
Sint Eustatius, 22 april 2022. 
Geachte voorzitter en leden van de Commissie Koninkrijksrelaties, 
 
In aanvulling op mijn brief van gisteren waarin ik probeer het deksel af te houden van verschillende 
doofpotten hierbij nog het volgende. Naar aanleiding van die brief hoor ik verschillende zaken die te 
maken met die potentiële doofpotten. Deze zaken wil ik graag met u delen. 
 
Op dit moment is er een vacature voor een fysiotherapeut bij het ziekenhuis op Sint Eustatius. Een 
kandidaat die eerder op het eiland als fysiotherapeut heeft gewerkt heeft gesolliciteerd en is tot twee 
keer toe afgewezen. Niet omdat de kandidaat niet goed in het vak zou zijn maar omdat bij een eerdere 
term op het eiland deze kandidaat positief, opbouwend commentaar heeft gegeven op het 
management van het ziekenhuis. Kortom, een "lastige" therapeut, 'die moeten we hier niet hebben'. 
Tja, noem het zoals je het wil, zelf zie ik hier trekjes van autocratie en willekeur. En voorlopig hebben 
we dus nog steeds die vacature die moet worden 'ingevuld' met een in te vliegen fysiotherapeut vanaf 
een ziekenhuis op een ander eiland (Bonaire? Sint Maarten?). Hoe dat precies gaat weet ik niet, maar 
ik hoor geruchten dat daarvoor een vliegtuig (!) wordt gecharterd á 40.000 US dollar, te betalen door 
het ZVK (gefinancierd door het ministerie van VWS). En omdat de communicatie tussen ZVK en het 
ziekenhuis op Sint Eustatius niet optimaal verloopt (dit is een eufemisme!) treft de duur ingevlogen 
fysiotherapeut niet veel cliënten aan. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat de solliciterende 
fysiotherapeut werd gewaardeerd door de klanten/patiënten op ons eiland. En dat deze kandidaat 
kritiek uitte op het management lijkt me op zijn minst voorstelbaar (gegeven de recente 
ontwikkelingen), maar ja, intimidatie is een bekende en beproefde Statiaanse methode om 
"ongewenste elementen" buiten de deur te houden. 
En voorts: als de bedragen en de verhalen kloppen dan lijkt het me dat het ZVK een niet rationele 
afweging maakt met het publieke geld, afkomstig van het ministerie van VWS. Iemand in dienst 
nemen is natuurlijk beter voor de patiënten en aanzienlijk kosteneffectiever dan twee keer per week 
een vliegtuig charteren voor één persoon. 
Noot: In een publieke meeting van 21 april 2022 heb ik begrepen van de regeringscommissaris dat het 

ziekenhuis aan de slag gaat met onderzoek en verbeteringen. Ik moet afwachten hoe dat gaat maar ik 

mag hopen dat de praktijk van de slager die zijn eigen vlees keurt ver van ons wordt geworpen. 

 
Dan nog iets over verbindingen. Een goede kennis van ons is recent van Sint Eustatius naar Bonaire 
vertrokken. Duur van de reis: 26 uur met een overnachting (dit is overigens geen uitzondering: 
dergelijke ervaringen worden alom op het eiland vernomen). Het gaat om een afstand van minder dan 
duizend kilometer over zee. Voor een vliegtuig toch niet zo'n heel bijzondere inspanning. Maar als 
trajecten door verschillende maatschappijen worden uitgevoerd waarbij de ene maatschappij (Winair) 
bovendien om de haverklap vluchten annuleert dan wordt het natuurlijk toch een zooitje. Voor heel 
veel geld (want, o ja, monopolist op het traject naar Sint Maarten!). De Haagse Rijksoverheid met haar 
ministeries heeft gewoonweg geen oog voor de Caribisch Nederlandse problematiek. Sterker: het 
interesseert de Haagse Rijksoverheid hoegenaamd niets! 
 



In dezelfde context lees ik van Bonairiaanse opleidingsperikelen 1: de taal Papiaments op Bonaire zou 
niet goed genoeg zijn voor een Nederlandse MBO-opleiding voor een kok. Ik ken de casus niet 
persoonlijk maar ik vraag mij af (met anderen die met een soortgelijke opmerking publiek zijn gegaan) 
"wanneer deze opleiding nu eens in het Fries zou worden georganiseerd, zou dan dezelfde kritiek 

worden gehoord door met name de VVD en PVV?". Het is mijn hypothese dat de kritiek dan niet zou 
hebben bestaan want Fries is immers een erkende streektaal: maar dat is het Papiaments ook! Mijn 
gevoel is dat hier nu met twee maten wordt gemeten. De Tweede Kamer onwaardig. 
 
Over twee maten gesproken: de discussie over het Caribisch Nederlandse bestaansminimum is 
natuurlijk een farce wanneer je in ogenschouw neemt dat Caribisch Nederland en Europees 
Nederland eenzelfde land betreft. Het lijkt me zelfs aanleiding om de US dollar als lokaal gebruikte 
valuta te vervangen door de Euro. Alle uitkeringen in Nederland op hetzelfde niveau zoals dat in het 
gehele land Nederland van toepassing is. Een uitzondering voor Caribisch Nederland? Het lijkt me 
mogelijk zolang het uitlegbaar is: immers "comply or explain". En dan niet komen met argumenten als 
werkgelegenheid, en andere van deze parameters, want ook in de verschillende regio van Europees 
Nederland liggen die verschillend en toch geldt er in het Nederland aan gene zijde van de Atlantische 
Oceaan slechts één sociaal minimum. 
 
Dan nog een ander punt: dat het internet duur is en bij vlagen toch niet zo heel snel en betrouwbaar 
mag wel bekend zijn, maar de Gwendoline van Puttenschool betaalt ongeveer 7000 US dollar per 

maand (!) voor internet waarvan de gebruiker (ik denk bijvoorbeeld aan de individuele docent) zegt 
"dat doe ik straks thuis wel, want daar heb ik tenminste een bruikbaar internet". Het is beter geweest 
maar op dit moment is het ronduit slecht, traag en onbetrouwbaar. De beschikbare bandbreedte is 
gewoonweg te gering voor hetgeen de school behoeft. En niet alleen vandaag maar al wekenlang. 
Terwijl de school bij uitstek een omgeving is waar leerlingen de zgn. "21e eeuwse vaardigheden" 
aangeleerd krijgen. Deze prijs-prestatieverhouding - een kind kan dat zien - is natuurlijk ver bezijden 
hetgeen in alle realiteit mag worden verwacht! 
 
Wel, ik zou, denk ik, nog wel door kunnen gaan met observaties (en dat doe ik ook wel) maar voor 
deze brief lijkt het me nu even voldoende. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ir. J.H.T. (Jan) Meijer MBA, 
Bellevue Road 4, Upper Round Hill, 
Sint Eustatius, Caribisch Nederland. 
 
Cc: Voorzitter en leden van de Commissies VWS, SZW, OCW, EZ en I&W 

 Nationale Ombudsman 

 Voorzitter en leden van de Commissie Koninkrijksrelaties van de Eerste Kamer 
 

1 Zie https://dossierkoninkrijksrelaties.nl/2022/04/20/vvd-en-pvv-hebben-geen-boodschap-aan-breed-gedragen-wens-bonaire/ 


