de-isla/
http://www.onderzoeksredactie.nl/artikel/claim-van-curacao-op-shell-maakt-kans/
http://www.onderzoeksredactie.nl/artikel/claim-van-curacao-op-shell-maakt-kans/
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Het patronagesysteem werkte in de hand dat overheidsdienaren op posities terecht konden komen 

die niet altijd overeen kwamen met hun ingebrachte capaciteiten. Van Vliet stelt dat de Antilliaanse 

regering weliswaar onvoldoende op de hoogte was van de milieuschade van het industriecomplex 

maar dat wellicht nauwelijks invloed zou hebben gehad op de uitkomsten, “daar de 

overdrachtsvoorwaarden geheel werden gedicteerd door Shell” (1997, p.45). Van Ditzenhuijzen 

(Trouw, 16-11-1999) haalt met betrekking tot het beschikken van adequate kennis door Antilliaanse 

bestuurders een uitspraak aan van de Nederlandse ondernemer Arie van der Kooy, die stelt dat de 

Antilliaanse regering kennis van experts onbenut liet.25 Tevens liet de Antilliaanse regering na, 

afspraken te maten met de PDVSA  inzake het verwerken van het asfalt in Isla, waarmee op 

commerciële basis al een begin was gemaakt. 

 

Haan (1999) verklaart het vertrek van de multinational meer vanuit macro-economisch perspectief. 

De Isla-raffinaderij kreeg te kampen met overcapaciteit. “De raffinaderij kon alleen voortbestaan 

doordat deze de facto ter beschikking kwam van de staatsoliemaatschappij van het OPEC-land 

Venezuela.” (1999, p.284). Haan wekt hiermee de indruk dat overname van de Isla-raffinaderij door 

de PDVSA een logische stap was. De Jong (2015) stelt echter dat het vanuit bedrijfseconomisch 

perspectief helemaal niet voor de hand lag dat de PDVSA de Isla-raffinaderij in gebruik wilde gaan 

nemen. De PDVSA beschikte inmiddels zelf over voldoende raffinagecapaciteit, zodat het huren van 

een verouderde installatie waarvan onduidelijk was wie zou opdraaien voor de hoge kosten voor de 

modernisatie geen aantrekkelijke optie was (Antilliaans Dagblad, 4-5-2015). 

 

De politieke belangen van Venezuela bij de Isla-raffinaderij 
 

Venezuela was zelf niet bereid de raffinaderij te kopen (Van Vliet, 1997 p.35). Toch had de regering 

te Caracas er om politieke redenen belang bij dat de olieraffinaderij op Curaçao deel bleef uitmaken 

van de productieketen van Venezolaanse olie. Volgens Tom de Jong (Antilliaans Dagblad, 4-5-2015) is 

uit recentelijk openbaargemaakte diplomatieke bronnen namelijk gebleken dat de Venezolaanse 

president Lusiuchi (1984-1989) in een brief aan zijn Amerikaanse ambtsgenoot aangaf dat hij vreesde 

dat sluiting van de raffinaderij grote sociale onrust tot gevolg zou hebben. Dit kon leiden tot 

communistische infiltratiepogingen vanuit Cuba en Nicaragua, zo vreesde hij. Herhaling van de 

revolte van 1969 diende dan ook voorkomen te worden. Tevens kon Venezuela  middels de 

raffinaderij –economische- invloed uitoefenen op de Benedenwindse eilanden.26  

Afgesproken werd dat het Venezolaanse staatsbedrijf PDVSA de raffinaderij voor een periode van vijf 

jaar zou huren voor 11 miljoen dollar per jaar. In het huurcontract werd de nog steeds geldende 

bepaling vastgelegd dat de PDVSA “volledig is vrijgesteld van alle belastingen, rechten of heffingen 

                                                             
25 Van der Kooy haalt als voorbeeld Gilbert Wawoe die bij Shell in dienst was. Afgaande op zijn LinkedIn pagina; 
https://www.linkedin.com/pub/gilbert-wawoe/13/41a/bba (Geraadpleegd op 12-8-2015) is de heer Wawoe 
van 1964-1995 in dienst geweest van Shell, waaronder enkele jaren op Curaçao. (1974-1978). Als redactionele 
aanvulling wordt in het artikel van Van Ditzenhijzen gesteld dat Wawoe toen topman was en later de functie 
van Staatsraad bekleedde. Het artikel maakt niet duidelijk of de heer Wawoe vanwege zijn dienstverband bij 
Shell in de gelegenheid was om de Antilliaanse overheid te adviseren. 
26 Het Venezolaanse staatsbedrijf sponsort daarnaast tal van maatschappelijke activiteiten op Curaçao, vooral 
op het gebied van sportbeoefening. In de periode 2006-2015 werd 83,8 miljoen gulden geschonken. Ton de 
Jong, Antilliaans Dagblad (5) 2015. http://www.antilliaansdagblad.com/index.php/publicaties/100-jaar-
olie/11071-raffinaderij-niet-grondig-vernieuwd-5 (Geraadpleegd op 31-7-2015). 

https://www.linkedin.com/pub/gilbert-wawoe/13/41a/bba
http://www.antilliaansdagblad.com/index.php/publicaties/100-jaar-olie/11071-raffinaderij-niet-grondig-vernieuwd-5
http://www.antilliaansdagblad.com/index.php/publicaties/100-jaar-olie/11071-raffinaderij-niet-grondig-vernieuwd-5
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welke samenhangen met het drijven van de raffinaderij en de levering, het verhandelen en opslaan 

van aan haar, dan wel aan derden toebehorende aardolie en- producten, door haar verwerkt of voor 

haar bestemd. Dit zijn: winstbelasting, invoerrechtenbelasting op koolwaterstoffen en andere stoffen 

en op materialen benodigd in het kader van investeringsprogramma’s, belastingen op onroerend 

goed en gebruiksbelasting voor terreinen van de raffinaderij” (Van Vliet, 1997, p.35). 

 

Correlatie met de Nederlandse gaswinning? 

 
Nederland speelde een actieve rol in het onderhandelingsproces tussen de Antilliaanse regering, 

Shell en Venezuela. Toenmalig minister Jan de Koning van Koninkrijkszaken zou zich hebben laten 

ontvallen: “Ik heb geen behoefte aan een dik economisch onderzoek met alle voors en tegens, maar 

ik wil argumenten horen om die raffinaderij open te houden.”27  Naast economische argumenten 

speelden voor Nederland ook politieke belangen een rol. Buitenlandse zaken was een 

Koninkrijksaangelegenheid en daarmee een taak van de Nederlandse overheid. Daarnaast stonden 

ook eigen belangen op het spel bij een eventuele sluiting van de raffinaderij op Curaçao. Dit kon 

resulteren in sociale onrust, massale werkloosheid en toenemende afhankelijkheid van Nederlandse 

(financiële) steun. Dit kon er toe leiden dat vanuit de Antillen een migratiestroom naar Nederland 

zou plaatsvinden.  

Eveneens onderhield Nederland directe handelsbetrekkingen met Venezuela. In Nederland 

investeerde Shell in een Hycon-installatie voor de verwerking van Maya crude, goedkope 

Venezolaanse olie met veel zware metalen. Dit was een uitvloeisel van het zogenaamde 

´Herenakkoord´ tussen de Nederlandse overheid en Shell en Exxon (Correljé , 2011, p.347). De 

oliemaatschappijen beloofden te investeren in hoogwaardige verwerkingstechnologieën in 

Nederland in ruil voor concessies. Hier ligt een verband met Nederland als belangrijke gasproducent.  

Shell en Esso (Exxon) vormden een joint venture onder de naam Nederlandse Aardolie Maatschappij 

(NAM), die zich richtte op de exploratie en exploitatie van fossiele brandstoffen in Nederland. Sinds 

de ontdekking van het grote aardgasveld nabij Slochteren  verkreeg de NAM de concessie hiervan.28 

De Nederlandse overheid garandeerde de afzet van gas tegen acceptabele prijzen terwijl Shell en 

Exxon toezegden ook de kleinere en dus kosten intensievere gasvelden te exploiteren (Correljé, 

2011, p.346).  

In 1972 leverde Nederland 92% van het internationaal verhandelde aardgas in Europa. Na de 

oliecrisis van 1973 ging Nederland behoedzamer om met de gasexploitatie. Vanwege de tweede 

oliecrisis (1979-1980) was de gaswinning voor zowel de overheid als de olieconcerns lucratief 

(Correljé, 2011, p.347). Voor Shell nam aardgas een steeds belangrijkere plaats in (Sluyterman, 2007, 

p.225). De Nederlandse regering maakte met de olie-industrie afspraken over de gaswinning en de 

prijzen. De Nederlandse regering kwam met de concerns overeen  dat een deel van de 

gasopbrengsten werd benut voor het beheer van minder rendabele gasvelden. Bovendien zegden de 

                                                             
27 Perry Feenstra, ‘Helder, maar vaak ook hard’, Trouw, 13-6-2003. Opgetekend uit de mond van Hans de Boer, 
die deze mondelinge instructie van de minister ontving. Zie: 
http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/2587885/1998/03/28/Ondernemersvoorman-heeft-
een-hekel-aan-economische-modellen.dhtml (Geraadpleegd op 4-8-2015). 
28 De productiekosten en de inkomsten uit de gasverkoop kwamen toe aan het orgaan Maatschap Groningen. 
Hierin had de NAM een aandeel van 60%. De overheid participeerde namens DSM (Dutch State Mines) voor 
40%. De Maatschap Groningen verkocht het aardgas aan de Gas-unie, waarin de overheid voor 10 % direct en  
voor 40% via DSM deelnam en de beide olieconcerns elk voor 25% (Sluyterman, 2007, p.225). 

http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/2587885/1998/03/28/Ondernemersvoorman-heeft-een-hekel-aan-economische-modellen.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/2587885/1998/03/28/Ondernemersvoorman-heeft-een-hekel-aan-economische-modellen.dhtml
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concerns toe in Nederland te zullen investeren in hoogwaardige technologie. Volgens Van Vliet 

(1997, p.34) leefde in de Tweede Kamer de wens, deze overeenkomst -ook wel ‘Herenakkoord’ 

genoemd- ook toe te passen te Curaçao, teneinde de Isla-raffinaderij te moderniseren en de 

milieuschade terug te dringen. Aan deze wens werd door de Nederlandse regering geen gehoor 

gegeven.  

