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Te veel confrontratie, te weinig 
 gezamenlijkheid 

In gesprek met Jaime Saleh 

door Jeannette van Ditzhuijzen

Freelance journaliste met een bijzondere belangstelling voor de Nederlandse Antillen 
en Aruba. 

de Nederlandse Antillen en voorzitter van de 
stichting Monumentenzorg Curaçao. Voor 
dit gesprek zit hij aan de telefoon in het 
fraaie, gerestaureerde monumentenpand 
in de wijk Scharloo dat de burelen van deze 
stichting herbergt. Hij vertelt dat hij sinds 
kort bijzonder hoogleraar Constitutioneel 
Koninkrijksrecht is aan de Universiteit 
Utrecht. Een unieke kans om Nederlandse 
studenten meer kennis bij te brengen over 
de zes eilanden. Want dat is één van de con-
clusies uit de notitie: Nederlanders weten 
bijzonder weinig van de Caribische delen 
van het Koninkrijk en daar mag wel eens 
verandering in komen. 

Maar het grootste probleem in het Ko-
ninkrijk is volgens Saleh dat men te veel 
langs elkaar heen praat, te veel de con-
frontatie zoekt en te weinig investeert in 
gezamenlijkheid en samenwerking. ‘Door 
invulling te geven aan dat wat we samen 
kunnen doen, breng je de samenlevingen 
tot elkaar. Alleen zo worden we ‘koninkrij-
kers’ in plaats van allochtoon, makamba 
(Papiaments voor Nederlander), Antilliaan, 
Arubaan of Hollander. Het is nog te veel een 

Investeren in gezamenlijkheid is de ti-

tel van de notitie die het Comité 2004 
een jaar geleden het licht deed zien. Het 
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlan-
den bestond toen vijftig jaar en een groep 
koninkrijksburgers vond dat de onderlinge 
relaties na een halve eeuw meer verdieping 
en versterking behoefden. Onder gedeeld 
voorzitterschap van Jaime Saleh en Pieter 
van Vollenhoven werkte het Comité 2004 de 
opvattingen verder uit. Opvallend is dat de 
kwestie wel of geen provincie, in de notitie 
niet wordt aangeroerd. Volgens Saleh is 
dat bewust gebeurd. ‘Dan zou de discussie 
te veel verzanden en worden verlegd naar 
juridische constructies. De zaak waarom 
het gaat — meer gezamenlijkheid binnen 
het Koninkrijk — zou naar de achtergrond 
verdwijnen.’

Saleh is een alom gerespecteerd man 
binnen het Koninkrijk. Van 1990 tot 2002 
was hij gouverneur van de Nederlandse 
Antillen, daarvoor president van het Ge-
meenschappelijk Hof van Justitie van de 
Nederlandse Antillen en Aruba. Tegenwoor-
dig is hij onder meer Minister van Staat van 
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kwestie van ‘zij’ en ‘wij’, terwijl we toch al-
lemaal in het Koninkrijk zitten.’

Niet alle Antillianen zijn crimineel

Bij het idee van meer gezamenlijkheid kan 
worden gedacht aan regelmatige en struc-
turele uitwisselingen op het gebied van 
cultuur, onderwijs, economie en dergelijke, 
zodat de bewoners van de verschillende 
delen van het Koninkrijk elkaar beter leren 
kennen en ook begrip voor elkaar krijgen. 
Saleh: ‘Nog steeds overheerst in Nederland 
het gevoel dat Antillianen allemaal crimine-
len zijn. Maar dat is niet zo, dat is een heel 
kleine groep, die ook zeker moet worden 
aangepakt. Daarnaast is er een grote groep 
Antillianen die niets met criminaliteit van 
doen heeft en die kun je niet zomaar ver-
waarlozen.’ 

De notitie van Comité 2004 gaat vooral 
in op de mogelijkheden van verregaande 
samenwerking op het terrein van onder-
wijs, gezondheidszorg, overheidsfinanciën, 
rechtshandhaving en armoedebestrijding. 
Een unicum voor de koninkrijksverhou-
dingen waar men zich tot op heden pijnlijk 
nauwkeurig hield aan de samenwerkings-
gebieden die het Statuut noemt. Maar vol-
gens Saleh kan de samenwerking makkelijk 
worden uitgebreid. In het Statuut worden 
nu alleen enkele taken opgesomd (defensie, 
buitenlandse betrekkingen, het Neder-
landerschap, waarborgen van behoorlijk 
bestuur en van de mensenrechten) die door 
het Koninkrijk worden behartigd. Voldoen 
de rechten van de mens in het Caribische 
deel bijvoorbeeld niet aan de normen van 
het Koninkrijk, dan kan het Koninkrijk in-
grijpen. Saleh: ‘De genoemde taken zijn een 
minimum. Ook voor andere zaken gelden 
normen waaraan zowel het Caribische als 
het Europese deel moet voldoen. Denk aan 
financiën, onderwijs, gezondheidszorg. 
Het is ontoelaatbaar dat in één deel van het 
Koninkrijk andere maatstaven worden aan-
gelegd dan in een ander deel. Als er bijvoor-
beeld armoede heerst op Curaçao, mag dat 
niet worden geaccepteerd. Daar moet bin-
nen het Koninkrijk iets aan worden gedaan.’

