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Foreword

Voorwoord

This year overview provides you with an outline of the activities
of the Governor of Sint Maarten for the period September 2010
through December 2011.

Dit jaaroverzicht geeft u een beeld van de activiteiten van de
Gouverneur van Sint Maarten in de periode van september
2010 tot en met december 2011.

October 10, 2010, marked the end of the Netherlands
Antilles and the birth of Sint Maarten as a Country within the
Kingdom of the Netherlands. The new constitutional order
of the Kingdom introduced the function of Governor of Sint
Maarten in addition to that of Governor of Curaçao and to the
already existing function of Governor of Aruba. The tasks and
authorities of the Governor are divided in national as well as
Kingdom responsibilities. On a national level, the Governor
in his capacity of representative of the Queen, is the Head of
the Government of Sint Maarten. The Governor, in that regard,
together with the ministers forms the Government of Sint
Maarten and as such exercises executive powers and participates
in the legislative process. On a Kingdom level, the Governor
represents the Kingdom Government and in that capacity
guards the general interest of the Kingdom on Sint Maarten.

Op 10 oktober 2010 hield de Nederlandse Antillen officieel op
met bestaan en dit was tevens de dag dat Sint Maarten officieel
land werd binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Met de
nieuwe constitutionele verhoudingen binnen het Koninkrijk
ontstond ook de functie van Gouverneur van Sint Maarten
alsmede de functie van Gouverneur van Curaçao, naast de
reeds bestaande functie van Gouverneur van Aruba. De taken
en bevoegdheden van de Gouverneur zijn onder te verdelen in
twee delen, nationale taken en Koninkrijkstaken. Op nationaal
niveau is de Gouverneur als vertegenwoordiger van de Koningin
hoofd van de regering van Sint Maarten. In deze hoedanigheid
vormt de Gouverneur samen met de ministers de regering van
Sint Maarten en beschikt de Gouverneur over uitvoerende
bevoegheden en neemt hij deel aan het wetgevingsproces.
Op Koninkrijksniveau vertegenwoordigt de Gouverneur de
Rijksministerraad en daarmee het algemene belang van het
Koninkrijk op Sint Maarten.

Starting with Governor Eugene B. Holiday’s appointment,
swearing in and acceptance of the function in 2010, this
publication highlights the visit of the Royal Family and
chronicles a selection of the activities of the Governor and
Mrs. Marie-Louise Holiday in 2010 and 2011. Activities aimed
at promoting the interest of the people of Sint Maarten. The
Governor is supported by the Cabinet of the Governor in the
execution of his tasks and responsibilities. Organized in several
chapters, the photos and texts in this year overview depict
the Governor’s role and tasks and provide an insight into the
emphasis placed by Governor Holiday on “governance through
service in the general interest” through his activities, such as,
speeches, audiences and working visits. The final chapter of
this publication, in line with the theme, places emphasis on
education and governance.

Dit jaaroverzicht, begint in 2010 met de benoeming van, de
eed aflegging door en de aanvaarding van het Gouverneurschap
door Eugene B. Holiday. Tevens komen het bezoek van
de Koninklijke familie aan Sint Maarten en verschillende
activiteiten die de Gouverneur en mevrouw Marie-Louise
Holiday in 2010 en 2011 hebben ondernomen aan bod.
Activiteiten gericht op het bevorderen van de belangen van de
bevolking van Sint Maarten. De Gouverneur wordt ondersteund
door het Kabinet van de Gouverneur in de uitvoering van zijn
taken en verantwoordelijkheden. Opgedeeld in verschillende
hoofdstukken geven de fotos met begeleidende teksten
in dit jaaroverzicht een beeld van de rol en de taken van de
Gouverneur. Tevens laat het jaaroverzicht door middel van de
activiteiten, de toespraken en werkbezoeken van de Gouverneur
zien hoe de Gouverneur de nadruk legt op ‘goed bestuur in
dienst van het publieke belang’. Het jaaroverzicht wordt, geheel
in lijn daarmee, afgesloten met het thema-hoofdstuk “onderwijs
en bestuur”.

Governor Holiday is pleased to present you with this year
overview which is also available on the website of the Governor
of Sint Maarten: www.kabgsxm.com.

