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NA VIJFTIG JAAR VAN IRRITATIES MOET HET KONINKRIJK POSITIVISME UITSTRALEN 
 

Juristen, handen af van de Antillen 
 
Al ruim vijftig jaar leven Nederland, de Antillen en Aruba in onmin met elkaar. Het Statuut voor het 
Koninkrijk heeft de partijen niet dichter bij elkaar gebracht. Nu wordt het tijd voor een heel ander 
geluid. Creatieve mensen moeten de boel gaan vlottrekken. En dat hoeven geen juristen te zijn. 
 
© Michel Knapen 
 
Het is maar goed dat minister Alexander Pechtold géén jurist is. Zijn voorgangers die waren belast 
met Koninkrijksrelaties waren dat wel. Maar zoiets ingewikkelds als het Koninkrijk benaderen met 
een juridische bril, dat werkt niet. ‘Juristen zoeken vooral problemen’, zegt mr. Mito Croes. ‘Ze zeg-
gen altijd wat niet kan.’ Ze kijken naar staatsrechtelijke en volkenrechtelijke aspecten en dat is niet 
iets waar de homo antillianis, die hoopt op een betere toekomst, op staat te wachten. 
Onlangs rondde Croes een gedegen analyse af over het Koninkrijk der Nederlanden. Op die studie, De 
herdefiniëring van het Koninkrijk (Wolf Legal Publishers) promoveerde hij in mei aan de Universiteit 
van Tilburg. Croes, geboren op Aruba, gaf op ‘zijn’ eiland jarenlang leiding aan het Departement 
Staatkundige Structuur Eilanden van de Nederlandse Antillen. Daarnaast was hij wetenschappelijke 
hoofdmedewerker staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen. Sinds 
1982 is hij ook politiek actief. Hij was minister van Staatkundige Structuur Eilanden van de Neder-
landse Antillen (en tijdelijk ook minister van Justitie) en minister van Welzijnszaken van Aruba. Tus-
sen 1994 en 2001 was hij gevolmachtigd minister van Aruba in Nederland. 
Croes mag dan jurist zijn, hij is bovenal praktisch ingesteld. En praktische problemen moet je prak-
tisch benaderen – een al te juridische houding kan funest zijn, is zijn ervaring. Zeker in gevoelige dos-
siers als de ‘Nederlandse’ eilanden in de West. Dat dossier is inmiddels behoorlijk vastgelopen en het 
wordt niet vlotgetrokken door er (nog meer) juristen aan te zetten, betoogt Croes. 
In 1954 treedt het Statuut in werking, maar het eerder beloofde ideaal van gelijkwaardigheid komt 
daar toch niet in terug. Dat is de eerste keer dan de eilanden wantrouwig naar Nederland kijken, en 
dat is de afgelopen halve eeuw niet meer veranderd. ‘Het Statuut is door Nederland aan de Caribi-
sche eilanden opgelegd: take it or leave it’, zegt Croes. ‘De Antillianen spraken zelfs van verraad.’ 
Volgens Croes was het Statuut nogal tweeslachtig: deels was het een dekolonisatiedocument (‘terwijl 
de dekolonisatie niet helemaal is gelukt’), deels was het een oprichtingsakte voor een nieuw Konink-
rijk. En ook dat is niet helemaal gelukt, zegt Croes: ‘Er is geen overkoepelend Koninkrijk. Pechtold is 
een Nederlandse minister, geen Koninkrijksminister. Er is ook geen website van het Koninkrijk. Het 
bestaat in de digitale wereld dus niet eens.’ 
 