Sociale rechtsstaat

Met nadruk stelt Saleh dat de in de notitie 
voorgestelde onderwerpen niet per se de 
‘koninkrijksaangelegenheden’ hoeven te 
worden die het Statuut aangeeft. Maar om 
binnen het hele Koninkrijk een ‘vergelijk-
bare kwaliteit van overheidsoptreden’ te 
bereiken, is structurele samenwerking wel 
cruciaal. Het Statuut biedt daartoe onder 
artikel �8 de mogelijkheid, in de vorm van 
consensuswetgeving. In de visie van Comité 
2004 blijven de eilandsbesturen verantwoor-
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delijk voor bijvoorbeeld de kwaliteit van het 
onderwijs, maar komt het externe toezicht 
onder gezag van een nieuw op te richten Ko-
ninkrijksinspectie. Daarnaast wordt samen-
werking met en uitwisseling tussen scholen 
binnen het Koninkrijk actief gestimuleerd. 
Voor de gezondheidszorg geldt hetzelfde: 
één Koninkrijksinspectie, zodat in het hele 
Koninkrijk dezelfde minimumeisen worden 
gesteld aan opleiding en kwaliteit van de 
zorg. Het spreekt voor zichzelf dat in der-
gelijke inspecties afgevaardigden van alle 
delen van het Koninkrijk zitting hebben. 

Saleh benadrukt dat met het Konink-
rijk alle drie de landen van het Koninkrijk 
worden bedoeld, en niet Nederland, zoals 
nu veelal het geval is. In de voorstellen van 
Comité 2004 moet het Koninkrijk dus niet 

alleen in juridische zin een rechtsstaat zijn, 
maar moet het ook een sociale rechtsstaat 
worden. ‘Dat brengt uiteraard verplichtin-
gen met zich mee voor de Caribische landen 
en voor Nederland. Verplichting tot behoor-
lijk bestuur in de ruimste betekenis van het 
woord, maar ook verplichting tot betrokken-
heid en solidariteit. Daarbij kunnen we best 
eisen aan elkaar stellen, wanneer de zaken 
scheef dreigen te gaan. Dat laatste impli-
ceert dat er op bepaalde terreinen proactief 
wordt samengewerkt. Neem nu de financiële 
problemen van de Antillen. Als we in het ver-
leden een Koninkrijksraad voor de Financi-
en hadden gehad, dan had je die zaak vanaf 
het begin kunnen begeleiden. Nu loopt het 
vast en wordt Nederland achteraf gevraagd 
bijstand te verlenen. Dan wil Nederland dat 

eerst onderzoeken en orde op zaken stellen. 
Maar als het er vanaf het begin actief bij was 
betrokken, dan wist iedereen hoe de zaak in 
elkaar stak. Nu gebeurt het altijd achteraf, 
als het kalf verdronken is.’

Hoewel de voorstellen van Comité 2004 
erg veel lijken op een provinciemodel en 
daar zo voor kunnen worden gebruikt, her-
haalt Saleh dat het Comité niet in juridische 
termen heeft gedacht en van mening is dat 
er nog heel veel afgesproken kan worden 
binnen het Statuut, met name onder artikel 
�8. ‘Daarvoor hoef je niet over een gemeente 
of een provincie te praten. Voor die status is 
een geheel nieuwe staatkundige structuur 
nodig, die weer tot oeverloze discussies 
leidt. Dat kan wel tien jaar duren en dan ben 
je nog geen stap verder. Want zodra je be-
gint over gemeente of provincie, valt ieder-
een over elkaar heen.’

‘Autonomie’ te pas en te onpas 

gebruikt

Saleh geeft toe dat de uitbreiding van de 
waarborgen binnen het Koninkrijk die het 
Comité voorstelt, ook de nodige stofwolken 
zal doen opwaaien. ‘Inderdaad zullen som-
mige politici roepen dat zij hun zaken zelf 
willen regelen. Maar het begrip autonomie 
waarmee zij graag schermen, is natuurlijk 
een steekwoord geworden dat te pas en te 
onpas wordt gebruikt. Ze roepen wel vaak 
‘autonomie’ en ‘we kunnen het zelf wel’, 
maar als puntje bij paaltje komt, kloppen ze 
toch weer bij Nederland aan.’

