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De geschiedenis van de politie in Nederland werd in 2007 in vier omvangrijke delen gepubliceerd. Dat 
was het resultaat van een groot onderzoeksprogramma onder leiding van prof.dr. Cyrille Fijnaut, 
verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Dit programma werd vervolgens aangevuld met studies 
over de politie in de voormalige koloniën. Het boek over de politie in Nederlands-Indië, van de hand 
van dr. Marieke Bloembergen, verscheen in november 2009. De geschiedenis van de politie in 
Suriname (tot 1975) en die van de Nederlands-Caribische eilanden (tot heden) werden geschreven 
door respectievelijk dr. Ellen Klinkers en dr. Aart G. Broek. Dit onderzoek stond onder leiding van 
prof.dr. Gert Oostindie, KITLV, Leiden.  
Die boeken werden 9 december 2011 gepresenteerd in de Rolzaal van het Binnenhof in Den Haag. 
Exemplaren werden aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mr. 
J.P.H. Donner, en aan de minister van Veiligheid en Justitie, mr. I.W. Opstelten. Bij die gelegenheid 
hield Broek onderstaande voordracht. 
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DE GESCHIEDENIS VAN DE POLITIE OP DE NEDERLANDS-CARIBISCHE EILANDEN, 1839-2010; 

GEBOEID DOOR MACHT EN ONMACHT 
is  

‘een verdomd sterk en helder verhaal over de politiële geschiedenis van ‘de Antillen’. Een begrijpelijk 
maar tegelijk ook ongelooflijk verhaal eigenlijk: begrijpelijk omdat politie – ondanks alles - vaak toch 
het ondergeschoven kind in het bestuur van (ei)landen is, ongelooflijk als je ziet hoe datzelfde 
bestuur juist ook op dit gebied telkens weer in de problemen komt.’ 

prof.dr..dr.h.c. Cyrille Fijnaut / Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Tilburg 
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DE GESCHIEDENIS VAN DE POLITIE OP DE NEDERLANDS-CARIBISCHE EILANDEN 
 
Na zes jaar bij het Korps Militaire Politietroepen te hebben gediend, stapte Pierre A. Lauffer begin 
maart 1945 weer als burger uit de politiepost van Rio Canario, Curaçao. De oorlogsjaren hadden van 
de politie geen uitzonderlijke inspanningen gevergd. Ze leverden Lauffer wel een schier eindeloze 
reeks belevenissen op, die hij in tientallen verhalen zou verwerken. ‘Een stukje van mijn hart,’ zo 
maakte hij later kenbaar, ‘is altijd politieman gebleven’: un parti di mi kurason a keda polis káska 
berde. Ook al deed hij enige navrante ervaringen op, het plezier dat hij beleefde aan zijn werk als 
politieman overheerste.  
 Lauffer was geen uitzondering. De politiekorpsen die de eilandelijke geschiedenis heeft gekend, 
hebben honderden mannen en vrouwen een bevredigende en arbeidzame werkomgeving geboden. 
‘Het korps politie,’ benadrukte hoofdinspecteur Ezequiel A. ‘Kojak’ Josepha in zijn herinneringen, 
‘heeft mij veel ontplooiingsmogelijkheden gegeven. Mede door deze mogelijkheden kan ik thans 
terugkijken op een voor mij vruchtbare dienststaat.’ Het beeld van het eilandelijke politiewezen dat 
uit de geschiedschrijving naar voren komt, is echter minder florissant dan het werk voor individuele 
politiebeambten kon en kan zijn. 
 
 INSCHATTINGSFOUTEN 
Mogelijk als meest opmerkelijk gegeven dringt zich op, dat zowel in het koloniale als, sinds 1954, het 
postkoloniale tijdperk het politiewezen op de eilanden aan scherpe kritiek blootstond en -staat. Die 
kritiek kent niet alleen de nodige constante elementen maar komt grotendeels ook voort uit verge-
lijkbare ervaringen en omstandigheden. Zeker waar het ernstige gewelddadigheden betreft waarbij 
de politie betrokken was, lijkt onvoldoende lering te zijn getrokken uit eerdere ervaringen. In de aard 
der dingen lijken ‘tijden’ in sommige opzichten nauwelijks of niet te veranderen. 
 Hoewel vanwege de afschaffing van de slavernij in 1863 de autoriteiten met verscherpte blik de 
maatschappelijke orde in de gaten hielden, werden zij nog geen tien jaar later verrast door het 
relatieve gemak waarmee de voormalige slaven tot publieke onrust konden worden aangezet. De 
zogeheten ‘affaire Sassen’, in 1871, vereiste dat na een eerste botsing tussen publiek en politie er 
een beroep op het aanwezige garnizoen werd gedaan om de orde te herstellen. Dit zou zich herhalen 
ten tijde van het zgn. ‘bootwerkersconflict’ in 1922, en de ‘revolte van mei ‘69’. Bij deze geweld-
dadige botsingen waren primair inschattingsfouten gemaakt door het bestuurlijke gezag en de 
politietop. Deze inschattingsfouten kenden ten dele een etnische component: het werd eigenlijk niet 
voor mogelijk gehouden dat de sociaal-economisch zwakke Afro-Caribische groep zich dusdanig 
opstandig zou roeren. 
 