In het Nederlandse parlement  wordt de afgelopen decennia herhaaldelijk de Isla-problematiek 

besproken. Het Nederlandse staatsbestel voorziet niet in een Koninkrijksparlement waarin op basis 

van een gelijkwaardige inbreng het beleid voor het gehele Koninkrijk besproken en gecontroleerd 

kan worden. In het volgende hoofdstuk zal op dit democratisch deficit (Oostindie (1999, 2001) verder 

worden ingegaan. 

 

Nederlandse steun voor falend beleid 
 

Haan (1999) stelt dat de economische ontwikkeling van Curaçao stagneerde vanwege een 

imploderende institutionele structuur. Het ambtenarenapparaat dijde vanwege het 

patronagesysteem uit. Dit leidde tot meer bureaucratie, hoge consumptieve overheidsbestedingen 

en begrotingstekorten, terwijl overheidsinvesteringen in de publieke sector achterbleven (1999, 

p.292,293).  

De analyse van Haan lijkt aansluiting te vinden bij het economisch verklaringsmodel dat in de 

literatuur omschreven wordt als de ‘rentenier-staat’ (Baas, 2007, p.543; Karl, 1997, p.16). Overheden 

van veel olieproducerende landen zijn vanwege de olie-inkomsten niet afhankelijk van de bevolking. 

(Baas, 2007 p.543). De  overheid van Curaçao had echter geen beschikking over de inkomsten die de 

olie-industrie genereerde. Hoe is dan te verklaren dat de Antilliaanse overheid niet genoodzaakt 

werd een ineffectief beleid te wijzigen?  

Haan (1999, p.296) stelt dat het verstrekken van ontwikkelingshulp door Nederland in de periode 

1969-1995 aantoonbaar effect had op het handelen van de Antilliaanse overheden. De eigen markt 

werd beschermd en de secundaire sector werd met overheidssteun bevoordeeld boven andere 

sectoren, zoals de dienstverlening en het toerisme. “Het (impliciete) Nederlandse ideaal van rokende 

schoorstenen op de eilanden zette het ontwikkelingsbeleid, vooral het op Curaçao gerichte beleid, op 

het verkeerde been.” (1999, p.296). Nederland steunde het defensieve beleid van Curaçao om de 

eigen markt kunstmatig te beschermen om zo werkgelegenheid te behouden. Dit had echter tot 

gevolg dat de particuliere investeringen achterbleven, waarop de overheid meer mensen in dienst 

nam. Volgens Haan was dit beleid improductief en kon het alleen vanwege Nederlandse 

ontwikkelingsgelden in stand worden gehouden, want “het hele industrialisatiebeleid was een 

mislukking” (1999, p.298). De invloed van de overheid op de eilandeconomie nam toe. Naast de 

raffinaderij werd de overheid eigenaar van grote delen van het productieapparaat en nam de 

bureaucratie en regelgeving toe. Haan (1999, p.295) verwijt Nederland dat het in eigen land 

constructieve samenwerking tussen de private sector en de overheid wist te bevorderen -het 

befaamde poldermodel-, terwijl het de overheid van Curaçao steunde in een beleid dat polarisatie, 

gebrek aan transparantie en patronage deed toenemen. “Zo belandde Curaçao in een structurele 

economische crisis, die door de Nederlandse ontwikkelingshulp slechts werd toegedekt, niet 

verholpen. Integendeel. Het economisch beleid van de Antilliaanse/Curaçaose overheid en van de 

Nederlandse overheid richting de Antillen sinds mei 1969 kan niet anders dan als een fiasco worden 

beschouwd.”  
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Weenink (2009)stelt dat er een correlatie bestaat tussen marktbescherming en bestuurlijke 

integriteitproblemen. Met een verwijzing naar de econoom Olson die stelt dat een 

interventionalistische staat een vehikel is voor patronage ten gunste van belangengroepen 

concludeert Weenink: “Dit lijkt ook voor Curaçao te gelden” (2009, p.79). Staatsbedrijven hebben 

veelal een monopoliepositie wat de afstand tot de consument vergroot en de controlefunctie door 

de gemeenschap verkleint. Tot ongeveer het jaar 2000 werd het defensieve beleid van Curaçao 

mogelijk gemaakt door Nederlandse ontwikkelingsgelden, waarbij overheidsgelden vooral besteed 

werden aan subsidies en personeelsuitgaven (Weenink, 2009, p.76). 

Naar het verband tussen ontwikkelingshulp en het bevorderen van goed economisch beleid en goed 

bestuur is veelvuldig onderzoek gedaan. In 1997 verscheen een invloedrijk rapport van Burnside en 

Dollar (Aid, Policies and Growth), waarin werd aangetoond dat waar slecht economisch beleid wordt 

gevoerd, ontwikkelingsprojecten geen goed beleid weten uit te lokken. Hulp werkt alleen 

stimulerend als er reeds goed beleid wordt gevoerd. Goed bestuur laat zich niet eenvoudig 

definiëren. In dit verband wordt functioneel beleid bedoeld dat voorwaarden schept voor 

economische groei. Daarnaast kan goed bestuur ook breder worden gedefinieerd als een ideaal, 

waarbij inhoud wordt gegeven aan bepaalde beginselen van goed bestuur en het bevorderen van 

mensenrechten en de rechtsorde (WRR, 2001 p.19). Ten aanzien van Curaçao zette Nederland 

decennia lang in op voorwaardenscheppend beleid dat moest resulteren in economische –en 

uiteindelijk staatkundige- zelfstandigheid (De Jong, 2005, pp.93-94). Dit beleid was niet effectief. De 

Nederlandse ontwikkelingshulp werd niet geïntegreerd in een gemeenschappelijk beleid voor het 

Koninkrijk, maar had het karakter van buitenlandse hulp. De Nederlandse financiële steun moest de 

zelfredzaamheid bevorderen. Ondanks dit streven nam vanaf het midden van de vorige eeuw tot het 

jaar 2000 de ontwikkelingshulp gestadig toe (Oostindie & Klinkers, 2012, p.70). Gaandeweg koos 

Nederland voor ontwikkelingshulp waarbij goed bestuur inhoudelijk vorm moest krijgen. Vanaf 2002 

vormde de ‘waarborgfunctie’ een aparte begrotingspost om daarmee het versterken van goed 

bestuur te financieren. (Oostindie & Klinkers, 2012,p.72). Ondanks alle Nederlandse steun voor 

bevordering van de economische en bestuurlijke zelfstandigheid is de Isla-problematiek buiten het 

Nederlandse stimuleringsbeleid gebleven. De overheid van Curaçao is niet aangemoedigd om de 

negatieve gevolgen van de olie-industrie op het eiland te beperken. In het overheidsbeleid van 

Curaçao vormt de economische groei die de raffinaderij kan genereren de leidraad. De vraag of 

milieuschade de rechten van burgers schendt is hieraan ondergeschikt.  

 

Onkunde, onwil en onmacht? 
 

Volgens het legaliteitsprincipe opereert het bestuur van een rechtsstaat binnen de eigen kaders 

(Saleh, 2011 pp.27,28).Volgens De Jong (Antilliaans Dagblad, 4-5-2015) faalde de Curaçaose 

milieudienst in het uitvoeren van het milieubeleid vanwege onderbezetting en onbekwaamheid. De 

Jong (2015) typeert de houding van de eilandregering als een combinatie van onwil, onkunde en 

onmacht. Kritische deskundigen werden weggestuurd en met alarmerende rapportages werd niets 

gedaan. In een rechtsstaat mag van een overheid verwacht worden dat deze haar eigen wetgeving,  

-zoals Hinderwetgeving,- handhaaft. 

Een reden voor het falend milieubeleid is de transitie uit 1985, waarbij in de onderhandelingen 

economische belangen prevaleerden boven milieuzaken. Jans en Thiel (2008, p.164) stellen dat met 
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de PDVSA afspraken zijn gemaakt, waarbij de exploitant gevrijwaard is voor eventuele 

aansprakelijkheidsclaims. Deze kunnen op de overheid afgewenteld worden. Dit ondermijnt het 

principe dat de vervuiler betaalt. Sinds de overdracht in 1985 is Curaçao zowel eigenaar als 

handhaver. Volgens Van Vliet (1997, p.46) levert dit in de praktijk ernstige belangenverstrengeling 

op. Deze wordt volgens Haan (1998, p.144) versterkt doordat veel overheidsdiensten, zoals  de 

Refineria di Korsou die het beheer van de raffinaderij tot taak heeft, in overheids-NV’s worden 

ondergebracht die in de politieke praktijk maar moeilijk door de volksvertegenwoordiging 

gecontroleerd kunnen worden.29 Ook de Rekenkamer ondervindt hinder bij het controleren van 

(semi-) overheidsinstanties. Volgens Haan kampt de Rekenkamer “om politieke redenen” met 

structurele onderbezetting (1998, p.146).   

