
Sint Eustatius, 7 juli 2022. 
 
Geachte voorzitter en leden van de commissies KR van Tweede Kamer en van Eerste Kamer, 
 
Gistermorgen weer eens gekeken naar het procedureoverleg Koninkrijksrelaties van de Tweede 
Kamer. Is het omdat het bijna zomervakantie is, of is er inderdaad een tanende belangstelling voor 
deze commissie vanuit de partijen? Relatief veel tijd ging verloren aan het wel of niet vooraf iets 
melden, waarbij D66 een advies van de voorzitter (officieel boven de partijen maar toch van VVD) 
volgt en vervolgens de vertegenwoordiger van de VVD de hakken in het zand zet. Ik weet niet hoe 
anderen dit zien, maar het vertrouwen bij de individuele burger (bijvoorbeeld bij mijzelf) in de politiek 
wordt op deze manier niet echt aangewakkerd. 
 
Het gaat mij niet aan om verschillen tussen de partijen te analyseren of van commentaar te voorzien, 
wat ik vooral zie is vertraging (hetgeen de ene partij wellicht als positief ervaart en de andere juist 
niet). Vertraging om de inhoudelijke discussie maar vooral niet aan te hoeven gaan, bijvoorbeeld over 
het sociaal minimum voor Caribisch Nederland. Het is de verwachting dat die discussie - wanneer 
eenmaal weer eens inhoudelijk aan de orde - gewoon doorgaat op de oude voet. Niemand neemt 

eens het initiatief om de discussie fundamenteel ter discussie te stellen, want Caribisch Nederland is 

ook Nederland! En in Nederland lijkt me de sociale context in termen van wet- en regelgeving niet 

nader uitgesplitst naar regio, doch gedefinieerd in een landelijk geldend kader. Ik vraag mij af in elke 
richting de Raad van State hierin zou adviseren. Ik constateer een collectieve onwil - van zowel Kamer 
als kabinet - om van Caribisch Nederland werkelijk iets moois te maken. En dan heb ik het niet direct 
over de projecten die maar gewoon doorgaan met vervuiling van de zee en het vervolmaken van het 
resort in de zuidoost-hoek van het eiland want op de keper beschouwt dienen die ontwikkelingen 
slechts één portemonnee, en dat is er niet een waar de Statiaan ook maar enig profijt van trekt. Ik 
weet het niet precies maar inmiddels zullen alle benodigde vergunningen met de nodige fraude 
(antedateren!) wel voor elkaar zijn. Vraag niet naar inzagetermijnen en of die ook werkelijk hebben 
plaatsgevonden, want daar is natuurlijk geen sprake van geweest. Wie de regisseur is weet ik niet 
maar als ik kijk naar de politieke kleur van alle betrokken sleutelfunctionarissen in de afgelopen jaren 
dan is het CDA toch wel de partij waarbij dit alles samenkomt. Hier zou eens een onderzoeksjournalist 
in moeten willen duiken... 
 
Als zo iemand dan toch bezig is kan die wellicht meteen eens duiken in het verbeterprogramma - zo 
dat er is - in het medische domein. Op LinkedIn zie ik de plaatsvervangend secretaris-generaal van 
het ministerie van VWS genoeglijk met de regeringscommissaris van ons eiland op de foto met in de 
begeleidende tekst iets over een plan van tien punten. Het zal zo zijn. Op het eiland is dit alles 
onbekend (black box of zwart gat); we nemen kennis van leuke introductiefilmpjes om een nieuwe arts 
te introduceren maar voor wat betreft de zorgfunctie op het eiland wijzigt er helemaal niets. De twee 
overlijdensgevallen (sinds april, helemaal niet zo lang geleden) heb ik al eens in herinnering 
geroepen, en ik kan u verzekeren: er is niets gewijzigd. Nog steeds worden verwijzingen niet gedaan 
waar dat wel mocht worden verwacht. Nog steeds gaan mensen op eigen risico en kosten naar het 



ziekenhuis op Sint Maarten en daarbij wordt meer dan eens alsnog een serieus falen geconstateerd, 
waarna de aloude discussie in herhaling valt: "geen verwijzing, geen vergoeding". Nog steeds is de 
Statiaanse bevolking terughoudend om klachten in te dienen. Dat de beantwoording van Kamervragen 
door de staatssecretaris van MinBZK u een rooskleuriger beeld schetst zal het resultaat zijn van een 
effectief PR-apparaat bij MinVWS, niet dat er inhoudelijk verbeteringen worden gerealiseerd. 
 
Het gaat hier niet alleen om een falen van individuele lichamen maar om het falen van de zorgfunctie 

van Sint Eustatius! En wie er ook mee bezig is, de enige zichtbare activiteiten zijn gericht op de 
"verpakking": hoe komt de regeringscommissaris, het ziekenhuis, de artsen, etc. zo goed mogelijk in 
beeld. Het lijkt wel één groot marketing- en gezelschapsspel waarbij het risico bij de bevolking ligt, en 
juist daar maakt niemand zich druk om. Oh ja, het schijnt dat de ziekenhuisdirectie er veel moeite in 
steekt om de gynaecoloog op het eiland in dienst te nemen. Een nobel streven maar in termen van 
prioriteitstelling komt deze actie op plaats zoveel; er zijn zoveel hogere prioriteiten te gaan. Mijn 
lekeninzicht zegt: richt - om te beginnen - de zorgfunctie in zoals in Europees Nederland (inclusief de 
daarbij behorende normen voor personele en materiële geschiktheid, administratie, opleidingseisen, 
bewaarcondities, etc.) en alleen waar dat werkelijk op onmogelijkheden stuit maak je "tailor-made" 
oplossingen. Kijk, dan gaat het ergens over! Maar van een voor een korte periode aangestelde, niet 
medisch georiënteerde verandermanager, kun je ook alleen maar kleine optische en dus niet 
wezenlijke "verbeteringen" verwachten. Ik kan niet anders dan dat uitleggen als "onwil" van de 
bestuurders, zowel die van ons eiland als die van Nederland. Ja, verzin daar maar eens een politiek 
correct equivalent voor... 
 
Ik heb niet de illusie dat ik hier uitputtend rapporteer als het gaat om de misstanden die de 
regeringscommissaris liever niet publiek maakt, maar voor deze brief lijkt het me nu even voldoende. 
 
Wederom wens ik u - de serieuze, geïnteresseerde en werkelijk betrokken lezer (parlementariër) - 
veel wijsheid toe. Niet alleen wijsheid maar ook daadkracht. Iets met een rechte rug en de oprechte 
wil om de 'rotzooi' op te ruimen. 
 
Bij voorbaat dank! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Ir. J.H.T. (Jan) Meijer MBA, 
Bellevue Road 4, Upper Round Hill, 
Sint Eustatius, Caribisch Nederland. 
 
Cc: Nationale Ombudsman, leden van de Eilandsraad van Sint Eustatius 


