
Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - Velen binnen en
buiten de Staten van Sint Maar-
ten betwijfelen of de belangrijke
taken van dit instituut op dit mo-
ment voldoende adequaat wor-
den uitgevoerd. Dat wordt opge-
merkt door de commissie Inte-
ger Openbaar Bestuur dat
onlangs over haar bevindingen
gerapporteerd heeft. 

,,De commissie merkt op dat
een evaluatie van de Staten niet
specifiek tot haar opdracht be-
hoort, maar constateert dat het
onderwerp integriteit in het
openbaar bestuur niet volledig
besproken kan worden zonder
daarbij het parlement te betrek-
ken. Het publieke debat over het
functioneren van het parlement
is dermate kritisch dat een se-
rieuze evaluatie van de Staten
het gezag van dit orgaan ten goe-
de zou komen. De integriteit van
het openbaar bestuur van Sint
Maarten zou bevorderd worden
als de volksvertegenwoordiging
meer werk zou maken van haar
functie als kritische controleur
van de regering”, zo wordt door
de commissie gesteld.

In het rapport wordt ook de
Algemene Rekenkamer aange-
haald die kritisch is ten aanzien
van het functioneren van de Sta-
ten. 

In het voorwoord bij het jaar-
verslag 2013 schrijven voorzitter
en secretaris van dit college:
,,Het werk van de Algemene Re-
kenkamer is er vooral op gericht
de Staten instrumenten in han-
den te geven om de regering, de
uitvoerende macht, te controle-
ren. Wij moeten constateren dat
tijdens het jaar 2013 niet is ge-

bleken dat de Staten uitbundig
gebruik hebben gemaakt van
ons werk. In 2013 hebben de
Staten geen enkele keer gedebat-
teerd met leden van de regering
over een van onze rapporten.
Dat is jammer, vooral omdat
naar onze mening de Staten
daarmee kansen hebben laten
liggen om de regering te dwin-
gen de kwaliteit van haar hande-
len te vergroten.”

Wat de commissie opvalt, is
dat de Statenleden vooral geko-
zen worden op basis van het
aantal stemmen dat behaald is.
Maar, zo wordt aangevoerd:
,,Vanuit democratisch oogpunt
moge dit een logisch systeem lij-
ken, doch zulks leidt niet zonder
meer tot de inhoudelijk beste
keuzes. Populariteit kan gekocht
worden of in ieder geval be-
rusten op populistische gronden
die met een kwalitatief goede in-
houdelijke taakopvatting en inte-
griteit weinig tot niets te maken
hebben.”

Als het gaat om het in de hand
houden van de overheidsuitga-
ven geven de Staten ook geen
goed voorbeeld, aldus de com-
missie. ,,Alleen al de reisbudget-
ten, onkostenvergoedingen en
representatiekosten per Staten-
lid geven voldoende reden tot
vragen.” Als voorbeeld wordt het
bezoek aan Parlatino gegeven.
Bij deze bijeenkomst van de
interparlementaire organisatie
voor parlementen uit Zuid- en
Midden-Amerika, had het klein-
ste land de grootste delegatie. 

Te hoog salaris 
Statenleden

Loeki Nicolaas
Willemstad - Rasverteller Sheila
Payne heeft met haar muzikale ver-
telling ‘Yakobo i su banda’ een visi-
tekaartje afgeleverd waar de maker
met recht trots op kan zijn. Met de
voorstelling van afgelopen woens-
dag bij Pro Bista, de organisatie
voor slechtzienden en blinden,
bewees Payne dat de echte verteller
eigenlijk alleen de juiste stem en
expressie nodig heeft. 

Zo’n 40 cliënten van Pro Bista luisterden
met de concentratie die blinden en slecht-
zienden eigen is naar het verhaal. Dit pu-
bliek moest het doen zonder de attributen
die de verteller gebruikte, de lichaamstaal,
het arsenaal aan wisselende gezichtsexpres-
sies en de manier waarop de ruimte ge-
bruikt werd om het verhaal neer te zetten.
Maar de verteller en haar begeleidende
band slaagden erin om de luisteraars te
ontroeren, aan het lachen te krijgen, op de
muziek mee te laten deinen en hier en daar
zelfs commentaar op het stuk te laten leve-

ren. Het muziekkwartet dat Payne begeleid-
de, smeedde niet alleen de verschillende
onderdelen aan elkaar, maar versterkte het
verhaal, vertolkte de gevoelens van de figu-
ren uit het stuk en gaf de sfeer van het
verhaal goed weer. ‘’ Yakobo i su banda’ is
Paynes adaptatie van het verhaal van de
Bremer stadsmuzikanten, waarbij de afzon-
derlijke figuren hun eigen manier van pra-
ten, stem en maniertjes hebben. In deze
bewerking heet de steelpan spelende poes
Suzy. De poes spreekt Nederlands met een
vet Surinaams accent. Yakobo is de gitaar-
spelende ezel terwijl Tom de tandeloze
hond is die op een slissende manier praat.