Irritaties 
Vanaf het begin hinkt het Koninkrijk op die twee gedachten: onafhankelijkheid en samenwerking. En 
vanaf het begin is er over en weer wantrouwen en onbegrip, wat heeft geleid tot tal van frustraties 
en irritaties. Nederland maakte zich boos over de weinig doortastende manier waarop de overheids-
financiën en de bestuurlijke integriteit (of het gebrek daaraan) op de eilanden werden aangepakt. De 
Antillen ergerden zich aan de Nederlandse plannen criminele jongeren van Nederland terug te sturen 
naar de eilanden. Nederland wond zich weer op over de doorvoerhaven van drugs die de Antillen 
zijn. En de Antillen en Aruba over de soms betuttelende houding van het rijk in Europa. In Nederland 
vond men de financiële afhankelijkheid van de Antillen en Aruba maar niks: het kost veel en brengt 
niks op. En op de eilanden willen ze niks weten van de staatkundige onafhankelijkheid, die Nederland 
lijkt op te leggen. Nederland doet al jaren pogingen de eilanden af te stoten, de eilandbewoners den-
ken dat Nederland de koloniale verhoudingen weer wil invoeren. De Caribische eilanden stellen hun 
vrijheid en autonomie voorop, maar zijn toch – graag of niet – deel gaan uitmaken van de Europese 
Unie. Daar komt nog eens bovenop dat mensen op de eilanden gefrustreerd zijn over hun armoedige 
situatie: vóór de ondertekening van het Statuut kenden de bewoners van de zes eilanden een hoger 
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bruto nationaal product (per capita) dan de Nederlanders. Het Statuut heeft hen aan de bedelstaf 
gebracht en Nederland is er alleen maar rijker van geworden, redeneren ze. 
Ligt er een scheiding in het verschiet? Als het aan de eilandbewoners ligt niet. Dat Nederland de ei-
landen onafhankelijk maakt (‘dan zij we er vanaf’) is volkenrechtelijke niet eens mogelijk, zegt 
prof.mr. Jaime Saleh. ‘Een moederland kan haar koloniën niet afstoten, overzeese gebieden kunnen 
alleen zelf kiezen voor de onafhankelijkheid. Politici die roepen dat ‘we’ de Antillen moeten afstoten 
doen dat voor lokale consumptie’. In de jaren tachtig was Saleh president van het gemeenschappelijk 
Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba en in de jaren negentig Gouverneur van de 
Nederlandse Antillen; tegenwoordig is hij Minister van Staat van de Antillen. Als het aan Saleh ligt 
wordt er vanaf nu uitsluitend geïnvesteerd in gezamenlijkheid, liet hij onlangs weten in een rede die 
hij uitsprak bij het aanvaarden van de leerstoel Constitutioneel Koninkrijksrecht aan de Universiteit 
Utrecht. 
 
Belangen 
Gezamenlijkheid – daarvan was nog geen sprake toen in 2004 het vijftigjarig bestaan van het Statuut 
werd ‘gevierd. Eigenlijk bleef het bij een herdenking, omdat er niets te vieren viel. Toch wel jammer, 
want als het aan Saleh ligt, staan steeds meer seinen op groen. ‘De meeste mensen weten niet hoe 
Aruba en de Antillen in elkaar zitten. In Nederland heeft iedereen het over bolletjesslikkers, jeugdige 
criminelen en corruptie. Maar de ontwikkelingen zijn nu positief. Op de eilanden is men druk bezig 
de overheidsfinanciën te saneren en banen te creëren. Maar dat dringt hier maar niet door.’ Met 
over en weer verwijten te uiten schieten we niks meer op, zegt Saleh. 
Hoe heeft het ooit zover kunnen komen? Dat had niet eens gehoeven, stelt Croes. ‘Achteraf gezien is 
het een probleem dat het Statuut niet is gebaseerd op gemeenschappelijke belangen die ten grond-
slag moesten liggen aan het nieuwe Koninkrijksverband. Er was geen visie geformuleerd over hoe de 
samenwerking zich in de toekomst zou moeten ontwikkelen.’ 
Het Koninkrijk heeft in die dagen nagelaten een koers te bepalen, en daarvan plukken we nog steeds 
de wrange vruchten. Dat wreekt zich, zegt Croes, nu het buitenlands beleid belangrijker wordt en het 
Koninkrijk steeds meer verdragen sluit. ‘De eilanden zeggen dan: we zijn toch autonoom? Maar in de 
praktijk zijn ze dat allang niet meer. Door de globalisering en de integratie van de Europese Unie zijn 
de koninkrijksbanden steeds harder gaan knellen.’ Die praktijk leidt tot vreemde toestanden. Als er 
iets mis is met het milieu op een van de eilanden, moet Nederland zich verantwoorden, ook al heeft 
het (hele) Koninkrijk internationale milieuverdragen gesloten. En als er misstanden worden geconsta-
teerd in de Koraalspechtgevangenis op Curaçao, wordt alleen Nederland op het matje geroepen, ook 
al is het Koninkrijk gebonden aan antifolterverdragen. 
 
