
Sint Eustatius, 1 juni 2022. 
 
Excellentie, Geachte minister voor primair en voortgezet onderwijs, Beste Dennis, 
 
Vandaag heeft u een bezoek gebracht aan Sint Eustatius en daar heeft u o.m. de Gwendoline van 
Puttenschool bezocht. Aan het eind van uw bezoek aan deze school hebben wij elkaar even kort 
ontmoet en kennis gemaakt. Bij die gelegenheid heeft u uw e-mailadres aan mij kenbaar gemaakt en 
het is nu langs die weg dat ik u bericht. 
 
Het was maar een kort gesprek (uw programma liet u niet meer ruimte) en ik zal in dit briefje ook niet 
te diep op zaken ingaan. Tegelijkertijd wil ik natuurlijk wel van de gelegenheid gebruik maken om 
aandacht voor de Statiaanse zaak voor het voetlicht te brengen. 
 
Even een korte introductie van mijzelf: na bijna veertig jaar de Koninklijke marine (en daarmee het 
ministerie van Defensie) te hebben gediend en drie jaar bij het Mauritshuis te hebben gewerkt ben ik 
nu acht jaar werkzaam als docent wiskunde op deze Gwendoline van Puttenschool. Al die tijd woon ik 
vanzelfsprekend ook hier en vanaf de interventie door de Rijksoverheid in februari 2018 op Sint 
Eustatius (en eigenlijk ook wel daarvoor) hebben wij - mijn echtgenote en ik - belangstelling gehad 
voor de besturing van het eiland met een speciale aandacht voor de interactie tussen Europees 
Nederland en de eilandelijke bestuurders. 
 
Omdat naar mijn mening (lees: overtuiging) de informatie van het eiland in de richting van bestuurlijk 
Den Haag in de praktijk maar één stem kent, namelijk die van de regeringsvertegenwoordiger, die 
direct wordt aangestuurd door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en 
die ene stem volgens mijn observatie bepaald niet breed gekleurd is, meende ik er goed aan te doen 
(bij gebrek aan objectieve en onafhankelijke pers) om mijn bevindingen te delen met de Commissie 
Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer en in voorkomende gevallen ook met andere Commissies in 
de Tweede Kamer (en ook met de Commissie Koninkrijksrelaties van de Eerste Kamer, alsook met de 
Nationale Ombudsman). Al deze brieven zijn gepubliceerd op een speciaal daartoe ingerichte website: 
http://statia.nu (Engelstalig) en http://statia.nu/nl (Nederlandstalig). Met name de menukeuzen 
Ontwikkelingen/brieven en Hoe het vervolgde geven zicht op mijn brieven. 
 
Onder Hoe het vervolgde ziet u onder meer Onderwijs met een meest recente brief van 28 april 2022. 
Ik hecht eraan om te benadrukken dat ik mijn brieven steeds op persoonlijke titel schrijf; ook over het 
onderwijs leest u mijn persoonlijke geluid. Ik schrijf nadrukkelijk niet als docent van een school; het 
zou immers tamelijk onbehoorlijk zijn om - in dat geval - buiten het management en het bestuur van de 
school om, brieven te verzenden. 
 
Als u aanleiding ziet om te reflecteren op mijn brieven die het onderwijsdomein regarderen: graag zie 
ik uw reactie tegemoet. Tegelijkertijd kan ik mij voorstellen dat u zich niet wenst te committeren buiten 
de formele instituties. In dat geval heeft u er in elk geval een informatiebron bij ;-)) 
 
U nog veel succes en leermomenten toegewenst (bijvoorbeeld op het eiland Bonaire, waarheen uw 
reis zich vervolgde). 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ir. J.H.T. (Jan) Meijer MBA, 
Bellevue Road 4, Upper Round Hill, 
Sint Eustatius, Caribisch Nederland. 