 

Milieuvervuiling en rapportage 
 

Tijdens de eigendomsoverdracht van Isla door Shell in 1985 waren verscheidene vormen van 

milieuvervuiling bekend. Een van de eerste milieurapportages over Ilsa werd opgesteld naar 

aanleiding van een rechtszaak uit 1965 waarbin een particulier Shell tevergeefs aanklaagde wegens 

overlast van roet, rook en stank. De raffinaderij was vrijgesteld van de (beperkte) 

Hinderwetvergunning uit 1953.30 In 1979 en 1980 had de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond de 

bestaande Hinderwet kritisch tegen het licht gehouden en geadviseerd deze te moderniseren en ook 

de raffinaderij onder haar reikwijdte te laten vallen. Shell reageerde niet afwijzend maar stelde dat 

deze gefaseerd doorgevoerd diende te worden. Antilliaanse politici waren echter beducht de 

raffinaderij een strobreed in de weg te leggen (Van Rijn, 1992, pp.11,27,32). In 1983 toonde de 

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond aan dat de uitstoot van zwaveldioxide de gezondheid van 

omwonenden schaadde (Van Vliet, 1998, pp.39-40). Een onderzoek van het Nederlandse ministerie 

van Verkeer, Ruimtelijke Ordening en Rijkswaterstaat in 1985 toonde ernstige waterverontreiniging 

aan rondom de Isla-raffinaderij (Background report 2012, p.46).  

Met de bedrijfsovername door de PDVSA kwam geen einde aan de milieuverontreiniging, 

integendeel. In 1994 werd de Hinderwet aangepast al bleef de milieuvervuiling ongehinderd 

voortbestaan. (Ter Meer, Verhagen, Slijkman, 2007 p.9). 

 

Verscheidene wetenschappelijke rapportages toonden het causaal verband aan tussen de 

luchtverontreiniging die Isla veroorzaakt en de schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid. 

(DCMR, 2004). In 2007 werd op grond van wetenschappelijk onderzoek in een rechtszaak vastgesteld 

dat jaarlijks tenminste achttien personen vroegtijdig overlijden vanwege de uitstoot van 

zwaveldioxide en acht personen wegens PM1031 (Jans & Thiel, 2008 p.162). Met name in de 

stadswijken Wishi en Marchena, die zich onder de rook van de raffinaderij bevinden zijn de gevolgen 

                                                             
29 Weenink duidt staatsbedrijven op Curaçao als overheids-NV’s. Verscheidene hiervan zijn in verband gebracht 
met integriteitproblemen(Weenink,2009, p.72). Ook Haan (1998) spreekt van overheids-NV’s. Haan (1999, 
p.292) stelt dat op Curaçao tevens overheidsdiensten werden omgezet in een NV-vorm zodat een toename van 
het overheidspersoneel niet als zodanig te boek zou worden gesteld.  
30 Gedurende de periode dat Shell de raffinaderij in bedrijf had bestond er slechts één nationale wettelijke 
bepaling inzake luchtverontreiniging. Op grond van een verordening uit 1930 is het verboden in de haven en 
nabij het centrum van Willemstad vanaf een object of schip rook of roet uit te stoten (Van Rijn, 1992, p.53). 
31 PM10 (respirabel stof) is ook wel bekend als zwevend stof/fijnstof.  
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van de milieuvervuiling merkbaar (Buurtprofiel Wishi, 2012). 

Toch is volgens Barkhuysen (2013, p.1693) de uitstoot van bijvoorbeeld zwaveldioxide en fijnstof 

door de Isla-raffinaderij moeilijk exact vast te leggen, omdat de Hinderwetvergunning als norm een 

jaarlijks gemiddelde hanteert. De omvang van de uitstoot kan vanwege het productieproces, 

invloeden van het verkeer en de uitstoot door andere installaties zoals de energiecentrale van dag 

tot dag grote verschillen vertonen. De Nederlandse regering heeft geavanceerde meetapparatuur 

beschikbaar gesteld om de milieudienst van Curaçao hierin bij te staan (Kamerstuk 2013z06019, 

2013). Dit is een voorbeeld van een manier waarop een klein autonoom land als Curaçao geholpen 

kan worden de beperkingen die een kleine eilandeconomie met zich mee kan brengen voor het 

efficiënt functioneren van het overheidsapparaat (de diseconomies of scale) te overwinnen (Mol & 

Van Vliet, 1997, p.7). Vervolgens is het van belang wat met de meetresultaten gedaan wordt. 
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Hoofdstuk 5 Waarborgen van goed bestuur 

 

Inleiding 
 

Veel ontwikkelingslanden danken hun klassieke democratisch- rechtsstatelijke bestuursvorm aan 

Europese koloniale mogendheden. Het overdragen van deze bestuursvorm garandeert niet dat deze 

jonge democratieën daadwerkelijk goed bestuur uitoefenen. (Hirsh Ballin, 2001, p.223). Gelijke 

rechtsregels kunnen een verschillende uitwerking vertonen in westerse en niet-westerse 

samenlevingen. Dit kan discussies oproepen over cultuurrelativisme, universalisme van 

democratische uitgangspunten van goed bestuur en (vermeende) westerse suprematie. Dit discours 

heeft raakvlakken middels de staatkundige en politieke context van de Isla-problematiek. 

 In 1954 verkregen de Antillen met het Statuut autonomie. Het Statuut gaat boven de Grondwet en 

wordt zelden aangepast omdat dit algehele instemming van alle koninkrijkspartners vereist. Volgens 

menig Nederlands politicus is het Statuut een historische vergissing vanwege de notie van 

gelijkwaardigheid en het gebrek aan mechanismen om uit een impasse te geraken. Van Antilliaanse 

zijde wordt het Statuut daarentegen gezien als een waarborg van de verworven autonomie en tegen 

de Nederlandse bemoeizucht. (Oostindie en Klinkers, 2012, p.29).  

Met de staatkundige hervormingen van 10-10-2010 werd Curaçao een autonoom land binnen het 

koninkrijksverband. Economische zaken en aangelegenheden op het gebied van milieu en 

gezondheidszorg zijn geen koninkrijkszaken. In dit spanningsveld kan de volksgezondheid in het 

geding komen. Dit roept de vraag op of de regering van Curaçao goed bestuur uitoefent. Het 

waarborgen van het uitoefenen van goed bestuur is op grond van artikel 43lid 2 van het Statuut 

echter wel een koninkrijkszaak. Dit brengt ons bij de deelvraag wat de rol van Nederland is bij het 

waarborgen van goed bestuur op Curaçao in relatie tot de Isla-problematiek. Ook wordt bezien, hoe 

het uitoefenen en waarborgen van goed bestuur zoals het Statuut voorschrijft zich verhouden tot 

Europese wetgeving en internationale verdragen. 

 

Goed bestuur  
 

Over de vraag wat onder goed bestuur verstaan moet worden bestaat in de literatuur geen 

overeenstemming (Nauta,2011, p.15; Hirsch Ballin, 2001,p.230). Broekhuijse  (2012, pp.183-184) 

stelt dat de wettelijke norm waaraan goed bestuur dient te voldoen nauwelijks gedefinieerd kan 

worden en daarmee feitelijk tot het ongeschreven recht behoort. Hirsch Ballin (2001, p.231) stelt dat 

constitutional democratic policy beoogt dat burgers gelijkwaardig zijn, besluitvorming bij 

meerderheid aanvaarden en in verdraagzaamheid willen samenleven. Voor het omzetten van deze 

uitgangspunten in behoorlijk bestuur  dienen tal van waarborgen te worden ingebouwd. Hirsch Ballin 

signaleert de volgende bestuurlijke risicofactoren: 

 

• Zijn de staatsorganen die politiek worden aangestuurd, in staat om zich te laten leiden door 

programmatische kaders, en beveiligd tegen corruptie, nepotisme en cliëntelisme?  

• Is de regeermacht gebonden aan een mandaat van de burgers via vrije en geheime verkiezingen?  

• Kunnen individuen en groepen op gelijke voet met anderen participeren in en via openbare 
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meningsvorming invloed uitoefenen op publieke besluitvormingsprocessen?  

• Zijn de staatsorganen met een rechtsbeschermende of controlerende functie beveiligd tegen 

ongeoorloofde beïnvloeding (undue influence) van wie dan ook? 

 

Vanuit een constructivistische visie valt te beredeneren dat Curaçao dankzij de staatkundige band 

met Nederland een goed stelsel van checks-and-balances heeft.32 Nauta beaamt dat in het Caribische 

bestuurssysteem tal van checks-and-balances zijn ingebouwd maar stelt dat het openbaar bestuur in 

de Caribische rijksdelen vooral door het patronagesysteem negatief beïnvloed wordt. (2011, p.20). 

Weenink (2009, p.72 en 80-81)  erkent dat het schort aan de wetgeving, uitvoering en handhaving 

van regels die nepotisme moeten tegengaan, al wijst hij op de positieve uitwerking van de 

staatkundige hervormingen van 10-10-2010, vooral op economisch gebied. 

Voor Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) kunnen de Nederlandse 

beleidsdoelstellingen samengevat worden als resultaatgericht, behoorlijk en responsief. 33 Voor de 

autonome rijksdelen bestaat geen eenduidigheid over wat onder goed bestuur verstaan dient te 

worden. 

Dilemma is dat de wettelijke norm waaraan goed bestuur dient te voldoen nauwelijks is gedefinieerd 

door het Statuut. Ook artikel 43:2 (Statuut) waarop de waarborgfunctie is gebaseerd is slechts in 

algemene termen geformuleerd en kent geen duidelijke bevoegdheidsafbakening.  “Zelfs de officiële 

toelichting spreekt enkel over een ‘ontoelaatbare toestand” (Broekhuijse, 2012, p.55).  