‘Voorpost’ 
Het wordt hoog tijd dat we niet langer de verschillen tussen Nederland en de Caribische eilanden 
benadrukken, maar de gemeenschappelijke belangen. Dat is de overtuiging van Croes en Saleh. Maar 
zijn die er dan? Zijn de – met name economische – belangen van de eilanden niet vele malen groter 
dan die van Nederland? Croes: ‘Samenwerken doe je pas als je ook eigenbelangen kunt realiseren. De 
kleine eilanden zijn erg kwetsbaar. De verdwijning van Nathalee Holloway liet zien dat het toerisme 
een flinke deuk kan krijgen door één incident. Een grote orkaan en de luchthavens zijn zwaar bescha-
digd. Dat kan niet zo maar worden hersteld.’  
Wat volgens Saleh onvoldoende wordt erkend is dat ook Nederland – en zelfs de hele Europese Unie 
– veel baat kan hebben bij een ‘voorpost’ in de Cariben. ‘Natuurlijk hebben de Antillen meer te ver-
liezen dan Nederland. Maar het Nederlandse bedrijfsleven kan de eilanden echter goed gebruiken als 
een hub voor investeringen in de Cariben en Latijns-Amerika. En wil Nederland de grensoverschrij-
dende criminaliteit bestrijden, dan heeft het de Antillen nodig.’ 
Dat is ook het standpunt van Croes. ‘Op de eilanden kun je uitstekende handelsposten opzetten die 
de hele regio bedienen. Dat gebeurt nu niet. Als er nu handelsmissies naar Zuid-Amerika gaan, gaan 
die om de Antillen heen. Dat zijn gemiste kansen. De eilanden zijn stabiel en relatief veel Arubanen 
en Antillianen zijn goed opgeleid. Instellingen zoals ziekenhuizen zijn goed geoutilleerd. Daarnaast 
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liggen de eilanden op een strategische locatie, in de buurt van de VS en dichtbij Venezuela. Vanuit 
geopolitiek oogpunt is dat een belangrijke ligging.’  
Mooie reclametaal, maar wie in Nederland gelooft daar in, nu partijen alleen maar een traditie ken-
nen van achterdocht en verdachtmakerijen? Nu de rijksdelen elkaar alleen bij ruzies tegenkwamen? 
Croes en Saleh geloven erin. De boel moet niet worden opengebroken met juristen die regels gaan 
verzinnen, maar met praktisch ingestelde mensen. Entrepeneurs, politici, wetenschappers. Geen 
formele rondetafelconferenties meer, maar bijeenkomsten zonder agenda, met de benen op tafel. 
Saleh: ‘We móeten positief zijn, want anders word je cynisch. We zijn niet tot elkaar veroordeeld, 
zoals wel eens wordt gezegd, maar we zitten samen in vrijheid en verscheidenheid in het Koninkrijk. 
We moeten dus inhoud geven aan die gemeenschap. We moeten NGO’s, het maatschappelijk mid-
denveld, ondernemers en andere creatieve lui samenbrengen om zo de eigen leefgemeenschap te 
leren kennen. In het verleden is daar niet consistent genoeg aan gewerkt, contacten waren hapsnap.’  
En het móet lukken, reageert Croes. ‘Door de globalisering ontkomt het Koninkrijk er niet meer aan. 
Andere landen – Frankrijk, Engeland en Spanje – met overzeese gebiedsdelen zijn al veel verder dan 
Nederland. We moeten zelf onze koers bepalen, anders doen anderen dat voor ons. Strategische 
allianties in plaats van knellende Koninkrijksbanden.’ 
 