 Vooravond revolte 30 Mei ‘69 

 
Deze etnisch gekleurde misvatting speelde evenzeer bij het ‘Chinezenconflict’ in februari 1942. Niet 
alleen zorgde het verrassende verzet van de Chinese bootwerkers tot uiterst gewelddadig politie-
optreden (waarbij 15 doden vielen), maar het maakte evenzeer weer duidelijk dat er bij de autori-
teiten geen voldoende ‘voeling’ met (het ongenoegen van) bepaalde groepen bestond. Dat was niet 
alleen al door het bootwerkersconflict naar voren gekomen, maar nog meer in 1929 door de over-
rompeling van het fort door R.S. Urbina en zijn Venezolaanse rebellen die al geruime tijd op het 



eiland verbleven. Zowel onder de eigen bevolking als onder de immigranten waarden sentimenten 
rond, die aan de aandacht ontsnapten, ook toen na de overval van Urbina de inlichtingendienst werd 
opgericht. Die zou zowel in 1942 als in 1969 tekortschieten.  
 
 ANTILLIANISERING 
Bestuurlijke misvattingen en inschattingsfouten, gemankeerde politiële geweldsbeheersing en het 
beroep op militaire bijstand zijn aanwijsbaar in koloniale én postkoloniale tijden. Ook al werden de 
eilanden ‘autonoom’ en verschoof de eindverantwoordelijkheid van moederlandse naar eilandelijke 
bestuurders, én ‘Antillianiseerde’ het politiewezen, er kan – evenals in koloniale dagen - door het 
postkoloniale gezag een beroep (moeten) worden gedaan op Nederlandse militaire bijstand.  
 Niet alleen het eilandelijke samenleven en politiewezen worden ‘beschermd’ door deze militaire 
mantel van moederlandse bodem. Het politiewezen zélf wordt, ongeacht de staatkundige verhou-
dingen, vanaf het ontstaan van de Brigade Koloniale Marechaussee in 1839 tot op de dag van 
vandaag geschraagd door Nederlandse mankracht uit uiteenlopende (militaire) korpsonderdelen als 
het garnizoen, het Korps Politietroepen, de Koninklijke Marechaussee en het Korps Landelijke 
Politiediensten.   
 

 
Antilliaanse leden van het Korps MilitairePolitroepen in opleiding in Nederland, ca. 1932. 

 
De Antillianisering van het politiekorps is onveranderd problematisch gebleven. Dit constante 
deelaspect van de politiegeschiedenis is mede toe te schrijven aan de kleinschaligheid. Het is niet 
mogelijk gebleken op enig moment in de geschiedenis om alle posities in alle beroepsvelden, 
waaronder de politie, uitsluitend door lokale menskracht te laten vervullen. Dit geldt temeer voor 
functies die een hoge opleiding vereisen. Als zodanig is de ongenoegzame Antillianisering niet op 
voorhand een specifiek aan de politie gerelateerd probleem.  
 
 DEDAIN 
Waar het het politiewezen betreft, laat zich echter de vraag stellen of dit niet vooral moet worden 
toegeschreven aan het ‘aanzien’ en de ‘identiteit’ die dit apparaat ten behoeve van de rechts-
handhaving meedroeg en -draagt. Was het niet bovenal een instrument in handen van de koloniale 
machthebbers en is dit – ondanks de staatkundige autonomie – niet nog steeds het geval? Betrof en 
betreft het een instrument ter ‘bescherming’ of juist ook ter ‘onderdrukking’, al was het maar om de 
bestaande koloniale verhoudingen te bestendigen? 
 Zelfs de huidige verhoudingen zouden in een bipolaire redenering nog als ‘koloniaal’ gekarak-
teriseerd kunnen worden, aangezien de eilanden niet staatkundig onafhankelijk zijn. Het politie-
wezen kende onvermijdelijk een ‘koloniaal’ karakter. Het heeft een soortgelijk aanzien ook eni-
germate behouden met het verkrijgen van de staatkundige autonomie, daar het in de praktijk - ook 
toen de Antillianisering in de jaren zeventig en tachtig succesvol oogde - een sterke ‘Nederlandse’ en 
bijgevolg ‘blanke’ component behield. Dit heeft naast gunstige steun ook naargeestige vormen van 



neerbuigend, kleinerend handelen van ‘die negers en kleurlingen’ door ‘blanken’ met zich 
meegebracht. Dit kent ontegenzeglijk een lange geschiedenis. 
 