In het stuk zijn veel bekende Antilliaanse
nummers zoals ‘Oloshi kèns’ en ‘Fiesta den
kurá’ te horen. Als de eerste tonen van
’Oloshi kèns’ aan het begin gespeeld wor-
den zegt een mevrouw in het publiek zacht-
jes terwijl ze instemmend knikt: ,,Nou, dit
heb ik heel lang niet gehoord.” 

Hier en daar neuriën mensen uit het
publiek zachtjes mee. Op het eerste gezicht
lijkt het alsof de mensen in het publiek het
verhaal over zich heen laten komen. Maar
dat is slechts schijn. Bij ‘Fiesta den kurá’

zijn er twee mensen die hun ingeklapte
blindengeleidestok pakken en daarmee
zachtjes ritmisch op hun bovenbeen begin-
nen te tikken. Een man beweegt zijn hoofd
op de muziek. Het verhaal over de musice-
rende dieren die het zwaar van hun bazen
te verduren hadden, gaat erin als koek. Dat
is niet alleen aan Payne te danken maar ook
de verdienste van de band die goed op haar
is ingespeeld. Percussionist Raymond Justi-
ania, Ompi Tio, krijgt de lachers vaak op
zijn hand met de geluiden die hij zelf na-
bootst, zoals een luidruchtig gesnurk. De
zaal laat zich gewillig meenemen in de
hoogte- en dieptepunten van het verhaal
waarin de eenheid en loyaliteit van de die-
ren zegeviert op hun ambitie om aan een
muziekwedstrijd mee te doen. En zoals het
wel vaker in verhalen gaat, loopt het ook in
‘Yakobo i su banda’ goed af. Na afloop ver-
klaarde de 78-jarige cliënt dat ze enorm
genoten had, maar dat het ook wel nodig
was om meer van deze voorstellingen te
organiseren. Treffender had ze het niet
kunnen verwoorden. 
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Curaçao

Advertentie

Het Advent Ziekenhuis reageert vanwege christelijke gronden en ook rekening houdend
met ethische overwegingen en principes zelden publiekelijk op kritiek of aanvallen op onze
zorginstelling. Het past niet bij het Advent Ziekenhuis om onze kostbare tijd te verspillen
door mee te werken aan persoonlijke of partijgebonden agenda’s en kritiek te leveren op
welke persoon, instituut of regering ook. Het Advent Ziekenhuis is hier om te dienen en zet
zich dagelijks in om het beste te presteren zonder daar ruchtbaarheid aan te geven. Wij
geloven heilig in de spreuk: ‘Lighthouses blow no horns - they just shine’.

Het Advent doet haar werk zonder er ruchtbaarheid aan te geven, desondanks is het al vaak
gebeurd dat andere personen en instanties die er niet aan gelieerd zijn, er verklaringen over
doen die niet met de werkelijkheid stroken. 

Afgelopen woensdag was het de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur die publieke-
lijk via Radio Direct verklaarde, dat het Advent Ziekenhuis bankroet is. Wij kunnen ons niet
achter deze verklaring scharen en beschouwen het als een belediging en veroordelen dit dan
ook categorisch.

Deze verklaring vormt een bedreiging voor ons instituut omdat het onze patiënten, ons
personeel, onze leveranciers en andere instanties waar wij mee samenwerken onnodig
afschrikt. De directie van het Advent is dan ook zeer verbolgen over deze verklaring omdat
er publiekelijk wordt gezegd dat het Advent bankroet is en dat zij daar zelf niet van op de
hoogte zou zijn. De directeur zou als eerste moeten weten dat de organisatie bankroet is,
maar dit is door haar niet naar voren gebracht omdat het niet waar is.

Om deze reden willen wij met alle respect aan de minister van Gezondheid vragen om 
publiekelijk uit te leggen:

1. Op welke gronden hij verklaart dat het Advent bankroet is. 

2. Wat de schulden zijn die het Advent niet in staat is om te vereffenen.

3. Het Advent stuurde een brief naar de minister waar nog steeds geen antwoord op is 
gekomen. Op grond van deze brief wil het Advent weten waarom de minister 
publiekelijk zegt dat hij onderzoek laat doen naar het Advent.

4. Wat de reden is dat het Advent continu betrokken moet worden bij situaties die zich bij 
de Taams Kliniek of andere zorginstellingen voordoen.

5. Als het inderdaad zo is dat het Advent zich in de situatie bevindt zoals dat door de 
minister is beschreven, waarom meet de minister dan met twee maten?

Wij hopen dat de minister ons uitnodigt zodat wij gezamenlijk publiekelijk opheldering
kunnen geven over de werkelijke situatie bij het Advent

Directeur Antillean Adventist Hospital

Briljante muzikale vertelling

Sheila Payne tijdens een ande-
re voorstelling bij CCC in
Emmastad. 

Slecht voorbeeld Staten
van Sint Maarten
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