 

Waarborgen van goed bestuur 
 

In Kamerdebatten klinkt geregeld de vraag wat de bestuurlijke uitwerking van artikel 43:2 

(Statuut)dient te zijn. In een Kamerbrief (24-9-2014) stelt de regering zich uiterst terughoudend op: 

Indien een land niet in alle opzichten voldoet aan de verwachtingen van andere koninkrijkspartners 

vormt dat geen reden om in te grijpen. Ieder land is en blijft zelf verantwoordelijk. Slechts indien de 

schendingen van de rechten, vrijheden of uitoefening van ondeugdelijk bestuur van structurele aard 

is en in het desbetreffende land geen mogelijkheid tot redres meer geopend is, kan de 

Koninkrijksregering actief overgaan tot het waarborgen van goed bestuur. Hiervoor is geen 

procesmodel voorhanden. De omstandigheden bepalen op welke wijze gereageerd dient te worden. 

Uitgangspunt daarbij is proportionaliteit, waarbij uit respect voor de autonomie zo terughoudend 

mogelijk wordt opgetreden (Kamerbrief 24-9-2014). De koninkrijksregering beslist dus of de 

waarborgfunctie wordt toegepast. In de praktijk legt de politieke zienswijze van Nederland als 

grootste koninkrijkspartner hierbij het meeste gewicht in de schaal (Broekhuijse 2012, pp.183-184). 

Het staatsbestel voorziet niet in een koninkrijksparlement dat controle uitoefent op de 

koninkrijksregering en gezamenlijk beleid vaststelt. Het Nederlands parlement kent geen zetels welke 

toevallen aan vertegenwoordigers van de overzeese gebiedsdelen. Deze leemte worden door 

Oostindie en Klinkers aangeduid als het democratisch deficit (2012, pp.97-99).  

                                                             
32 Islelly Pikerie, ‘Is ons systeem van checks and balances sluitend in het kader van deugdelijk bestuur?’  
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=654358554637320&id=625629620843547 
(Geraadpleegd op 11-6-2015). 
33 Dit valt uiteen in de volgende sleutelbegrippen: effectiviteit en efficiëntie, integriteit, rechtvaardigheid en 
gelijkheid en openheid, participatie, verantwoording en legitimiteit. Zie: 
http://kennisopenbaarbestuur.nl/thema/goed-bestuur-caribisch-deel-koninkrijk/ (geraadpleegd op 8-8-2015). 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=654358554637320&id=625629620843547
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Volgens Broekhuijse (2012, pp.183 en 213) is het vanuit staatsrechtelijk oogpunt bezien onjuist dat in 

het Nederlandse parlement vragen worden gesteld over de wijze waarop de Caribische rijksdelen 

invulling geven aan de democratische rechtsstaat omdat dit volgens art. 43 van het Statuut primair 

een eigen verantwoordelijkheid van de landen binnen het Koninkrijk is. 

 

Bemoeienis vanuit de Nederlandse politiek 
 

Hoever reikt de Nederlandse bemoeienis met-/ verantwoordelijkheid voor de Isla-problematiek? 

Hierover bestaat al jarenlang discussie in het parlement.34 De Zembla tv-documentaire Stikken in het 

paradijs (maart 2013)leidde tot Kamervragen van Van Ojik (Groen Links) en Hachchi (D66) over de te 

hoge reguliere uitstoot van zwaveldioxide en een incident met brandende vaten zwavelijzer op het 

terrein van de raffinaderij. Minister Plaskerk (Binnenlandse Zaken en koninkrijksaangelegenheden) 

benadrukte dat het helemaal aan de regering van Curaçao lag of tegen deze milieuvervuiling 

opgetreden zou moeten worden: “De Isla-raffinaderij is een autonome verantwoordelijkheid van de 

regering van Curaçao. Alleen de regering van Curaçao kan onderzoek laten verrichten naar het 

ongeval.”(Zembla, 4-3-2014).  

De minister stelde het “onbevredigend” te vinden dat Curaçao de verantwoordelijkheid draagt voor 

het milieuprobleem, maar volgens de minister kon “onmogelijk geconcludeerd worden dat de 

instituties op Curaçao niet functioneren” (Telegraaf, 26-3-2013). Hoewel vanuit de Tweede Kamer de 

oproep wordt gedaan dat Nederland zo niet formeel, dan toch zeker wel moreel verplicht is bij te 

dragen aan de oplossing van dit milieuvraagstuk, wijst de Nederlandse regering iedere 

verantwoordelijkheid van de hand (Antilliaans Dagblad, 13-11-2014). De in 2004 verantwoordelijke 

bewindsman Thom de Graaf erkende dat al te grote bemoeienis met de Isla-problematiek 

“mogelijkerwijs als een schuldbekentenis kon worden uitgelegd met financiële claims tot gevolg’ ”La 

Chispa, 14-10-2012).  

In juli 2015 komt in het nieuws dat op Curaçao maatschappelijke onrust is ontstaan doordat de 

raffinaderij een onbekende, groene substantie uitstoot die neerslaat op gebouwen en 

straatmeubilair.35 Dit leidt in Nederland tot Kamervragen waarbij de Nederlandse bewindsman zijn 

zorg uitspreekt maar benadrukt dat het een zaak van de regering van Curaçao zelf is (Kamervragen 

2015Z11114).36 Dit regeringsstandpunt vindt bijval bij verschillende partijen, zodat debat over de Isla-

problematiek niet altijd doorgang vindt.37 Dit hangt echter mede af van de samenstelling van de 

Kamer. Zo werden er in 2008 Kamervragen gesteld door verscheidene partijen over Isla. Zij riepen de 

Nederlandse regering te erkennen dat er op Curaçao sprake was van onbehoorlijk bestuur inzake de 

                                                             
34 Een van de eerste malen dat dit gebeurde was in oktober 1996 waarbij de Tweede Kamer de motie aannam 
van Rösenmoller (Groen Links) en van Van Middelkoop (Gereformeerd Politiek Verbond). Hierin werden de 
landsregering van de Nederlandse Antillen, evenals het eilandsbestuur van Curaçao en Shell opgeroepen om  
het asfaltmeer op het terrein van Isla te saneren (Kamerstuk, 1996-1997 25000 IV, nr.8). 
35 http://nos.nl/artikel/2040318-curacaoenaars-bezorgd-over-kankerverwekkend-groen-spul.html 
(Geraadpleegd op 7-7-2015). 
36 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/07/07/beantwoording-
kamervragen-groen-spul-isla-raffinaderij-curacao.html (Geraadpleegd op 31-7--2015). 
37 ‘Geen debat Isla in Den Haag’, Knipselkrant Curaçao, 11-7-2015. http://www.kkcuracao.info/?p=119854 
(Geraadpleegd op 3-8-2015).  

http://nos.nl/artikel/2040318-curacaoenaars-bezorgd-over-kankerverwekkend-groen-spul.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/07/07/beantwoording-kamervragen-groen-spul-isla-raffinaderij-curacao.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/07/07/beantwoording-kamervragen-groen-spul-isla-raffinaderij-curacao.html
http://www.kkcuracao.info/?p=119854
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Isla-problematiek.38 Het beeld ontstaat dat in Nederland reeds decennia lang het politieke draagvlak 

ontbreekt om met een beroep op de waarborgfunctie daadwerkelijk op enigerlei wijze te 

interveniëren in het Curaçaose bestuur inzake de Isla-problematiek. Het staatsrecht lijkt weinig 

ruimte te bieden om de Nederlandse regering hiertoe te bewegen. De vraag is daarom of het 

internationaal recht hiertoe wel mogelijkheden biedt. 

 

Staatsrechtelijke verplichting tot waarborging? 
 

Internationaal recht biedt volgens Broekhuijse (2012, p.185)  geen eenduidige norm voor goed 

bestuur. Per geval dient beoordeeld te worden of en- in hoeverre hieraan invulling wordt gegeven. 

Het is een complexe juridische afweging om te beoordelen of het beleid van de regering van Curaçao 

in strijd is met internationaal recht. Volgens Broekhuijse (2012, p.187) kan bij deze afweging niet 

voorbij worden gegaan aan het Statuut en het zelfbeschikkingsrecht van de overzeese rijksdelen. 

Zolang nationaal recht niet in flagrante strijd is met internationaal recht en ten minste van een 

zekere mate van rechtsstatelijkheid gesproken kan worden, biedt het internationaal recht volgens 

haar nauwelijks mogelijkheden om soevereine staten aan te sporen goed bestuur uit te voeren.39 

Broekhuijse erkent wel dat het Koninkrijk moet anticiperen indien het internationaalrechtelijk wordt 

aangesproken op een verdragsschending door een koninkrijkspartner (2012, pp.181 en 186).  

Veel hedendaagse problemen kenmerken zich door een grensoverschrijdend karakter, zoals 

milieuvervuiling. De milieuvervuiling die de raffinaderij veroorzaakt kan mogelijk een schending zijn 

van bepaalde internationale verdragen. Ook hier geldt echter dat de autonomie een begrenzende 

werking kan hebben op de uitwerking van internationale verdragen. Zo geldt het Protocol van 

Montreal (1987) ter bescherming van de ozonlaag en het Verdrag inzake Biologische Diversiteit 

(1992) binnen het gehele Koninkrijk. De toepassing daarvan is echter niet gelijk; het opstellen van 

milieuwetten en het naleven van deze verdragen is een interne aangelegenheid. De Nederlandse 

regering mengt zich niet in de wijze waarop de regering van Curaçao invulling geeft aan de verdragen 

(Kamerstuk 2014-0000631828).  

Het Kyoto-verdrag is eveneens door het Koninkrijk aangenomen. Nochtans is het alleen geldig voor 

het Europese rijksdeel, omdat de andere landen de invoeringswetgeving hiertoe nog niet op orde 

hebben (La Chispa, 7-12-2014).  