 
Leden burgerpolitie op Aruba, ca. 1923. 

 
 Het dedain van de blanke elite en moederlandse bestuurders voor de donker gekleurde 
bevolkingsgroepen werkte demotiverend op de vrijwillige dienstbetrekking in een organisatie als de 
politie. De etnisch gekleurde minachting ging bovendien gepaard met een beperkt vertrouwen in de 
capaciteiten en deskundigheid van de Afro-Caribische mensen die wel konden worden gemotiveerd 
toe te treden tot het korps. Dit wantrouwen van Nederlandse zijde trof overigens ook de blanke en 
lichtgekleurde eilandbewoners toen deze allengs (meer) hogere posities in de keten van rechtshand-
having, waaronder de politie, innamen en, na de Tweede Wereldoorlog, het bestuur overnamen. 
 
 WANTROUWEN 
Het vertrouwen fluctueerde sindsdien. Een voorzichtig loslaten in de jaren vijftig en zestig bewoog 
naar het bewust afstand houden in de jaren zeventig en tachtig, waarop de afgelopen twintig jaar de 
betrokkenheid weliswaar toenam maar het vertrouwen van Nederlandse bestuurders verminderde. 
In de aanloop naar de herziening van de onderlinge verhoudingen per 10-10-’10 werden de ver-
houdingen gekenmerkt door een zeker wantrouwen ten aanzien van de mogelijkheden van de ‘auto-
nome’ besturen en de – al dan niet gekleurde - lokale bevolking om de rechtshandhaving dusdanig te 
realiseren dat zij de toets der kritiek kon doorstaan.  
 Zeker waar het justitie en politie betrof, wensten de Nederlandse bestuurders dicht op de huid 
van het lokale bestuur en de lokale politieorganisaties te blijven. Deze hernieuwde ‘samenwerking’ – 
hoewel niet steeds als zodanig ervaren - vormt het centrale leidmotief van de afgelopen twintig jaar. 
Met een zekere vaart werd het eilandelijke politiewezen ingebed in politiële steun van Nederlandse 
bodem: expertise, materieel, financiële middelen en mankracht, meer in het bijzonder de Koninklijke 
Marechaussee (KMar) en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) / Recherche Samenwerkings-
team (RST).  
 Het is echter de vraag of het imago van ‘Nederlands en blank’ exclusief met ‘koloniale 
onderdrukking’ werd en wordt geassocieerd. Een dergelijke koppeling lijkt niet in algemene zin 
gemaakt te zijn en (bijgevolg) evenmin voor het politiewezen in het bijzonder. Er zijn stellig antiko-
loniale en ook antiblanke bewegingen aanwijsbaar in de eilandelijke geschiedenis. Die leidden echter 
niet tot een onafhankelijkheidstreven of breed gedragen anti-blanke mobilisering, maar tot de status 
van ‘autonomie’ en een zekere ‘etnische bijkleuring’ van bestuur en ambtenarij.  
  
 VOORDELEN 
Het merendeel van de eilandbewoners kon en kan zich in deze status en (tijdelijke) etnische 
bevoordeling vinden. Zij verlangden en verlangen vooralsnog geen verdere onafhankelijkheid van Ne-
derland. De militaire en politiële ‘mantel’ wordt zodoende niet op voorhand als ‘onderdrukkend’ 
gezien, maar is – als schakel in de rechtshandhaving – evenzo welkom als andere voordelen die het 
Koninkrijk met zich meebrengt. Naast onder meer het Nederlanderschap (paspoort), de migratiemo-
gelijkheid en financiële steun biedt het Koninkrijk de eilandelijke burger – in samenwerking met 



eigen menskracht – de nodige bescherming tegen (ernstige vormen van) criminaliteit en een zekere 
waarborg voor rechtshandhaving. 
 Het moederland mag in koloniale tijden uitgesproken directief zijn geweest, bij nader inzien blijkt 
de geschiedenis van het politiewezen de nodige beperkingen van de moederlandse ‘almacht’ bloot te 
leggen. Anderzijds, toen in 1954 het postkoloniale tijdperk aanbrak, toonde het nieuwe ‘inheemse’ 
gezag van de voormalige kolonie zich evenmin bij machte om een politiewezen tot ontwikkeling te 
brengen dat tot ieders tevredenheid functioneerde. Zo reflecteerde het politiewezen opnieuw 
bestuurlijk onvermogen. Kortom, geboeid door macht en onmacht. 
 

 
Wervingsaffiche, Aruba, ca. 2008 

Zeg Ja! Word politieagent. 
 
 