Het is Gouverneur Holiday een genoegen u dit jaaroverzicht te
mogen aanbieden welke ook beschikbaar is via de website van
de Gouverneur van Sint Maarten: www.kabgsxm.com
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Chapter 1

Hoofdstuk 1

Royal Decree of appointment

Koninklijk Besluit van de benoeming

On September 20 , 2010, Her Majesty Queen Beatrix signed
the Royal Decree appointing drs. Eugene Bernard Holiday as
Governor of Sint Maarten effective October 10, 2010. The
appointment is for a period of 6 years. The photo displays a
copy of the Royal Decree.

Op 20 september 2010 heeft Hare Majesteit Koningin
Beatrix het Koninklijk Besluit ondertekend waarmee drs.
Eugene Bernard Holiday per 10 oktober 2010 werd benoemd
tot Gouverneur van Sint Maarten. De benoeming is voor een
periode van 6 jaar. De foto laat een kopie van het Koninklijk
Besluit zien.
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Chapter 1

Hoofdstuk 1

Rijksvoorlichtingsdienst

Palace Huis ten Bosch September 30, 2010

Paleis Huis ten Bosch 30 september 2010

Eugene B. Holiday following his appointment as Governor of
Sint Maarten by Royal Decree, in keeping with the Regulation
of the Governor, took the oath of office before Her Majesty
the Queen on September 30, 2010, at the Royal Palace “Huis
ten Bosch” in The Hague. Mr. Frits Goedgedrag also took the
oath of office on that same occasion as Governor of Curaçao.
The photo shows Her Majesty the Queen flanked on the right
by Eugene Holiday and Mrs. Marie-Louise Holiday-Hazel
and on the left by Mr. Frits Goedgedrag and Mrs. Dulcie
Goedgedrag-Terborg.

Na zijn benoeming bij Koninklijk besluit heeft Eugene B.
Holiday, conform het Reglement van de Gouverneur, ten
overstaan van Hare Majesteit de Koningin op 30 september
2010 de eed afgelegd op Paleis Huis ten Bosch te Den Haag.
Ook mr. Frits Goedgedrag, legde op deze dag de eed af als
Gouverneur van Curacao. De foto laat Hare Majesteit de
Koningin zien, rechts geflankeerd door Eugene Holiday en
mevrouw Marie-Louise Holiday-Hazel en links door mr.
Frits Goedgedrag en mevrouw Dulcie Goedgedrag-Terborg.
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Chapter 2

Hoofdstuk 2

Acceptance speech before Parliament

Inaugurele rede ten overstaan van het Parlement

October 10, 2010 marked the birth of Sint Maarten as a
country within the Kingdom of the Netherlands. During
the special meeting of the first Parliament of Sint Maarten
convened on that historic day Eugene B. Holiday accepted
the function of Governor of Sint Maarten, by handing
Parliament and thus the people of Sint Maarten, the Kingdom
Decree regulating his appointment and the Official Report of
his oath taking. In delivering his inaugural address before the
Parliament of Sint Maarten His Excellency concluded with
the words: “……. I accept, with profound gratitude and great
humility, my appointment as Governor of Sint Maarten to
serve the people of Sint Maarten in this honorable function”.
In the photo His Excellency delivering his inaugural speech
before Parliament.

10 oktober 2010 is de geboorte dag van Sint Maarten
als land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Op die
historische dag werd een plechtige vergadering van de eerste
Staten van Sint Maarten bijeengeroepen. Eugene B. Holiday
heeft gedurende die vergadering het ambt van Gouverneur
van Sint Maarten aanvaard door het Parlement en daarmee
de bevolking van Sint Maarten het Koninklijke Besluit van
zijn benoeming en het Proces Verbaal van zijn eedaflegging
te overhandigen. Zijn inaugurele rede ten overstaan van het
Parlement sloot Zijne Excellentie af met de worden: “…….
met diepgaande dankbaarheid en grote nederigheid, accepteer
ik mijn benoeming tot Gouverneur van Sint Maarten om de
bevolking van Sint Maarten te dienen in dit eerbare ambt”.
De foto laat Zijne Excellentie zien tijdens het uitspreken van
zijn inaugurele rede ten overstaan van het Parlement.
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Chapter 2