Volgens Van Vliet (1997, p.41) en Barkhuysen (2013, p.1693) is de milieuwetgeving en naleving 

daarvan op Curaçao inadequaat, waardoor de Isla-problematiek blijft voortbestaan. Volgens 

Barkhuysen (2013, p.1693) zou de Nederlandse regering ingrijpen op grond van art.43:2 (Statuut) 

niet moeten uitsluiten indien gerechtelijk onomstotelijk wordt vastgesteld dat de regering van 

Curaçao in gebreke blijft de fundamentele rechten van de mens te respecteren. Saleh stelt dat een 

                                                             
38 Het betrof hier partijvertegenwoordigers van GroenLinks, de SP, het CDA en de VVD. Het toenmalig Kamerlid 
voor de VVD, de heer Mark Rutte die de toenmalige staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties opriep te 
erkennen dat Curaçao slecht bestuur uitoefende is nu premier. In die hoedanigheid draagt hij het  
regeringsstandpunt uit dat de Isla-problematiek een verantwoordelijkheid van de regering van Curaçao zelf is. 
Zie: https://groenlinks.nl/nieuws/kamer-vindt-aanpak-milieuvervuiling-cura%C3%A7ao-
%E2%80%98onbehoorlijk-bestuur%E2%80%99 (Geraadpleegd op 10-8-2015). 
39 Gevallen van ius congens, zoals slavernij, genocide en rassendiscriminatie vallen wel onder het dwingend 
internationaal recht, zelfs indien staten hiermee niet instemmen (Broekhuijse, 2012, p.186). 
 

https://groenlinks.nl/nieuws/kamer-vindt-aanpak-milieuvervuiling-cura%C3%A7ao-%E2%80%98onbehoorlijk-bestuur%E2%80%99
https://groenlinks.nl/nieuws/kamer-vindt-aanpak-milieuvervuiling-cura%C3%A7ao-%E2%80%98onbehoorlijk-bestuur%E2%80%99
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beroep op de autonomie niet onbegrensd is: “Zij houdt dus zeker niet in dat het betrokken land of 

gebied eigenmachtig is te doen en te laten wat het wil, zonder rekening te houden met 

internationaalrechtelijke verplichtingen inzake de fundamentele menselijke rechten en vrijheden en 

de rechtenstatelijke eisen van deugdelijkheid van bestuur” (2011, p.21). 

 

Het EVRM en schending van de mensenrechten 
 

De rechterlijke macht bezit binnen de Caribische rijksdelen een belangrijke toezichthoudende en 

corrigerende functie om in de waarborging van de uitoefening van goed bestuur (Nauta, 2012 pp.45-

65). Wat is haar rol inzake de Isla-problematiek? Vanwege het gevaar voor de volksgezondheid door 

de uitstoot van fijnstof en zwaveldioxide hebben omwonenden en diverse NGO’s Isla en de overheid 

van Curaçao voor de rechter gedaagd.40 In januari 2010 vonniste het Gemeenschappelijk Hof van 

Justitie voor de Nederlandse Antillen en Aruba dat Isla een dwangsom van 75 miljoen gulden 

opgelegd zou krijgen indien de gemiddelde jaarlijkse uitstoot van zwaveldioxide meer dan tachtig 

microgram per kubieke meter zou bedragen. In mei 2012 werd dit vonnis om technisch-juridische 

redenen ongedaan gemaakt.41 Dit had te maken met de vaststelling van de overschrijding van de 

normen inzake luchtverontreiniging op jaarbasis. Tevens is de oorsprong van de uitstoot van fijnstof 

en zwaveldioxide moeilijk vast te stellen, omdat deze stoffen zowel van de raffinaderij, de 

elektriciteitscentrale het autoverkeer afkomstig kunnen zijn. De milieubeweging daagde in 2013 

vervolgens de Nederlandse staat voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg, 

met de aanklacht dat de overheid nalaat de rechten van de burgers te garanderen. Hierbij zijn het 

recht op leven, lichamelijke integriteit, een eerlijk proces en adequate informatie in het geding.42  

De Caribische landen van het Koninkrijk zijn partij van het Europees verdrag voor de Rechten van de 

Mens (hierna EVRM) (Broekhuijse, 2012, p.186). 

  

Barkhuysen (2013, p.1693) betwijfelt of deze tijdrovende rechtsgang effectief zal zijn zolang 

adequaat wetenschappelijk onderzoek ontbreekt over de aanvaardbaarheid van de uitstoot van 

fijnstof en zwaveldioxide.43 Indien de klacht gegrond wordt bevonden streeft het Hof een schikking 

tot stand te brengen of anders de veroordeelde lidstaat te gelasten een schadeloosstelling uit te 

keren. Daarmee is de oorzaak van het probleem echter niet weggenomen. Het Hof kan constateren 

dat een staat mensenrechten heeft geschonden maar het is vervolgens aan het desbetreffende land 

                                                             
40 Bekend zijn SMOC (Stichting Schoon Milieu Op Curaçao), Stichting Humanitaire Zorg en de pressiegroep 
Clean Air Everywhere. 
41 Volgens de hoogste rechter kan niet opnieuw geprocedeerd worden tegen zaken waartegen de 
milieubeweging geen beroep aantekende, zoals het besluit van de overheid om niet te handhaven. SMOC had 
in 2005 in beroep moeten gaan tegen het berekenen in plaats van meten van de luchtverontreiniging. Zie: 
http://www.stichtingsmoc.nl/2012/05/rnw-rechter-curacao-oordeelt-niet-over-uitstoot-isla/  
(Geraadpleegd op 22-6-2015).  
42 http://www.versgeperst.com/nieuws/200637/smoc-stapt-naar-europees-hof.html Geraadpleegd op 16-7-
2014). 
43 In een gerechtelijke uitspraak is de meetmethode voorgeschreven die de Stichting Advisering Bestuursrecht 
hanteert. Volgens de Stichting Schoon Milieu op Curaçao is het jaarlijks gemiddelde van 80 microgram 
zwaveldioxide per kubieke meter ruimschoots overschreden tot 156 microgram. De milieuorganisatie verwacht 
dat de StAB de meetresultaten zal bevestigen. http://www.stichtingsmoc.nl/2014/02/versgeperst-shzc-en-
smoc-isla-moet-dwangsom-betalen/ (Geraadpleegd op 4-8-2015). En: http://www.stab.nl/over-
ons/nieuws/Pages/Stichting-verzoekt-om-inschakeling-StAB.aspx (Geraadpleegd op 4-8-2015). 

http://www.stichtingsmoc.nl/2012/05/rnw-rechter-curacao-oordeelt-niet-over-uitstoot-isla/
http://www.versgeperst.com/nieuws/200637/smoc-stapt-naar-europees-hof.html
http://www.stichtingsmoc.nl/2014/02/versgeperst-shzc-en-smoc-isla-moet-dwangsom-betalen/
http://www.stichtingsmoc.nl/2014/02/versgeperst-shzc-en-smoc-isla-moet-dwangsom-betalen/
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zelf om te bepalen op welke wijze de uitspraak gevolgen krijgt (Spijkerboer, 2012 p.245).44 Curaçao 

valt niet onder de rechtstreekse werking van de Europese wetgeving. Hiervoor is een ingrijpende 

verandering van de staatkundige positie van Curaçao vereist. 

 

Europese wetgeving en integratie 
 

Anders dan het Europese deel van het Koninkrijk kan Curaçao zich als autonoom land onttrekken aan 

de bovengenoemde werking van de Europese rechtsorde.  

Jans en Thiel (2008) gaan in hun beschrijving over de relatie tussen de rechtsorde van Curaçao en de 

werking van het Europees recht uit van de hypothetische situatie waarin Curaçao daadwerkelijk de 

UPG (Ultraperifeer gebied) verkrijgt. Irreëel is deze voorstelling van zaken niet. In de regio bezitten 

bijvoorbeeld de Franse overzeese gebiedsdelen Guadeloupe en Saint-Martin deze status. De 

wenselijkheid van deze status voor Curaçao is herhaaldelijk onderwerp geweest van debat. 

Onderzoek toont aan dat deze rechtsverbintenis met de Europese Unie Curaçao economische 

voordelen kan opleveren (SEOR, 2004). 

Jans en Thiel (2008) veronderstellen dat een directe werking van het Europese recht wegens een 

UPG status voor Curaçao vergaande consequenties kan hebben inzake de Isla-problematiek.  

Jans en Thiel (2008, p.164) stellen dat de Europese Commissie hoge prioriteit geeft aan naleving van 

Europese luchtkwaliteitsnormen. Tegen lidstaten die deze overschrijden kunnen procedures worden 

gestart bij het Hof van Justitie te Luxemburg. De Europese Commissie zou Nederland, in het geval dat 

Curaçao de UPG status bezit, aansprakelijk kunnen stellen middels een verdragsinbreukprocedure 

indien in het Curaçaose beleid geen sprake is van rechtmatig bestuur (Jans & Thiel, 2008 p.160). Met 

betrekking tot de Isla-problematiek zal de Europese Commissie  volgens Jans en Thiel (2008, pp.163- 

165) kunnen eisen dat de raffinaderij binnen een redelijke termijn aan de IPPC-richtlijnen moet 

voldoen.45 Jans en Thiel (2008, p. 164) zijn van mening dat de Europese Commissie “niet dezelfde 

constitutionele  terughoudendheid zal betrachten als binnen het Koninkrijk gebruikelijk is” Met 

betrekking tot de Isla-problematiek. 