Doorgeefluik 
Hoe dan ook, er komt een moment dat er ook een juridische structuur moet worden opgesteld. 
De huidige zeggenschapsstructuur binnen het Koninkrijk is niet gelukkig. Saleh: ‘De rijksministerraad 
is in feite de Nederlandse ministerraad, aangevuld met twee gevolmachtigden uit Aruba en de Antil-
len. De positie van de gevolmachtigde minister moet sterker. Nu is hij nog te veel een doorgeefluik. 
Antilliaanse parlementairs zouden, wanneer het gaat over Koninkrijkszaken, meer te zeggen moeten 
hebben in het Nederlandse parlement. Niet pas achteraf, maar proactief. Het Statuut biedt die ruim-
te maar er wordt weinig gebruik van gemaakt.’  
Op een ander punt moet het Statuut wel worden aangepast, vindt Saleh. Grondrechten, scheiding 
van machten en deugdelijk bestuur moeten erin worden opgenomen. ‘De Antillen liggen in het Cari-
bisch gebied, waar een perceptie van onbetrouwbaarheid bestaat. Wil je investeerders aantrekken, 
dan moet je laten zien dat je goed bestuur serieus neemt. Het contrast met andere eilanden en La-
tijns-Amerika wordt zo extra benadrukt. Daarmee verander je niet direct het gedrag van de bestuur-
ders, maar zo begint het wel. Investeerders vragen altijd direct: hoe zit hier met de rechtspraak? Dat 
moet je zichtbaar maken.’ 
Zowel Croes als Saleh heeft er vertrouwen in dat minister Pechtold de juiste koers kan varen. ‘Geen 
jurist, wel een creatieve man’, vindt Croes. Saleh: ‘Een probleem is dat er altijd verkiezingen komen 
als een minister voor Koninkrijksrelaties net is ingewerkt. Pechtold heeft hart voor de zaak. Maar de 
Nederlandse politiek moet zich niet eenzijdig richten op bepaalde pijnpunten, zoals de Antilliaanse 
jongeren. Deze jongeren hier oppakken en terugsturen is geen oplossing. Die komen via een andere 
deur toch wel binnen. Het aannemen van zo’n wet is niet de goede weg, nog afgezien van de juridi-
sche complicaties.’ 

 

‘Dit wordt een standaardarrest’ 
Mogen Arubanen (en Antillianen) stemmen voor het Europees Parlement? Twee Arubanen vonden 
van wel, maar kregen geen stemkaart. Ze gingen in beroep bij de gemeente Den Haag, kregen geen 
gelijk en volgden verder de koninklijke weg tot aan de Raad van State. Het proefproces werd vervol-
gens voortgezet voor het Europese Hof van Justitie in Luxemburg, waar Mito Croes deze zaak bepleit-
te. 
‘We zijn allemaal koninkrijksburgers, maar Nederland maakt onderscheid tussen koninkrijksburgers 
die in Nederland en die op Aruba wonen. ‘Om praktische redenen’, wordt gezegd. En: ‘Ze wonen niet 
in de Europese Unie’. Flauwekul. Een Nederlander die zich permanent vestigt in Patagonië mag wél 
stemmen voor het Europarlement.’ 
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Wat als de zaak wordt gewonnen? ‘Dan dient zich een andere moeilijkheid aan. Tienduizend Aruba-
nen hebben ten onrechte niet kunnen stemmen voor het Europarlement. Worden de verkiezingen 
dan ongeldig verklaard? Worden de Arubanen schadeloos gesteld? Deze kwestie geldt voor meer 
landen met overzeese gebiedsdelen. Ik verwacht dan ook dat de uitspraak van het Hof een stan-
daardarrest oplevert.’ 

 
 

‘Juristen kunnen wel van dienst zijn’ 
‘Juristen die zich niet meer met de Antillen zouden mogen bemoeien?’ Volgens advocaat mr. Arjen 
van Rijn (Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn), die veel over de Antillen heeft gepubliceerd, lijkt dat 
veel op het zoeken naar een zondebok.  
‘Het Antillendossier is zo oud als de Antillen zelf. Er heeft om tal van redenen geen schot in gezeten. 
Politieke opvattingen stonden veranderingen in de weg. Er was onzekerheid bij de bevolking, dat als 
een rem werkte. Er is gebrek aan kennis. Juristen daarvan de schuld geven, dat gaat mij te ver.’ 
Integendeel, zegt Van Rijn, die vijf jaar als lector staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van de 
Nederlandse Antillen (Curaçao) werkte. ‘Juristen zijn essentieel. Natuurlijk geven ze aan wat níet kan 
maar denken ook heel creatief mee over wat wél kan. En er kan meer dan men denkt.’ 
Maar ook Van Rijn beseft dat het debat vooral wordt gevoerd door politici en juristen. Liever zou hij 
zien dat het breder wordt getrokken. ‘Het is niet alleen een boeiend maar ook abstract onderwerp. 
Het gaat om staatkundige verhoudingen en relaties tussen mensen, die in regels moeten worden 
gevat. Met name juristen interesseren zich daarvoor. Zij zijn een belangrijke motor van het Antillen-
debat. We bouwen niet zo maar een huis, maar een hele staat. Maar ook juristen lopen tegen de 
grenzen van de politiek aan.’ 
Gaat minister Pechtold het als niet-jurist goed doen? ‘Hij heeft een goede start gemaakt. Maar het 
feit dat hij geen jurist is, is nog geen garantie voor succes.’ 

 
Dit artikel is gepubliceerd in Mr. 6/7, 2006. 