‘De grondhouding van sommige politici 
zal dan inderdaad moeten veranderen’, er-
kent Saleh. ‘Die politici denken uitsluitend 
in termen van autonomie wanneer het goed 
uitkomt, terwijl autonomie eigenlijk een ou-
derwets begrip is. Nederland is ook al lang 
niet meer autonoom. Waarom zouden wij 
dan blijven vasthouden aan autonomie voor 

Zodra je begint over gemeente 
of provincie, valt iedereen over 
elkaar heen
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dingen die je toch niet alleen kunt doen? 
Autonoom zijn en bij Nederland aanklop-
pen als het ons uitkomt? Je hoort bij elkaar 
en als je bij elkaar hoort, moet je dingen 
samen doen. Dat doet niets af aan je autono-
mie. Sterker nog, je gebruikt je autonomie 
wanneer je proactief samenwerkt.’

Als voorbeeld noemt Saleh de kustwacht. 
De Antillen en Aruba hebben gebruik ge-
maakt van hun autonomie om samen met 
Nederland een kustwacht in te stellen. ‘In 
de tijd dat we nog geen kustwacht hadden 
zei ik wel eens bij wijze van grap, maar toch 
welgemeend, dat de criminelen de auto-
nomie in onze kustwateren hadden. Onze 
autonomie was door anderen overgenomen, 
omdat wij, de Antillen en Aruba, geen moge-
lijkheid zagen er iets aan te doen. Nu heeft 
iedereen profijt van de kustwacht.’

Maatwerk is sleutelwoord

Wat het Comité betreft is ‘maatwerk’ het 
sleutelwoord in het nieuwe Koninkrijk. 
Alle eilanden kunnen rechtstreekse ban-
den met Nederland hebben en tegelijker-
tijd onderlinge samenwerkingsverbanden 
zoeken. Hoe die verbanden eruit zien, kan 
per eiland verschillen. Het overkoepe-
lende, Antilliaanse landsbestuur, zoals dat 
nu nog bestaat, zal uiteraard opgeheven 
worden. Ook in de samenwerking met 
Nederland gaat het om maatwerk. Saleh 
noemt als voorbeeld de Monumentenzorg, 
die zowel hem als medevoorzitter Van 
Vollenhoven na aan het hart ligt. ‘Als je in 
Nederland een goed systeem van Monu-
mentenzorg hebt en je vindt dat dit in het 
hele Koninkrijk moet gelden, dan moet je 
zo’n regeling, met name op het gebied van 
financiën, ook laten werken op de Antillen. 
Maar dat betekent niet dat je álle Neder-
landse regelingen gaat overplanten, want 
dat laat de praktijk op de eilanden niet toe. 

Je moet dus wel kijken naar maatwerk. Aan 
sommige regelingen heeft ook Nederland 
helemaal geen behoefte, die krijgt het 
opgelegd door de EU. Die hoef je dan ook 
niet per se over te nemen op de Antillen of 
Aruba. Maar er is wel een minimumgrens, 
en daar gaat het over. We kunnen in het 
Koninkrijk niet tolereren dat mensen ar-
moede lijden of geen behoorlijke huisves-
ting hebben.’

Comité 2004 is er voorstander van dat 
het Caribische deel via het Koninkrijk na-
drukkelijker aansluiting zoekt bij Europa. 
Het zou dan de status van ultraperifeer 
gebied (UPG) krijgen. ‘Op Curaçao na zijn 
de eilanden daar zelf ook voorstander van. 
Curaçao heeft er problemen mee omdat het 
zegt dan autonomie in te moeten leveren. 

Maar er staat wel tegenover dat het lidmaat-
schap van de EU tal van voordelen oplevert. 
Dus waarom zou je daarvan geen gebruik 
maken? Je zult die richting uiteindelijk toch 
uit moeten. Nederland gaat steeds meer de 
kant op van integratie in de Europese Unie, 
en voor een deel zullen wij dat ook moeten 
doen. We hoeven niet in één keer alle rege-
lingen over te nemen, voor landen die de 
UPG-status krijgen geldt immers een over-
gangstermijn. En het feit dat je aansluiting 
zoekt bij Europa betekent niet dat je je con-
tacten met het Caribisch Gebied verwaar-
loost. Mensen denken in termen van welles 
en nietes, maar het een sluit het ander niet 
uit.’ Dat aansluiting bij de EU ook een stap 
dichter bij Nederland inhoudt, kan volgens 
Saleh alleen maar voordelen opleveren.
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We kunnen in het Koninkrijk 
niet tolereren dat mensen 
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Gastcolleges over Antillen en Aruba

