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Voor we beginnen met de stemmingen, staan we stil bij 

het natuurgeweld dat het Caribisch deel van het 

Koninkrijk vorige week heeft getroffen.  

Ik heet de minister-president, Mark Rutte, en de 

gevolmachtigde minister van Sint Maarten, Henrietta 

Doran-York, van harte welkom.  

Ik wil iedereen in de zaal en op de publieke tribune 

verzoeken om, voor zover dat mogelijk is, te gaan 

staan.  

 

We hebben allemaal de beelden gezien van de enorme 

ravage die de orkaan Irma heeft aangericht op Saba, 

Sint Eustatius en met name Sint Maarten.  

Ondanks het sprankje hoop dat de orkaan op het 

laatste moment aan kracht zou verliezen of van richting 

zou veranderen, hebben de Bovenwindse Eilanden de 

zwaarste orkaan in de geschiedenis over zich heen 

gekregen.  
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Tijdens de storm zelf moet dat voor heel veel mensen 

heel angstige momenten hebben opgeleverd, zeker 

toen de elektriciteit uitviel en er geen contact met de 

buitenwereld mogelijk was.  

 

Hoe hevig het mooie Sint Maarten, Saba en Sint 

Eustatius zijn getroffen, wordt duidelijk nu de storm is 

over geraasd.   

Woningen, wegen, havens, vliegvelden, scholen en 

ziekenhuizen zijn beschadigd of zelfs compleet 

verwoest.  

Van veel natuurgebieden en stranden is weinig over.  

De ontreddering is groot.  

Veel bewoners zitten nog altijd zonder elektriciteit, in 

kapotte huizen en met een tekort aan eten en 

drinkwater.  

Communicatie gaat moeizaam en op Sint Maarten blijft 

het erg onrustig, op sommige plaatsen zelfs grimmig, al 

is de situatie gelukkig beter dan die was.  

 

We kennen nog niet alle details, maar duidelijk is dat er 

naast alle materiële schade ook  vier dodelijke 

slachtoffers en vele gewonden zijn gevallen.   
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Voor de Antilliaanse gemeenschap in Nederland moet 

het een moeilijke periode zijn…  

Hier zijn en kijken naar de beelden van de ravage en 

ongeregeldheden, zonder te weten hoe het gaat met je 

familie en vrienden op je zo geliefde eiland.  

Dat moet een gevoel van machteloosheid geven.  

Gelukkig komen er overal in Nederland mensen in actie, 

om de mensen op Sint Maarten te helpen met geld, 

kleding en levensmiddelen.  

 

Namens de Tweede Kamer heb ik de Staten van Sint 

Maarten en de eilandsraden van Saba en Sint Eustatius 

laten weten dat wij intens met hen meeleven.  

Hoewel zevenduizend kilometer aan water en land ons 

van elkaar scheidt, voelen wij ons nauw verbonden met 

het Caribisch deel van ons Koninkrijk.  

Zijne Majesteit de Koning is op dit moment op de 

eilanden, om met de bewoners te praten en onze 

betrokkenheid te tonen.  

 

Het zal tijd en kracht kosten, maar wij hopen dat Sint 

Maarten, Saba en Sint Eustatius zich herpakken na dit 

extreme natuurgeweld.  
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Wij wensen hen in de komende dagen en maanden veel 

sterkte toe bij het herstel en de wederopbouw.  

 

 Dan geef ik nu het woord aan de minister-

president. 

 

 Ik wil u verzoeken om een moment van stilte in 

acht te nemen. 

 

 Ik schors de vergadering, zodat u in het 

Ledenrestaurant uw medeleven kunt overbrengen 

aan de gevolmachtigde minister van Sint Maarten.  

 