 

 

 

 

                                                             
44 Alleen de Raad van Ministers kan sancties opleggen. Dit raakt aan het debat over het concept van de margin 
of appriciation, wat verdragstaten tot op zekere hoogte ruimte laat om mensenrechten te waarborgen. Het 
toepassen van mensenrechten in concrete zaken levert  daarmee dilemma’s op. Het EVRM is algemeen 
geformuleerd,  niet  afdoende afgebakend en kent leemtes vanwege technologische vooruitgang en 
voortschrijdend inzicht waarin de opstellers niet hebben voorzien. Hierdoor kunnen abstracte, universele 
waarden  onderwerp worden van politieke voorkeuren (Spijkerboer, 2012, pp.246,248). 
45 IPPC staat voor Integrated Pollution Prevention Control, een geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging. Zie: http://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/bbt-ippc-brefs/ (Geraadpleegd op 10-6-
2015). 

http://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/bbt-ippc-brefs/
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UPG status voor Curaçao? 
 

Met betrekking tot de werking van Europees recht in relatie tot de rechtsorde op Curaçao is het 

volgende spanningsveld op te merken: het beleid van Curaçao en Nederland inzake de Isla-

problematiek kan door het Europees Hof van de Rechten van de Mens veroordeeld worden als zijnde 

in strijd met de mensenrechten. Vervolgens dient de Nederlandse politiek de afweging te maken, op 

welke wijze dan de uitoefening van goed bestuur te Curaçao gewaarborgd zal worden op grond van 

artikel 43:2 (Statuut). Indien Curaçao in de nabije toekomst de banden met Europa aanhaalt en het 

de UPG status verwerft zal het rechtstreeks vallen onder de werking van het Europese milieurecht. 

Het is de vraag of deze door Jans en Thiel aangehaalde hypothese realiteit kan worden. 

Volgens De Jong (2009, p.11) dienen kleine staten te integreren in grotere samenwerkingsverbanden 

om zo te overleven en grote problemen het hoofd te bieden. Hij stelt dat veel Caribische eilanden, 

ongeacht of zij soeverein zijn of een staatkundige relatie onderhouden met een mogendheid overzee 

vanwege betrekkelijke welstand niet in aanmerking komen voor buitenlandse ontwikkelingshulp. 

Vanwege de globalisering neemt de invloed van de wereldmarkt toe. Dit maakt kleine de 

eilandeconomieën, die hinder ondervinden van specifieke omstandigheden, zoals schaalgrootte en 

kleine markten kwetsbaar. In de literatuur worden deze problemen waarmee veel Caribische 

eilandstaten zich gesteld zien aangeduid met contingent liabilities, en worden ook bestuurlijke 

problemen, kwetsbaarheid voor natuurrampen en drugscriminaliteit hiertoe gerekend (Seawar, 

1991, p.225). Volgens De Jong (2009)  is voor veel Caribische staten niet van doorslaggevend belang 

hoe de politieke status gehandhaafd kan worden maar juist welke politieke banden moeten worden 

aangehaald om de economische belangen voor de eilandbevolking veilig te stellen (De Jong, 2009, 

p.11-12). 

Vrolijk (2011, p.10-11) signaleert dat vanwege technologische ontwikkelingen en het proces van 

globalisatie grenzen tussen landen op economisch, cultureel en politiek gebied steeds meer 

vervagen. Vanwege de Europese integratie nemen voor Nederland de mogelijkheden af, eigen beleid 

uit te voeren op terreinen als internationale betrekkingen en milieurecht. Indien Curaçao de banden 

met de Europese Unie weet aan te halen en de UPG-status verwerft, kan dit grote politieke en 

economische gevolgen hebben voor de positie van de olie-industrie op het eiland. Met betrekking tot 

de Isla-problematiek zal de directe werking van het Europees recht de schadelijke gevolgen van de 

milieuvervuiling kunnen inperken, zoals hierboven is aangetoond.  

Het wijzigen van de politieke status van Curaçao is geen eenvoudige zaak. Allereerst zal het Statuut 

gewijzigd moeten worden, indien Curaçao de UPG status zou verkiezen. Voor wijziging van het 

Statuut is instemming nodig van alle landen binnen het Koninkrijk. Bovendien dienen alle Europese 

lidstaten in te stemmen met het verlenen van de UPG status (Oostindie & Klinkers, 2012 p.94). 

Oostindie en Klinkers (2012, pp.276-277) zien weinig economische of strategische voordelen voor 

Nederland in het versterken van de banden met de West. Het is de vraag of de Europese Unie deze 

wel zien. 
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Geen gezamenlijke toekomstvisie 
 

Vanaf 1985 is het contract tussen Curaçao en de PDVSA voor huur van Isla herhaaldelijk verlengd. In 

2019 loopt het contract opnieuw af. De regering van het autonome eiland Curaçao heeft het 

Internationale onderzoeksinstituut en beleidsbureau Ecorys onderzoek laten doen naar de 

toekomstperspectieven van de Isla-raffinaderij. Drie mogelijke opties kwamen in beeld: het 

moderniseren en voortzetten van de raffinage, het verplaatsen van de raffinageactiviteiten naar een 

andere locatie op Curaçao of het sluiten en saneren van de olie-installatie. Modernisering van de 

raffinaderij vergt drie miljard dollar (A Sustainable Future, 2012, p.24). Sluiting levert saneringskosten 

op. Afhankelijk van de toegepaste methode en de beoogde herbestemming worden deze geraamd 

op ongeveer 140-960 miljoen dollar (Plan van Aanpak, 2012, p.10)46. De regering van Curaçao is van 

zins, de raffinaderij te moderniseren. Hiervoor zou naast de PDVSA een derde investeerder nodig 

zijn. 

De Nederlandse regering staat op het standpunt dat Curaçao hierin een eigen afweging moet maken. 

Wel spreekt het de wens uit dat de gemoderniseerde raffinaderij aan de gangbare internationale 

normen dient te voldoen. De Nederlandse regering zegt met Curaçao in gesprek te blijven over de 

ontwikkeling van de Isla-raffinaderij.47 Van een gezamenlijk beleid is echter geen sprake.  

 

Hiervoor zijn wel aanknopingspunten; zo bevindt zich op Bonaire-, sinds 10-10-10 een bijzondere 

gemeente van Nederland- het olietankercomplex BOPAC, een volle dochteronderneming van het 

staatsbedrijf PDVSA (Reuters Factbox, 2010). De positie van de olie-industrie op de Benedenwindse 

eilanden is nauw verweven met die van het Venezolaanse staatsbedrijf PDVSA. In de 

Actualiseringnotitie erkent de Nederlandse regering dat  “Venezuela een belangrijke rol speelt op het 

terrein van energieverstrekking (olie en gas) aan de Caribische regio” (2011, p.5). Dit leidde er in juni 

2013 toe dat toenmalig minister Timmermans (Buitenlandse zaken) in het bijzijn van de premiers van 

Aruba en Curaçao met de Venezolaanse president Maduro een  Memorandum of Understanding 

(MoU) opstelde waarbij op grond van “historische banden van solidariteit, vriendschap en 

geografische aanwezigheid” de intentie werd uitgesproken om samen verder te willen werken op het 

gebied van economie, vervoer, toerisme, milieu, onderwijs en gezondheid (Telegraaf, 3-6-2013). Dit 

leverde kritiek op vanuit de Staten van Curaçao. Zo zou deze handelswijze indruisen tegen de 

autonomie zoals bepaald in het Statuut (Knipselkrant Curaçao, 2013). Het MuO van de minister van 

Buitenlandse Zaken weerhield de regering van Curaçao er niet van zelf een MuO af te sluiten met de 

PDVSA over de toekomstplannen van de raffinaderij (Antilliaans Dagblad, 2-6-2014). 

Economische zaken is een autonome aangelegenheid, Buitenlandse Zaken een Koninkrijkszaak. Beide 

komen samen in de olieleveranties vanuit Venezuela. Curaçao, Aruba en Caribisch Nederland hebben 

gezamenlijk belang bij het bevorderen van werkgelegenheid, olieleveranties en een schone en 

aantrekkelijke leefomgeving. Van een gezamenlijk beleid is echter geen sprake. 

 

                                                             
46 Het Plan van Aanpak vermeldt de saneringskosten in de lokale valuta, waarbij de saneringskosten beraamd 
worden op 250 miljoen tot 3 miljard Antilliaanse guldens. Tevens wordt vermeld dat een marge van 40% wordt 
aangehouden. 
47 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2898.html (Geraadpleegd op 3-8-2015). 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2898.html


55 
 

Juridisch instrumentarium 
 

Oostindie en Klinkers (2012, p.280) signaleren dat van Antilliaanse zijde geregeld wordt gesteld dat 

de Nederlandse politiek zich aanmatigend opstelt. Beide auteurs menen dat binnen het staatkundig 

verband echter geen sprake is van een fundamenteel verschil in waarden en dat betichting van 

Nederlandse superioriteitsgevoelens  soms een politiek instrument kan zijn om zakelijke verschillen 

uit de weg te gaan. Broekhuijse (2012, p.184) signaleert echter wel botsingen van waarden binnen 

het Koninkrijk, vooral in moreel-ethische kwesties.  

Indien de Nederlandse regering het standpunt zou huldigen dat inzake de Isla-raffinaderij sprake is 

van ondeugdelijk bestuur, welk instrumentarium kan dan eventueel worden benut om goed bestuur 

te waarborgen? In de literatuur wordt in dit verband gesproken van de escalatie ladder, waarbij de 

mogelijkheden enerzijds beperkt zijn en de uitwerking anderzijds al gauw te fors is (Broekhuijse, 2012 

pp.177-184; Oostindie en Klinkers, 2012, p.242). 

