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JURYRAPPORT 
 
De door het bestuur van de Nederlandse Juristen Vereniging ingestelde jury heeft tot taak een 
voordracht te doen voor de toekenning van de NJV-prijs aan een jurist die ‘door zijn/haar 
werkzaamheden in de praktijk een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de 
rechtsontwikkeling en/of rechtstoepassing in Nederland, Aruba, Curaçao, of Sint Maarten. 
Met deze ‘bijzondere bijdrage wordt met name gedoeld op een oorspronkelijk idee waarvan 
de (gedeeltelijke) uitvoering heeft bijgedragen aan een goede rechtsontwikkeling of 
rechtstoepassing of een opvallende persoonlijke inzet daartoe, een en ander niet primair in 
geschrift doch metterdaad, en welke bijdrage direct of indirect van maatschappelijke 
betekenis is.’ 
 
De jury draagt mr. Jacob Wit (geb. 1952) voor de verlening van deze prijs in 2020 voor, 
wegens zijn langdurige en doeltreffende bijdragen aan vertrouwen in de rechtspraak in 
een turbulente omgeving. Mr. Wit is rechter in het Caribbean Court of Justice te Trinidad 
en president van het Constitutioneel Gerechtshof van Sint Maarten. 
 
Toelichting 
 
Jacob (Bob) Wit verwierf de hoedanigheid van meester in de rechten aan de Vrije 
Universiteit van Amsterdam in 1977. Na de raio-opleiding was hij van 1984-1986 rechter in 
de rechtbank Rotterdam en van 1986 tot 2005 lid van het Gemeenschappelijke Hof van 
Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba. In die functie was hij vooral belast met de 
taken van het Gerecht van Eerste Aanleg. Deze taken betroffen een breed scala van 
geschillen, dat alle rechtsgebieden omvatte.  
 
Op 1 juni 2005 werd hij beëdigd als rechter in het Caribbean Court of Justice (Caribisch Hof 
van Justitie / Cour Caribéenne de Justice). Dit hooggerechtshof, gevestigd in Port of Spain 
(Trinidad and Tobago), is voor verscheidene Caribische staten het hoogste rechtscollege. 
Daarmee vervult het hof taken die voorheen aan de Privy Council in Londen waren 
opgedragen. Het hof is tevens de internationale rechter belast met de bindende uitleg van 
het CARICOM-verdrag. In laatstgenoemde functie spreekt het hof ook recht voor 
Suriname; daarom zijn de voertalen van het hof Engels, Frans en Nederlands. Op 15 
november 2010 werd Bob Wit daarnaast geïnstalleerd als de eerste president van het 
Constitutioneel Gerechtshof van Sint Maarten. Het Constitutionele Hof toetst in 
abstracto, na bekrachtiging nog niet in werking getreden wettelijke regelingen op hun 
verenigbaarheid met de Staatsregeling, op uitnodiging door de Ombudsman van het land.  
 
In zijn gehele Caribische rechterlijke loopbaan heeft Bob Wit op waardige en 
onafhankelijke wijze aan de rechtspraak een hoog profiel gegeven. Zijn uitspraken hebben 
blijk gegeven van juridische scherpte die gedragen werd door een eveneens scherp 
onderzoek naar de feiten, ook wanneer die moesten worden vastgesteld in een 
maatschappelijk of politieke conflictueuze omgeving. Het vertrouwen in de rechtspraak 
dat hij daarmee in de Caribische samenleving opbouwde, heeft hem tot een 
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gerespecteerde woordvoerder gemaakt in gesprekken over de waarde van de rechtsstaat, 
ook in ontmoetingen met rechters uit andere landen in het Caribisch gebied. Ook heeft hij 
zich doen kennen als een gezaghebbend schrijver en spreker over de maatschappelijke 
waarde van de rechtspraak. 
 
Mede doordat Bob Wit zichzelf vrijwel direct na zijn benoeming tot lid van het 
Gemeenschappelijk Hof van Justitie de lokale landstaal (het Papiamentu) heeft 
aangeleerd, was hij niet alleen in staat om snel het vertrouwen van de justitiabelen te 
winnen en onder hen gezag op te bouwen, maar was hij ook in staat om een brug te 
vormen tussen de veelal Nederlands sprekende rechterlijke macht en de veelal 
Papiamentu sprekende bevolking. Omdat Bob Wit duidelijke taal gebruikte in zijn 
vonnissen en een scherp oog had voor de sociale omstandigheden in de toenmalige 
Nederlandse Antillen was hij een voorloper van en exemplarisch voor het invullen van de 
rechterlijke functie als kadi-rechter (Marc Loth): de vonnissen van Bob Wit zijn begrijpelijk 
met het hoofd, invoelbaar met het hart, en uitvoerbaar met de benen (Dineke de Groot). 
 
Naast zijn taken als een toonaangevende rechter in het Caribische Hof van Justitie heeft 
Bob Wit in het afgelopen decennium gestalte gegeven aan de nieuwe rol van een 
constitutionele rechter voor een van de rechtsstelsels van het Koninkrijk der Nederlanden. 
Het Hof heeft aldus een hoognodige bijdrage geleverd aan rechtsstatelijke stabiliteit. De 
kwantitatief beperkte, maar ter waarborging van de rechtsstaat en fundamentele rechten 
kwalitatief hoogst belangrijke taak van dit rechtscollege betrof onder meer de 
levenslange gevangenisstraf. In weerwil van bevooroordeelde afwijzingen van 
constitutionele rechtspraak heeft Bob Wit in de praktijk laten zien dat het functioneren 
van het staatsbestel daar uiteindelijk mee is gediend.  
 
De duurzame en in de betrokken samenlevingen herkende en erkende rol van Bob Wit als 
rechter van het hoogste niveau geven aan zijn werk een uitstraling die over grenzen heen, 
ook voor Nederland, van zo grote waarde is dat het bij uitstek passend is deze met de 
tweejaarlijkse prijs van de NJV te erkennen en te eren. 
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