Hoofdstuk 2

Signing of first national decree

Ondertekening van het eerste landsbesluit

During the weeks leading up to October 10, 2010, Eugene
B. Holiday in his capacity of Governor Designate consulted
with the three leaders of the parties, Mr. William Marlin, Mr.
Theodore Heyliger and Mrs. Sarah Wescot-Williams, whose
parties obtained seats in the elections for the new Parliament.
Following the consultations Governor Designate Holiday
assigned Mrs. Wescot-Williams as “formateur” and requested
her to form the government. Governor Holiday, based
on the information received from Mrs. Wescot-Williams
regarding the proposed ministers and the framework for the
governing program, signed the national decrees regulating
the appointments of the first Ministers of Sint Maarten. The
photo depicts Governor Holiday signing the first national
decree of Country Sint Maarten, regulating the appointment
of Sint Maarten’s first Prime Minister, Mrs. Sarah WescotWilliams, with her looking on.

In de weken voorafgaand aan 10 oktober 2010 heeft Eugene
B. Holiday als benoemd Gouverneur verkennende gesprekken
gevoerd met de drie partijleiders, de heer William Marlin, de
heer Theodore Heyliger en mevrouw Sarah Wescot-Williams,
wier partijen zetels in de nieuwe Staten hadden gewonnen
tijdens de verkiezingen. Na afloop van deze gesprekken heeft
benoemd Gouverneur Holiday mevrouw Wescot-Williams
aangewezen als formateur en verzocht een regering te
vormen. Op grond van de door mevrouw Wescot-Williams
aangeboden informatie ten aanzien van de voorgestelde
ministersploeg en het regeerakkoord, heeft Gouverneur
Holiday het landsbesluit getekend regelende de benoeming
van de eerste Ministers van Sint Maarten. Op de foto tekent
Gouverneur Holiday het eerste landsbesluit van het land Sint
Maarten, regelende de benoeming van de eerste Minister
President van het land Sint Maarten, mevrouw Sarah WescotWilliams, terwijl zij toekijkt.
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Chapter 2

Hoofdstuk 2

Administering of the oath of the Ministers

Het afnemen van de eed van de Ministers

Governor Holiday, having signed the national decrees
regulating the appointments of the first Ministers of Sint
Maarten, moved to administer the swearing in of the PrimeMinister and the ministers, during the special Parliament
meeting on October 10, 2010. In the photo the ministers
taking their oath or making their promise of office before
Governor Holiday.

Na het tekenen van de landsbesluiten regelende de
benoemingen van de eerste Ministers van het land Sint
Maarten ging de Gouverneur op 10 oktober 2010 over tot het
beëdigen van de Minister President en de overige ministers
gedurende de plechtige vergadering van het Parlement. Op de
foto de ministers tijdens het afleggen van hun eed of belofte
ten overstaan van de Gouverneur.
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Chapter 2

Hoofdstuk 2

Inspection of the Honor Guard

De inspectie van de erewacht

To honor the birth of Sint Maarten as a Country within the
Kingdom of the Netherlands, officers of the Royal Dutch
Marines, of the Sint Maarten Police Force, and of the
Voluntary Corps of Sint Maarten served as the honor guard
performing the ceremonial duties. In the photo Governor
Holiday inspecting the Honor Guard following the conclusion
of the special Parliament meeting on October 10, 2010.

Ter ere van de geboorte van het land Sint Maarten als land
binnen het Koninkrijk was een erewacht aangetreden,
bestaande uit het Korps Mariniers, het politiekorps Sint
Maarten en het Vrijwilligerskorps Sint Maarten. Op de foto
inspecteert Gouverneur Holiday de erewacht na afloop van
de plechtige vergadering van de Staten op 10 oktober 2010.
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Chapter 3

Hoofdstuk 3

Falcon drive 3

Falcon drive 3

Falcon drive 3 is the official workplace of the Governor of
Sint Maarten. The building is situated in the Harbour View
hillside overlooking the capital Philipsburg. Falcon drive
3 houses the office of the Governor and the offices of the
Cabinet of the Governor. The Cabinet of the Governor is the
secretariat of the Governor. Falcon drive 3, has been in use by
the Governor since October 1, 2010.