Als rijksorgaan kan de Gouverneur ertoe overgaan landsverordeningen en landsbesluiten niet vast te 

stellen . Dit kan alleen indien  het besluit van de eilandregering strijdig is met hoger recht of indien 

het feitelijk een Koninkrijkszaak betreft. Op grond van het Statuut is het eveneens mogelijk 

wetgevende en bestuurlijke maatregelen te schorsen. Op grond van artikel 51 (Statuut) kan bij 

Algemene Maatregel van Rijksbestuur een voorziening worden getroffen indien een landsorgaan 

haar taak niet naar behoren vervult. (Kamerbrief 12-6-2014). Tevens kan Nederland de autonome 

landen ertoe proberen te bewegen, zaken die onder de autonomie vallen als Koninkrijkspartners 

gezamenlijk te regelen middels consensusrijkswetten. Hierbij heeft Nederland onbetwist een 

bestuurlijk voordeel vanwege haar dominante positie in de diverse rijksorganen (Nehmelman, 2009, 

p.45). 

 

Noodzaak of uiterste remedium? 

 
In de inleiding werd gesteld dat er veel literatuur beschikbaar is over de economische en politieke 

ontwikkeling van Curaçao maar dat deze zelden in verband worden gebracht met de positie van de 

olie-industrie. In de literatuur bestaat in grote mate overeenstemming dat Isla Curaçao deed 

moderniseren (Oostindie, 1998; Römer, 1979; Van Soest, 1977). Ondanks sociaaleconomische 

verbeteringen brengen diverse auteurs (Dekker, 1982; Römer, 1979; Van Soest, 1977) de olie-

industrie eveneens in verband met de sociale stratificatie te Curaçao. Volgens Dekker (1982, pp.122-

123) transformeerde Curaçao dankzij de olie-industrie in een complexe samenleving en profiteerde 

de oorspronkelijke bevolking slechts in beperkte mate van materiële vooruitgang. 

De Isla-problematiek kent sociaaleconomische, politieke en ecologische aspecten Nauta (2011) toont 

aan dat het patronagesysteem haar wortels heeft in de koloniale verhouding van Meester/Slaaf. Het 

proces van Antillianisering, voortgekomen uit de arbeidersrevolte van 1969 heeft dit versterkt 

(Nauta, 2011, p.166).  

In dit literatuuronderzoek wordt onderzocht wat de Nederlandse verantwoordelijkheid is met 

betrekking tot de Isla-problematiek. In dit hoofdstuk is ingegaan op de waarborgfunctie. In de 

literatuur wordt de waarborgfunctie niet direct in verband gebracht met de Isla–problematiek. Wel 

spreken diverse auteurs zich uit over de vraag of en zo ja hoe de Nederlandse regering dient in te 

grijpen in het besluitvormingsproces op Curaçao. De opvattingen lopen hierbij uiteen van uiterste 
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terughoudendheid om de staatsrechtelijke autonomie te respecteren tot juridische interventie om 

interne mechanismen als patronagevorming en sociaalgeografische beperkingen te doorbreken. 

 

Volgens Barkhuijse dient het nemen van maatregelen om goed bestuur te waarborgen een uiterste 

remedium te zijn waarbij het gelijkheidsbeginsel leidend is. Het tijdstip waarop de maatregel wordt 

ingezet mag niet anticiperend zijn. Verder dient de maatregel enkel gericht te zijn op de bestaande 

problematiek en behoort het door het betreffende land gedragen te worden. (2012, p.182)  

Nauta (2011, p.197) daarentegen pleit voor institutionele aanpassingen, waarbij het opstellen van 

nationale wetgeving en het recht op autonomie ondergeschikt worden gemaakt aan het uitoefenen 

van goed bestuur. Daarbij kan de functie van gouverneur meer invulling krijgen. Nauta verwijst 

hierbij naar het Westminster model dat het Verenigd Koninkrijk in haar resterende Caribische 

gebiedsdelen heeft ingevoerd (2011, p.198). Zo kan een Service Commission de toewijzing en 

invulling van overheidsbetrekkingen reguleren om politieke benoemingen tegen te gaan (Nauta, 

2011, pp.179-186). Nauta (2011, p.201) acht het echter onwaarschijnlijk dat de bestuurlijke elite in 

de West institutionele aanpassingen laat welgevallen die de eigen machtspositie kunnen inperken. 

Nauta stelt dat sprake is van een patstelling, waarbij politiek en electoraat elkaar in de greep houden. 

Volgens Nauta is Nederland op grond van artikel 43:2 (Statuut) de aangewezen partij om deze 

vicieuze cirkel te doorbreken, waarbij het  middel van Algemene Maatregel van Rijksbestuur volgens 

artikel 51 Statuut niet moet worden geschuwd. “Nederland is altijd terughoudend geweest in te 

grijpen in het lokale bestuur van de Caribische rijksdelen uit angst de koloniale kaart toegespeeld te 

krijgen. De tijd is rijp dat zij deze kaart overtroeft met het argument dat zij niet alleen de 

volkssoevereiniteit heeft te eerbiedigen maar ook de eindverantwoordelijkheid draagt voor het 

waarborgen van goed bestuur in de West.” (Nauta, 2011 p.202). 
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Conclusies 

 
In deze literatuurstudiestaat de vraag centraal in hoeverre Nederland verantwoordelijk is voor de 

problematiek welke de Isla-raffinaderij op Curaçao veroorzaakt. 

Deze vraag is aan de hand van deelvragen uitgewerkt. 

 

Nederland deelt bijna vierhonderd jaar geschiedenis met Curaçao. Het kolonialisme bracht twee 

gebieden samen die in tal van opzichten van elkaar verschillen. In de koloniale verleden van 

Nederland nam Indië, -het huidige Indonesië- een centrale plaats in. De overzeese bezittingen in de 

West waren arm aan grondstoffen en ongeschikt voor het houden van plantages. 

Vanwege de strategische ligging vormde Curaçao aanvankelijk een knooppunt tussen Nederlandse 

bezittingen in de Nieuwe Wereld en later voor de Trans-Atlantische slavenhandel. Uitgezonderd 

pogingen van Koning Willem I, was van een doelgericht Nederlands koloniaal beleid om de West te 

transformeren in een wingewest geen sprake. Mede vanwege afschaffing van de slavernij en de 

industriële revolutie nam het belang van de plantagecultuur in het Caribisch gebied af. Hoewel 

Nederland weinig economisch of politiek belang had in de West bleef het verantwoordelijkheid 

behouden voor de overzeese rijksdelen. Vanwege de komst van de olie-industrie in 1915 nam het 

economisch belang van Curaçao toe. Het eiland lag gunstig aan de aanvoerroute richting het 

Panamakanaal en in de nabijheid van olieproducent Venezuela. Het koloniale bewind bood dankzij 

haar politieke stabiliteit een gunstige vestigingsfactor voor het Nederlands- Britse conglomeraat. 

Bovendien bood de Nederlandse regering aantrekkelijke fiscale regelingen voor het olieconcern. De 

Nederlandse regering hoopte dat de olie-industrie in navolging van haar zusterondernemingen in 

Nederlands-Indië de West zou transformeren van een kostenpost in een wingewest. Hiermee kan 

gesteld worden dat Nederland mede verantwoordelijk is voor de vestiging van de olie-industrie te 

Curaçao.  

 

Wat het Nederlandse koloniale bewind niet tot stand bracht, veroorzaakte de komst van de olie-

industrie: verhoging van het voorzieningenniveau en verbetering in de betrekkingen tussen 

Venezuela en het koloniale bewind te Curaçao. Al gauw groeide Isla uit tot de grootste werkgever op 

het eiland. Curaçao kon onvoldoende tegenwicht bieden aan de dominantie van het olieconcern. De 

industrialisatie transformeerde de traditionele samenleving in een moderne 

consumptiemaatschappij. Bepaalde sociale patronen die geworteld waren in de koloniale 

standensamenleving bleven echter voortbestaan, zoals achterstelling van de Afro-Caribische 

eilandbewoners en het Heren-Slaven –patroon. Vanwege de olie-industrie ontwikkelde zich op 

Curaçao een nieuwe elite van (overwegend Europese) Shell-employees die meer profiteerde van de 

olie-industrie dan de oorspronkelijke bevolking en de neiging had zich van hen af te zonderen. De 

olie-industrie bood met name de Afro-Caribische bevolking onvoldoende kans op sociale mobiliteit 

en deelname aan de toegenomen welvaart. Dit leidde tot een arbeidersrevolte die de Nederlandse 

en Antilliaanse autoriteiten overviel. Dankzij Nederlandse interventie keerde de rust weer en werden 

de belangen van de olie-industrie te Curaçao veiliggesteld. Ook olieproducent Venezuela, en 

afnemers als de Verenigde Staten waren gebaat bij waarborging van stabiliteit te Curaçao. 

Nederlandse beduchtheid voorveroordeling van de interventie als neokolonialisme bleek ongegrond.  

 

Het Nederlandse optreden in 1969 beoogde niet het uitoefenen van goed bestuur te waarborgen. De 

oorzaken van de sociale achterstelling bleven bestaan. Wel kwam een proces van politieke 
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emancipatie op gang, waarbij de deelname van Afro-Caribische eilandbewoners aan het bestuur 

toenam.  

De sociaaleconomische achterstelling van een belangrijk deel van het electoraat werkte het 

patronagesysteem in de hand. Een gevolg van dit mechanisme was dat politici gunstelingen 

overheidsfuncties toespeelden. Door de toename van het aantal ambtenaren stegen de 

consumptieve overheidsuitgaven. Hierdoor waren minder middelen beschikbaar voor investeringen 

in de publieke sector. Tevens kwamen personen op posities zonder hiervoor over de benodigde 

competenties te beschikken.  

Hiermee zijn parallellen te trekken met de negatieve politieke en economische gevolgen van de olie-

industrie die in de literatuur aangeduid worden als de ‘resource curse.’ Curaçao beschikte weliswaar 

niet zelfstandig over de inkomsten die de olie-industrie genereerden, maar toen het economisch 

belang van de olie-industrie in de tweede helft van de vorige eeuw voor Curaçao afnam, steeg de 

ontwikkelingshulp vanuit Nederland. Deze had aanvankelijk ten doel de economische, en uiteindelijk 

politieke zelfstandigheid van de Antillen te vergroten maar het tegendeel vond plaats: de 

afhankelijkheid van Curaçao nam toe. Hiervoor zijn verschillende oorzaken te noemen, zoals het 

ontbreken van een gezamenlijke visie, het patronagesysteem en het behoudende industriebeleid dat 

een kleine markt kunstmatig probeerde te beschermen. 

