
Door René Zwart
Den Haag - ,,Wij moeten
onszelf in het Koninkrijk
niet gek laten maken door
verschillen van inzicht”,
aldus de nieuwe voorzitter
van de Eerste Kamercom-
missie voor Koninkrijks-
relaties Ruard Ganzevoort.

De opvolger van de uit de
politiek vertrokken Marijke
Linthorst (PvdA) is hoogleraar
Praktische Theologie aan de
Vrije Universiteit van Amster-
dam, exploiteert in Utrecht het
hotel De Admiraal en was sinds
zijn komst in 2011 in de Senaat
namens GroenLinks al lid van
de commissie die zich met
Koninkrijksaangelegenheden -
inclusief Caribisch Nederland -
bezighoudt.

Op de vraag of hij daarvoor al
iets had met de Cariben, zegt
Ganzevoort: ,,Ik ben voor een
deel opgegroeid in Suriname
toen het nog deel uitmaakte van
het Koninkrijk. Zoiets gaat
nooit helemaal meer uit je
bloed. Natuurlijk, Suriname is
anders dan de andere Caribi-
sche delen van
het Koninkrijk -
die zijn onder-
ling trouwens
ook zeer ver-
schillend - maar
ik voel een ver-
bondenheid.
Daarom wilde ik vier jaar gele-
den graag in deze commissie en
ben ik nu erg blij dat ik voorzit-
ter mag zijn.”

Ganzevoort - vijftig jaar gele-
den geboren in Haarlem - heeft
bij het verdelen van de voorzit-
terschappen zelf zijn vinger
opgestoken. ,,De verdeling
daarvan zit niet vast aan partij-
en. De grote partijen krijgen
uiteraard meer taken dan de
kleine, maar omdat Marijke
Linthorst de Kamer verlaten
had, was het een open zaak.
Iedereen heeft zijn wensen en
voorkeuren; over mijn kandida-
tuur is niet veel discussie ge-
weest. Het interessante van de
commissie voor Koninkrijksre-
laties is dat het over de volle
breedte van het overheidsbeleid
gaat: zorg, onderwijs, veiligheid,
internationale verhoudingen,
economie... Tegelijkertijd heb 
je te maken met heel complexe
verhoudingen van een Konink-
rijk van vier landen en nog 
drie Caribische eilanden. Het is
als een vierkante cirkel, daar
zitten lastige kanten aan. De
Eerste Kamer heeft de neiging
minder politiek te zijn dan de
Tweede Kamer, maar dat geldt
helemaal voor onze commissie.
Het gaat veel meer over princi-
piële vragen zoals: Hoe kunnen
we op een goede manier met
elkaar omgaan in het Konink-
rijk?”

Een thema dat actueler lijkt

dan ooit. ,,De afgelopen vier jaar
was het inderdaad met enige
regelmaat spannend. Wat ik
over de periode daarvoor ge-
hoord heb en van buitenaf heb
meegekregen is dat er altijd wel
een bepaalde vorm van span-
ning is geweest. Gegeven de
geschiedenis die we delen en de
huidige structuur met de ver-
schillende belangen die er spe-

len is het niet onbegrijpelijk dat
die hun eigen accent krijgen in
discussies. Maar volgens mij
moeten wij ons daar niet gek
door laten maken. We hebben
eerdere spannende discussies
ook overleefd.”

Een kwestie die de landen
zwaar op de maag ligt, is het
aanwijzingenbeleid waarvan de
Raad van State heeft geoordeeld
dat die in het geval van Aruba
en Sint Maarten niet correct is
toegepast. ,,Het debat daarover
moet eerst in de Tweede Kamer
worden gevoerd, daarna agen-
deren wij het. Als commissie-
voorzitter kan ik er dus inhou-
delijk niet te veel over zeggen.
Maar het is wel goed dat het
advies er ligt en wij nu helder-
heid kunnen krijgen over de

wijze waarop we met elkaar
omgaan als er geschillen zijn.
Dat raakt aan de geschillenrege-
ling waar al heel lang over
wordt gesproken. Het is hoog
tijd dat we dat op een goede
manier regelen. Dat wij het als
parlementen tijdens het Ipko
eens zijn geworden over de
criteria was een belangrijk en
ook hoopvol moment. Vervol-

gens is het aan de
regeringen de rege-
ling vorm te geven.
Het is niet zo dat de
regering aan het
handje loopt van het
parlement, die heeft
in het duale bestel

een eigen verantwoordelijkheid,
maar natuurlijk bevragen wij de
regering wel als zij een duide-
lijke wens van de Kamer niet
uitvoert. Wij volgen de kwestie
nauwgezet. De wens is onver-
minderd groot.”

