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Geachte voorzitter en leden van de Commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer,

Herman Finkers zei eens: "Het stoplicht springt op rood, het stoplicht springt op groen:
in Almelo is altijd wat te doen". Kennelijk was hij toen nog nooit op Sint Eustatius
geweest. Er is hier niet eens een stoplicht (ook niet echt nodig, overigens). En afgaand op
wat je aan de buitenkant ziet van het leven van alledag lijkt er inderdaad weinig te
gebeuren.

Als je je vervolgens realiseert dat Sint Eustatius in transitie is van een status van
"bestuurlijke verwaarlozing" naar een van "bestuurlijke volwassenheid" dan zou je echter
verwachten dat er juist van alles te doen is.

Bovenstaande observatie is niet alleen die van mij maar hoor ik ook op school, in de
winkels, op straat, etc. Soms wordt de observatie positief uitgelegd: weinig mensen lijken
immers terug te verlangen naar de tijd waarin het democratisch gekozen eilandbestuur
weliswaar bestond maar totaal niet functioneerde. Nu is er ten minste "rust in de tent".

Meer algemeen proef ik een gevoel van gelatenheid: het is niet anders, de leiding van het
eiland ligt bij de governor die aan de leiband loopt van de staatssecretaris in Den Haag.
Vooral wordt geluisterd naar uit Europees Nederland afkomstige adviseurs die zonder
uitzondering met hun eigen, en daarmee een te beperkt referentiekader naar het eiland
kijken. Wellicht wordt met een beperkte kring Statianen gesproken maar van een breed
opgezette maatschappelijke discussie in de vorm van indertijd in het vooruitzicht
gestelde townhallmeetings is absoluut geen sprake.

Geen enkel plan of voortgangsontwikkeling over geen enkel onderwerp ontsnapt aan de
beslotenheid van de governor, zijn waarnemer en de kleine kring van adviseurs rondom
hen. Als er een hoogwaardigheidsbekleder uit Europees Nederland komt, wordt hij of zij
steevast op de foto gezet in een pose waarin een infrastructureel project in gang wordt
gezet: ik meen dat het wegenrenovatieproject al een keer of drie een dergelijk
"startschot" heeft gekend, zonder een significant vervolg tot op heden.

Noot: Het orkaanseizoen staat weer voor de deur. Ik hoop dat alle in dat kader
belangrijke zaken inderdaad zijn afgerond. Met name doel ik nu op het ondergronds
brengen van alle bekabeling. Ik heb veel activiteit gezien met betrekking tot dit project
maar of het volgens plan is gegaan? Ik weet het niet. Ook dit project kent geen plan dat
publiek is gemaakt.

Noot: Hoewel ik er momenteel niet veel over hoor, zal het in het najaar te nemen besluit
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over wel of geen lokale verkiezingen wel weer enig vuur trekken. Zeker als het besluit
negatief uitpakt. Dat laatste is verwachtbaar als je geen activiteiten ontwikkelt om te
voldoen aan de gestelde eisen. Als er al iemand aan deze verkiezingsknoppen draait,
geschiedt dat behoorlijk onzichtbaar.

Het is wellicht te kort door de bocht maar wanneer iemand opmerkt dat we van een
situatie van bestuurlijke taakverwaarlozing terecht zijn gekomen in een met fluweel
beklede Haagse dictatuur, dan zou ik denken: "die samenvatting is wellicht een
karikatuur van de werkelijkheid maar eentje die er niet erg ver vanaf ligt". En de
straatnaambordjes, de opgeknapte ommuring van de begraafplaatsen, sportfaciliteiten
etc. zijn dan de spreekwoordelijke "brood en spelen" voor het volk.

Gemakkelijk wordt het argument gehoord dat de lokale Statiaan nu eenmaal niet in staat
zou zijn tot het voeren van een volwassen eilandsbestuur. Dat zou natuurlijk het geval
kunnen zijn als een eertijds gemaakte momentopname, maar is het simpelweg
"overnemen" dan de goede weg? Is de inrichting van een eilandbreed leerproces dan niet
zo veel vruchtbaarder en duurzamer?

Ik sluit natuurlijk niet uit dat ook mijn blik (te) beperkt is; wellicht gebeuren er ook goede
dingen. Maar ik durf te stellen dat, wanneer ik weinig verbetering zie om mij heen (terwijl
ik toch best goed oplet en de site van de lokale overheid in de gaten probeer te houden,
en vooral ook probeer te begrijpen!), dat dan ook geldt voor een belangrijk deel van de
gewone Statianen.

Dit is niet mijn eerste signaal dat ik aan u afgeef over de ontwikkelingen op Sint Eustatius
sinds februari 2018. Ik heb de ontwikkelingen zoals ik ze heb ervaren tot op heden
proberen te ordenen en graag maak ik u deelgenoot van dit "huiswerk". Een en ander heb
ik samengevoegd en voorzien van persoonlijke appreciaties op de website
www.statianews.info (de site opent Engelstalig; rechtsboven geeft het NL-vlaggetje
toegang tot het NL-talig deel van de site).

In dit kader heb ik ook kennisgenomen van het rapport van de Rijksuniversiteit
Groningen dat in uw opdracht is opgesteld en op basis waarvan een visie moet
voortkomen hoe met het Caribisch deel van het Koninkrijk in het algemeen, en met Sint
Eustatius in het bijzonder, om te gaan. De website beschouw ik als een "document in
ontwikkeling": mocht mij een aansprekend punt ter ore komen dan neem ik het er graag
in op.

Met plezier praat ik u een volgende keer weer eens bij.

Met vriendelijke groet,

Ir. J.H.T. (Jan) Meijer MBA,

Bellevue Road #4,

Sint Eustatius,

Caribisch Nederland.

E-mail: j.m@jhtm.nl
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