 

De macro-economische belangen van een multinational als Shell overstegen die van Curaçao. 

Toegenomen concurrentie en technologische vernieuwingen maakten Isla verliesgevend. De 

Antilliaanse regering wilde de raffinaderij in bedrijf houden. Hierbij speelden politieke overwegingen 

mee, zoals angst voor sociale onrust, migratiestromen en braindrain. Uitkomsten van de 

onderhandelingen tussen Shell en de Antilliaanse regering waren dat Shell niet hoefde te betalen 

voor het saneren van de milieuverontreiniging en dat iedere aansprakelijkheid hiervoor werd 

afgekocht met het overdragen van de raffinaderij aan de Antilliaanse regering. Betwijfeld mag 

worden of de Antilliaanse regering voldoende beschikking over expertise had om de economische 

waarde van de installatie en de situatie van de milieuverontreiniging te kunnen beoordelen. 

Eveneens bestaan vragen over de informatie die Shell verstrekte over de onderhoudsstatus en de 

waarde die Isla  zou vertegenwoordigden. Naar de huidige maatstaven van corporate responsibility 

kan de rechtmatigheid van deze transactie betwist worden. 

 

In hoeverre speelde Nederland een rol in het voortbestaan van de olie-industrie te Curaçao? Evenals 

Curaçao was Nederland beducht voor het sluiten van de raffinaderij. Onlusten wegens 

massawerkloosheid konden directe gevolgen hebben voor Nederland: instroom van migranten, de 

noodzaak opnieuw militair in te grijpen en stijgende kosten voor het bieden van bijstand. De 

Nederlandse regering had er dan ook geen belang bij, de Antilliaanse regering over te halen een 

ander standpunt in te nemen. 

Vanuit de positie die Nederland in staatkundig opzicht innam kan gesteld worden dat het hiermee 

handelde volgens de wettelijke bepalingen van het Statuut. Economische zaken en milieubeheer zijn 

autonome aangelegenheden waarvoor de Antilliaanse overheid verantwoordelijk was. Buitenlandse 

zaken daarentegen is een koninkrijksaangelegenheid. Dat het Venezolaanse staatsbedrijf PDVSA 

mede uit politieke overwegingen besloot de raffinaderij te gaan huren en zo een invloedrijke positie 

kon verwerven in het rijksdeel heeft raakvlakken met Koninkrijkszaken waarvoor Nederland 

eerstverantwoordelijk is.  

Met het Statuut verleende Nederland autonomie aan haar overzeese rijksdelen. Ieder zou op eigen 
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kracht verder, maar bereid zijn op basis van gelijkwaardigheid elkaar bij te staan. Nederland had de 

mogelijkheid Curaçao bij te staan in het onderhandelingsproces. Het ‘Herenakkoord’ bood hiervoor 

wellicht mogelijkheden omdat hiermee concerns werden verplicht in Nederland te investeren in 

hoogwaardige technologie. Gaswinning genereerde vanaf de tweede helft van de vorige eeuw een 

stroom aan inkomsten. Indien het Nederlandse beleid erop gericht was geweest, Shell volgens het 

‘Herenakkoord’ over te halen om de Isla-raffinaderij te saneren of moderniseren –al naar gelang 

Curaçao verkoos-  dan had het de ontwikkelingskansen voor Curaçao vergroot. Hiermee had 

Nederland eveneens de autonomie gerespecteerd. In plaats daarvan was het Nederlandse beleid 

erop gericht middels ontwikkelingsgelden het industriebeleid van Curaçao te ondersteunen. 

 

Mede dankzij bemiddeling door de Nederlandse regering werd in het Venezolaanse staatsbedrijf 

PDVSA een huurder gevonden die de raffinaderij in bedrijf hield onder boterzachte condities. Van 

een stringent milieubeleid was geen sprake. Dit maakt dat de milieuvervuiling in de vorm van een 

asfaltmeer en luchtverontreiniging bleven voortbestaan. Uitstoot van fijn stof en zwaveldioxide 

vormen daarbij een directe bedreiging voor de volksgezondheid. Wetenschappelijk onderzoek toont 

aan dat vanwege de uitstoot van schadelijke stoffen door de Isla-raffinaderij veel eilandbewoners 

chronisch ziek worden en jaarlijks zeker achttien personen vroegtijdig sterven aan de gevolgen van 

milieuvervuiling. De regering van Curaçao beschermt haar burgers hiertegen onvoldoende. 

 

Het Nederlandse beleid is hier mede debet aan. Het koloniale bewind droeg wel een bestuurlijk 

model over maar liet de positie van de olie-industrie vrijwel onaantastbaar. Tevens doorliepen 

Nederland en Curaçao op geheel eigen wijze een proces van democratisering. Het verschil in 

economische mogelijkheden, schaalgrootte en geografische omstandigheden maakt dat Curaçao niet 

in alle opzichten aan de Nederlandse richtlijnen van goed bestuur kan voldoen. Dit zorgt voor 

wederzijdse irritaties en kan tevens als een politiek instrument worden gebruikt om incompetentie te 

camoufleren of uit te vergroten. Dit alles staat een constructieve houding van dialoog en het 

ontwikkelen van gezamenlijk beleid in de weg.   

Het wederzijds beroep op de eigen verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de autonomie kan 

formeel in overeenstemming zijn met het Statuut maar roept de vraag op in hoeverre dit in 

overeenstemming is met de verplichting volgens artikel 43 om uitoefening van goed bestuur te 

waarborgen. Zolang Curaçao deel wil blijven uitmaken van het huidige staatsbestel, heeft Curaçao de 

plicht goed bestuur uit te oefenen en heeft Nederland de verplichting het uitoefenen van goed 

bestuur binnen het koninkrijksverband te waarborgen. Juist indien Curaçao hierin in wegens onwil of 

overmacht hiertoe in gebreke blijft. Met het oog op de probleemstelling kan daarmee worden 

gesteld dat postkoloniale verhoudingen kunnen bijdragen aan een duurzame en evenwichtige 

economische en bestuurlijke ontwikkeling van gebieden die vanwege specifieke omstandigheden nog 

niet onafhankelijk zijn of dit niet wensen. 

 

Een nog lopende rechtszaak dient uit te wijzen of het beleid van Curaçao en Nederland de 

mensenrechten schenden. Autonomie kan echter geen beletsel vormen, internationale verdragen 

over bescherming van het milieu en mensenrechten niet uit te voeren. Nederland kan niet gedogen 

dat Curaçao hierin in gebreke blijft. Dit contrasteert tevens met haar internationaal aanzien als 

rechtsstaat en streven, de internationale rechtsorde te bevorderen zoals de Grondwet voorschrijft. 

Het is in het kader van het uitoefenen van goed bestuur een gezamenlijk belang van Curaçao en 

Nederland, te voorkomen dat de Isla-problematiek escaleert, bijvoorbeeld door het opnieuw 
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uitbreken van een arbeidersopstand. Ook een grootschalig bedrijfsongeval kan door de conditie van 

de installatie en haar ligging in het hart van het kleine eiland rampzalige gevolgen hebben voor 

omwonenden en het milieu. 

 

Daarbij hoeft sluiting van de raffinaderij niet het beoogde doel te zijn. Dit kan mede vanuit het 

economisch belang van Curaçao  en haar relatie tot Venezuela onwenselijk zijn.  

Zolang  echter de olie-industrie ertoe bijdraagt dat Curaçao zich in een afhankelijke positie bevindt 

en interne afhankelijkheidsmechanismen zoals het patronagesysteem in stand blijven is niet te 

verwachten dat het eiland volledig uit eigen beweging een sociaaleconomische en politieke 

ontwikkeling doormaakt die het weerbaarder maakt. Nederland kan zich hierbij niet afzijdig houden 

met een beroep op het Statuut waarin de autonomie is vastgelegd. Nederland heeft met dit Statuut 

politieke belangen nagestreefd, zoals het veiligstellen van haar economische belangen in Indonesië 

en daarbij onvoldoende rekening gehouden met de specifieke situatie in de West. Nederland heeft 

weinig baat gehad bij het bestendigen van de staatkundige banden met de West maar dat vormt 

geen juridische grondslag voor het verbreken van deze banden. Het dekolonisatieproces heeft een 

tegengestelde wending aangenomen, waarbij Curaçao economische voordelen wenst te verkrijgen 

vanuit Nederland maar iedere vorm van politieke inmenging of controle als ‘neokoloniaal’ afwijst. 

Met betrekking tot de Isla-problematiek dient dit patroon doorbroken te worden. Internationale 

wetgeving kan hiervoor de juiste kaders aanreiken, maar de politieke invulling dienen Nederland en 

Curaçao gezamenlijk af te stemmen.  

 

Het laten voortbestaan van de huidige situatie doet geen recht aan de urgentie van het probleem en 

vergroot alleen de risico’s. 

Regeren is vooruitzien. Indien Nederland uitoefening van goed bestuur daadwerkelijk wenst na te 

streven, dan zal het richting Curaçao bereidheid moeten tonen om medeverantwoordelijkheid te 

dragen voor een situatie die onder het koloniale bewind is ontstaan en die een koninkrijkspartner 

boven het hoofd dreigt te groeien. Dat heft de eigen verantwoordelijkheid tot het uitoefenen van 

goed bestuur en de eigen autonomie niet op maar versterkt juist de ontwikkelingskansen. 
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