De Gouverneur van Sint Maarten houdt kantoor op Falcon
Drive 3. Het gebouw is gesitueerd tegen de berghelling van
Harbour View met uitzicht op de hoofdstad Philipsburg.
Naast het kantoor van de Gouverneur is ook het Kabinet
van de Gouverneur alhier gevestigd. Het Kabinet van de
Gouverneur is het ambtelijk secretariaat van de Gouverneur.
De Gouverneur maakt sinds 1 oktober 2010 gebruik van
Falcon drive 3.

20

Chapter 3

Hoofdstuk 3

Weekly Meeting with the Prime Minister

Wekelijkse vergadering met de Minister President

The Government of Sint Maarten is comprised of the
Governor, in his capacity as representative of the Queen, and
the ministers. In that context, His Excellency the Governor
receives the Prime-Minister every Monday afternoon at Falcon
drive 3. The Governor also meets with the various ministers
once a month at his office. In addition, the Governor attends
the Council of Ministers meetings once every quarter. The
meetings with the Prime-Minister and the minister’s focus
on current government policies and developments. In the
photo, Governor Holiday holding his first meeting with
Prime-Minister Mrs. Wescot-Williams at Falcon drive 3, on
Monday October 18, 2010.

De regering van Sint Maarten bestaat uit: de Gouverneur
als vertegenwoordiger van de Koningin en de Ministers. Als
hoofd van de regering heeft de Gouverneur iedere maandag
een onderhoud met de Minister President op Falcon drive
3. Tevens spreekt de Gouverneur eens per maand met de
verschillende vakministers. Eens per kwartaal vergadert de
Gouverneur met de Ministerraad. Tijdens de vergaderingen
bespreekt de Gouverneur met de Minister President en de
verschillende Ministers het lopende overheidsbeleid en de
toekomstige ontwikkelingen. De foto is genomen tijdens
het eerste overleg tussen Gouverneur Holiday en Minister
President mevrouw Wescot-Williams op maandag 18 oktober
2010, te Falcon drive 3.
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Chapter 3

Hoofdstuk 3

Official opening Parliament Building on April 28, 2011

De opening van het Parlementsgebouw op 28 april 2011

The Governor maintains contact with Parliament through
regular meetings with the Chairperson of Parliament and
the faction leaders of the respective parties in Parliament.
His Excellency Governor Holiday attended the official
opening of the Parliament Building on April 28, 2011.
During the opening ceremony His Excellency presented
a book to the chairlady for the library of the Parliament
and, in congratulating the Members of Parliament, stated:
“As legislature you will in the coming period be faced with
critical and fundamental questions regarding the relationship
between economic freedom, civil freedom and political
freedom on Sint Maarten. Your decisions will have lasting
influences on the lives of the people of Sint Maarten. Thus as
you deliberate on the matters before you it is my hope that
this book will be an inspiration to you and I wish you wisdom
severally and jointly in the conduct of your responsibilities
as you seek to serve the people of Sint Maarten ”. The photo
shows the Chairlady of Parliament, Mrs. Gracita Arrindell
(center), MP Patrick Illidge (left) and MP Roy Marlin
(right) unveiling the plaque commemorating the opening
of Parliament and Governor Holiday presenting a book to
Chairlady of Parliament in the upper right corner.

De Gouverneur onderhoudt regulier contact met het
Parlement door gesprekken met de voorzitter van de Staten
en de fractievoorzitters van de verschillende partijen in het
Parlement. Op 28 april 2011 woonde Zijne Excellentie
Gouverneur Holiday de officiële opening van het
Parlementsgebouw bij. Gedurende de opening overhandigde
Zijne Excellentie een boek aan de voorzitter van de Staten ten
behoeve van de bibliotheek van het Parlement en feliciteerde
de leden van het Parlement door te stellen: “Als wetgever
zal u in de komende periode geconfronteerd worden met
kritische en fundamentele vragen aangaande de verhouding
tussen economische vrijheid, civiele vrijheid en politieke
vrijheid op Sint Maarten. Uw beslissingen zullen blijvende
invloed hebben op het leven van de bevolking van Sint
Maarten. Het is daarom mijn hoop dat u ten behoeve van uw
beraadslagingen inspiratie zal putten uit dit boek en ik wens u
individueel en gezamenlijk wijsheid toe bij het uitoefenen van
uw verantwoordelijkheden ten dienste van de bevolking van
Sint Maarten”. Op de foto is te zien hoe de voorzitter van de
Staten, mevrouw Gracita Arrindell, Statenlid Partick Illidge
(links) en Statenlid Roy Marlin (rechts) de plaquette onthullen
waarmee de opening van het Parlementsgebouw een feit was.
In de rechterbovenhoek is te zien hoe Gouverneur Holiday
het boek overhandigt aan de Voorzitter van de Staten.
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Chapter 3