De aanbieding van de notitie Investeren in 
Gezamenlijkheid vond plaats kort na het over-
lijden van prins Bernhard en daags na het 
geruchtmakende interview met hem dat pos-
tuum in de Volkskrant werd gepubliceerd. In 
de Nederlandse pers — toch al niet bijster ge-
interesseerd in Caribisch nieuws — raakten 
de voorstellen van het Comité daardoor wat 
ondergesneeuwd. Op de eilanden overzee 
lag dat anders, daar is de belangstelling voor 
ontwikkelingen in het Koninkrijk toch al 
veel groter. Saleh: ‘Daar ontstonden meteen 
heftige discussies. Met de aanbieding van de 
notitie was voor ons het Comité tot een einde 
gekomen. We werken nu aan een nieuwe 
structuur. De bedoeling is dat we gaan on-
derzoeken hoe we daadwerkelijk invulling 
kunnen geven aan de inhoud van de notitie. 
In het vervolg van de activiteiten van Comité 
2004 zullen we ook veel meer de samenle-
ving ingaan. De heer Van Vollenhoven en ik 
zijn nu aan het kijken of we nieuwe mensen 
— in Nederland en op de eilanden — kunnen 
enthousiasmeren om daar tegenaan te gaan.’

Eén van de dingen waaraan al wordt ge-
werkt, is het geven van voorlichting over 
de eilanden. ‘Dat is ook de insteek van mijn 
bijzondere leerstoel. Afgezien van mijn 
eigen leeropdracht kunnen via die leerstoel 
Antilliaanse of Arubaanse deskundigen 
die op een bepaald moment in Nederland 
zijn, gastcolleges geven over Antilliaanse of 
Arubaanse onderwerpen. Zo zou dr. Elmsley 
Tromp van de Centrale Bank bijvoorbeeld 
een uiteenzetting kunnen geven over de 
financiële verhoudingen binnen de Neder-
landse Antillen. Verder denken we aan een 
studium generale en aan het uitnodigen van 
parlementariërs en burgemeesters van An-
tillengemeentes.’

‘De Antilliaanse partners in Comité 
2004 hebben ook een tijdlang de Antillen-

monitor verzorgd. Iedere maand werd een 
stuk gepubliceerd, waarin een Antilliaanse 
deskundige de Antilliaanse kant van een 
verhaal liet horen. We stuurden die stukken 
per e-mail aan geïnteresseerden. Ze waren 
vooral gericht op Nederland, om tegenwicht 
te bieden aan al het negatieve nieuws. Voor 
sommige kamerleden bleken die berichten 
een eye opener te zijn.’ Ook de notitie van 
Comité 2004 heeft ogen geopend, denkt 
Saleh. ‘Als ik kijk naar wat er de laatste tijd 
in de Tweede Kamer is gezegd als reactie op 
het bezoek van premier Ys en zijn hartige 
gesprekken met de Kamerleden, dan denk 
ik wel dat er toch een idee aan het ontstaan 
is dat we zo niet voort kunnen; dat er toch 
moet worden gewerkt aan een verdieping 
van de gemeenschappelijkheid. Ik heb het 
gevoel dat dat steeds meer gaat leven. Maar 
ja, we hebben op de Antillen in januari 
verkiezingen en dat gaat uiteraard weer de 
aandacht afleiden. En Nederland heeft ook 
z’n eigen problemen.’

‘Men hoopt in 2007 tot een afronding van 
de staatkundige besprekingen te komen, 
maar er moet nog heel veel gebeuren. Wat 
ik van harte hoop is dat men meer naar de 
samenlevingen kijkt en niet alléén naar 
juridische structuren. Ik verval in herhalin-
gen, maar we zitten samen in het Konink-
rijk. Gaan we autonomie spelen en iedereen 
voor zich? Of gaan we inhoud geven aan het 
Koninkrijk? Dan ontkom je er niet aan hier 
en daar dingen in gemeenschappelijkheid 
te doen. Als je dat niet doet, moet je de kant 
van onafhankelijkheid uit. En dat willen de 
samenlevingen niet; bepaalde politici wel, 
maar de burgers niet. Zonder samenwer-
king heeft het Koninkrijk geen betekenis en 
is het alleen een juridische paraplu waarvan 
je bepaalde voordelen hebt. Die verdieping 
moet er echt komen, anders houden we 
irritaties en confrontaties en blijven we de 
komende jaren ruzies maken.’

Koninkrijk?