Bij een deel van de Tweede
Kamer gaan stemmen op om
het Statuut in te ruilen voor een
gemenebestmodel. ,,Ik weet
niet of er sprake is van een
structuurprobleem. We kunnen
wel heel ingewikkelde struc-
tuurdiscussies gaan voeren over
wat de voor- en nadelen van de
verschillende vormen zijn,
maar wij hebben er niet zo lang
geleden uitmondend in de
staatkundige hervorming van
2010 uitgebreid over nagedacht
en gedebatteerd. De huidige

vorm wordt op dit moment
geëvalueerd waarbij gekeken
wordt hoe de veranderingen
zijn uitgepakt; wat goed gaat en
wat minder goed. Ik vind dat we
niet te vaak structuurdiscussies
moeten voeren. Veel wezenlij-
ker is de inhoudelijke vraag: wat
hebben we met elkaar en wat
hebben we aan elkaar? En hoe
lossen we het op als wij het
ergens niet eens over kunnen
worden? Ik heb de indruk dat
het beeld heel breed leeft dat
het nuttig is dat we iets met
elkaar hebben. We doen een
groot aantal zaken goed met
elkaar. Op het gebied van bui-
tenlandse zaken en diplomatie
is de samenwerking heel goed,
net zoals bij de bestrijding van
criminaliteit en drugshandel.
Sommige punten liggen gevoe-
liger. Met name bestuurlijke
integriteit is een gevoelig the-
ma. Het garanderen van integer
bestuur is voor elk land een
voorwaarde voor de eigen inter-
nationale geloofwaardigheid.
Het kan lastig zijn als er daarbij
vanuit de Rijksministerraad
wordt meegekeken, helemaal
als het gevoel ontstaat dat er
vanuit Nederland zaken worden
opgelegd. Maar ik zeg dan me-
teen: ook Nederland staat voort-
durend onder controle, van de
EU, van de VN en noem maar
op. En dat, vind ik, is maar goed
ook. Een basale accountability
van de overheid is essentieel
voor de economische ontwikke-
ling van je land. Daarom: laten
we niet te veel praten over struc-
turen, maar veel meer over: hoe
bouwen we de checks en balan-
ces in die ervoor zorgen dat we
met elkaar verder komen?”

Een ander gevoelig onder-
werp: in de troonrede sprak
koning Willem-Alexander over
‘gedeelde waarden die ervoor
zorgen dat alle inwoners van
het Koninkrijk zich in vrijheid
kunnen ontplooien, zich be-
schermd weten en zich thuis
kunnen voelen’ maar dat gaat
niet op voor homo’s, lesbiennes
en transgenders op Curaçao,
Aruba en Sint Maarten. ,,Het is

onder de bredere noemer van
discriminatie aan de orde ge-
weest tijdens het laatste Ipko. In
Nederland vinden wij dat er
volledige gelijkwaardigheid
moet zijn tussen homo- en
heteroseksuelen, dat iedereen
zijn leven moet kunnen inrich-
ten zoals hij of zij dat zelf wil.
Tegelijkertijd zit er een culture-
le kant aan die ik heel goed
begrijp, maar wij hebben het
over grondwaarden dus we
moeten het er wel over heb-
ben”, aldus Ganzevoort die ooit
zijn predikantschap kwijtraakte
toen hij voor zijn geaardheid
uitkwam.

,,Ik begrijp de rol van het
geloof op de eilanden. Je mag
principieel bezwaren hebben
tegen het homohuwelijk, maar
dat wil nog niet zeggen dat je
het een ander moet verbieden.
Politici moeten toch ook zien
dat hun eigen burgers nu naar
Bonaire gaan om te trouwen
omdat het in het eigen land niet
mag. Het beste is als er in de
landen van binnenuit een bewe-
ging op gang komt. Politici
mogen zich natuurlijk laten
inspireren door een religieuze
motivatie, maar ze hebben wel
de verantwoordelijkheid om
ervoor te zorgen dat de ene
burger niet minder rechten
heeft dan de andere. En dan
heb ik het niet in de eerste
plaats over het symbool van de
huwelijksdag, maar over zaken
als bijvoorbeeld partnerpensi-
oen. Wat ik positief vind, is dat
door Statenleden van Curaçao
en Aruba werd gezegd: ‘We
hebben huiswerk te doen.’
Doen zij dat niet, dan zal ik ze
daar kritisch over bevragen
zoals ze mij kritisch mogen
bevragen over zaken in Neder-
land waarmee zij het niet eens
zijn. Als je met elkaar in ge-
sprek gaat, blijkt er vaak meer
ruimte in de standpunten te
zijn dan het soms lijkt.”

Gevraagd naar zijn kijk op de
toekomst van het Koninkrijk,
zegt Ganzevoort: ,,De toekomst
voorspellen is buitengewoon
ingewikkeld. Ik ben geen goede
profeet. Maar ik zie waardevolle
dingen gebeuren, bijvoorbeeld
als ik kijk naar hoe de openbare
lichamen zich ontwikkelen. En
naar hoe veel de samenwerking
met Aruba ons de afgelopen
jaren heeft gebracht en de wil
daartoe bij de andere landen en
de stappen die zij in die richting
zetten. Met horten en storten
boeken we vooruitgang, zoals
de processie van Echternach:
drie stappen vooruit, twee
achteruit. Het Koninkrijk biedt
de landen heel veel mogelijkhe-
den. We hebben veel te delen.
Niet alleen economisch, maar
ook cultureel en op het gebied
van mensenrechten. We moe-
ten ons alleen niet gek laten
maken omdat het af en toe best
wat gecompliceerd is.”
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,,We hebben veel te delen in het Koninkrijk.”




