
WelkomopSintEustatius,
gouden rotsmet een scherp

Hetbestuur vanSintEustatius vertoonde trekkenvaneendictatuur, endus
greepdeNederlandse regering in.Dewrakkenzijn opgeruimd,debermen
gemaaid.Maar is dat voldoendeomhet vertrouwen teherstellen?

DoorHildaBouma ·Fotografie: SinayaWolfert

randje

OliebedrijfNustar en
dedode vulkaanQuill

markeren SintEustatius.
Inde verte ligt buureiland

SaintKitts.
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Ze krijgen 194 dollar bijstand per tweeweken.
De euro, die kennen ze hier niet

Uitzicht vanafhet
oude slavenpadop
deOranjebaai.Op
de voorgrondde
coralita.

Bij het vliegveld,
waarde
Nederlandse
marechaussee
haarwerkdoet.

V
erweg van
Nederland ligt
eenNederlandse
gemeentemet
ruimdriedui-
zendEngelsta-

lige inwoners.Hunwetten zijn
Nederlands, hun rechtspraakook,
maardat isniet hunmoedertaal.
Veel inwoners kunnenniet lezen
enschrijven.De scholen indeze
gemeente zijn slecht.
Degemeente is kleinerdan

Vlieland, enookomringddoor
zee.Het regent er vakerdan in
Amsterdam.Toch ishet erdroog
enwil erweinig groeien,want er
zijn geengoten, de regen spoelt
direct in zee.Ophet rotsachtige
eilandwonenmeer geitendan
mensen.Dehordesdierenetende
flankenkaal,waardoordegrond
wegspoelt.Waarnogwelwatwil
groeien,woekert eenmooiemaar
onstuitbare exoot, de ‘coralita’.
Toeristenkomenniet veel in

dezeNederlandsegemeente,want
er zijn geen zandstranden.Omdat
ernauwelijks iets groeit,moet
al het voedsel ernaartoeworden
gebracht.Dat gebeurt per vlieg-
tuig,want er gaangeen veerboten
naar grote eilanden indebuurt.
Deprijzen vandagelijksebood-
schappenzijn indezeNederlandse

gemeentenet zohoogals inhet
centrumvanLonden.Maarde
lonenzijndatniet.
Banenzijnhier schaars. Er is

maar ééngrotewerkgever ophet
eiland,NUstarEnergy, eenolie-
maatschappij. Als inde toekomst
fossielebrandstoffen verdwijnen,
moeten vierhonderdmensengaan
hosselen, ritselenen ruilenom
hunkostjebij elkaar te schrapen,
net als de anderewerklozen.
Slechts enkele tientallen inwoners
zitten indebijstand. Zij krijgen
eenbasisbedrag van194dollar
per tweeweken, plus een toeslag
per kind.DatheeftNederland
bepaald.Deeuro, die kennenze
hierniet.
Eenpaar jaar geledenkwam

indezegemeente eenheethoof-
digepoliticus aandemacht, die
streed vooronafhankelijkheid van
Nederland.Hij vorderde zendtijd
opde lokale tv en radio,waarinhij
debevolkingophitste inoprui-
ende toespraken.Opeencon-
gres,waarhij zichpresenteerde
als ‘minister-president’ vande
gemeente, zei hij overdeNeder-
landsemilitairenophet eiland:
‘Wewill kill themandwewill burn
themin the streets of Statia!’
DeNederlandse regering liet

onderzoekdoennaarhet bestuur.
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Deconclusiewasnietmals:
vriendjespolitiek, intimidatie van
tegenstanders, ernstige taakver-
waarlozing, financiëlewanorde,
wetteloosheid,willekeur endis-
criminatie.Hetwoord ‘dictatuur’
viel. Enhetwoord ‘staatsgreep’.
Dusgreepde staat in. Sinds

7 februari 2018 zwaait hier een
‘regeringscommissaris’ de scep-
ter. Zo’ndrastischemaatregel is
sinds1951, toen inhetGroningse
Finsterwoldehet eigengereide
communistischebestuur aande
kantwerdgeschoven,nietmeer
voorgekomen.
Nu,na ruimeen jaar, kan

voorzichtigdebalansworden
opgemaakt. Er is rust gekomen.
Deautowrakkenzijnopgeruimd.
Degaten indewegenworden
aangepakt. Er zijn straatnaam-
bordjes gekomen.Debermenzijn
gemaaid.Maar is dat voldoende
omhet vertrouwenvande inwo-
ners inhetbestuur teherstellen?
Achtduizendkilometerbreed is

dekloof tussenNederlandendeze
ruimdrieduizendonderdanen.Op
10oktober 2010 ishun toenmalige
zelfstandige landopgehevenen
werdenzij tegenhunwil onderdeel
vaneen landwaardemeestennog
nooit vanhun leven zijn geweest.
Enige tijdhaddenzedehoopdat
dat in ieder geval zoubetekenen
dathunarmoede zouwordenaan-
gepakt enhunachterstand sneller
zouworden ingelopen.
Nietswasminderwaar.De

levensstandaardophet eiland
is sindsde inlijving alleenmaar
gedaald. Twee vande vijf huishou-

IedereenkentRafaël
‘Charlie’ Lopesop
het eiland.Hij zet
zichoveral voor in.

Monument ter
ere vande inzet
vanNederlandse
nonnenophet
eiland.
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denshebben volgens cijfersuit
2018onvoldoende inkomenomde
gewonedagelijkseboodschappen
tedoenendehuur tebetalen.
DeeersteEuropeaandie voet

aanwal zette opSintEustatius en
zijnbuur Sabawasontdekkings-
reizigerColumbus, in1493. ‘Islas
inútiles’ (onnuttige eilanden),was
zijnoordeel.Droog, dor, zonder
goud, zonder zilver, endanook
nog voordehelft bestaanduit een
dooie vulkaan, deQuill (vanhet
Nederlandse ‘kuil’).

TochwerdStatia ooit deGouden
Rots genoemd, als belangrijkste
doorvoerhaven vandeCariben.
Twintig schepenperdag legdener
aan, inhet topjaar 1779 in totaal
drieduizend.
Maardatwas toen. Sinsdien is

hetmetde economischebeteke-
nis vanhet eilandbergafwaarts
gegaan.De ‘commissie vanwijzen’
die op last vande regeringnaar
Statia trokomonderzoek tedoen
naardewantoestandenwas ‘ge-
charmeerd vande schoonheid en

depotentie vanhet eiland’,maar
ook ‘geschrokken vande verwaar-
lozing vanhet eilandopsociaal-
economischen fysiek terrein’.
Nee, de commissiepraatdeon-

democratischeputschniet goed,
maardie roepomautonomie,
die kwamwel ergensuit voort.
Bestuurlijkedesinteresse.Niet
nagekomenbeloftes.Hetnegeren
vanonvredeengevoelens van
bemoeizucht enbevoogding.

SintEustatius, het stiefkind van
hetKoninkrijkderNederlanden.

‘Bluebeads’ zijn
overblijfselenuit
de slaventijd. Ze

wordennog steeds
opgedoken.

Driekwart van
debevolkingop
Statia is katholiek.
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