Hoofdstuk 3

National Ordinance Budget 2011

Landsverordening begroting 2011

All national legislation on Sint Maarten, these are: national
ordinances, national decrees containing general measures and
national decrees, are signed by the Governor and countersigned by the responsible minister(s). National ordinances
and national decrees containing general measures are
presented to the Governor for signing by the responsible
minister after having obtained advice from the Council of
Advice and in the case of national ordinances after approval
by Parliament. National decrees are presented by the minister
directly to the Governor for signing. National ordinances and
national decrees containing general measures are published
in the National Gazette after signing. In 2010 and 2011 the
Governor received and reviewed some 40 and 1450 pieces
of legislation, respectively, for signing. On July 7, 2011, His
Excellency signed the National Ordinance establishing the
2011 Budget for Sint Maarten as depicted in the photo.

Alle nationale wetgeving op Sint Maarten, te weten,
landsverordeningen, landsbesluiten houdende algemene
maatregelen, en landsbesluiten worden door de Gouverneur
ondertekend en gecontrasigneerd door de verantwoordelijke
minister(s). Landsverordeningen en landsbesluiten houdende
algemene maatregelen worden na verkregen advies van de
Raad van Advies en in het geval van landsverordeningen na
goedkeuring door het Parlement door de verantwoordelijke
minister aan de Gouverneur aangeboden voor ondertekening.
Landsbesluiten worden door de minister rechtstreeks
aan de Gouverneur aangeboden voor ondertekening.
Landsverordeningen
en
landsbesluiten
houdende
algemene maatregelen, worden na ondertekening in het
Afkondigingsblad gepubliceerd. De Gouverneur heeft in 2010
en 2011 respectievelijk 40 en 1450 stukken van wetgeving
ontvangen en getoetst ten behoeve van ondertekening. Op
7 juli 2011 ondertekende Zijn Excellentie de in de foto
afgebeelde landsverordening regelende de vaststelling van de
begroting 2011 voor Sint Maarten.
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Chapter 3

Hoofdstuk 3

Oath taking vice-chair Council of Advice

De eedaflegging vice-voorzitter Raad van Advies

Many high ranking officials, when accepting their official
duties, have to take the oath or make the promise of office
before His Excellency the Governor of Sint Maarten. This
applies to, among others, the Acting Governor, Ministers,
Members of Parliament, judges, members of the Council of
Advice, members of the General Audit Chamber, the Attorney
General and prosecutors. The vice-chairperson of the Council
of Advice, Mrs. Mavis Brooks-Salmon, took the oath of office
before His Excellency Governor Holiday on November 19,
2010. The Council of Advice, as a high Council of State, is an
independent advisor to the Government and to Parliament on
legislation. The Governor is the chairperson of the Council of
Advice, while the vice-chair is responsible for the day-to-day
management of the Council. In the photo Governor Holiday
is flanked by members and former members of the Council
of Advice, with an insert in the upper right corner of Mrs.
Brooks-Solomon taking the oath.

Alvorens hun ambt te aanvaarden leggen vele hoge
functionarissen in handen van Zijne Excellentie de
Gouverneur de eed of belofte af. Dit geldt onder andere
voor de Waarnemend Gouverneur, Ministers, leden van de
Staten, rechters, leden van de Raad van Advies, leden van de
Algemene Rekenkamer, de Procureur-Generaal, de Advocaat
Generaal en de officieren van justitie. De vice-voorzitter van
de Raad van Advies, mevrouw Mavis Brooks-Salmon legde
op 19 november 2010 ten overstaan van Zijne Excellentie
Gouverneur Holiday de eed af. De Raad van Advies is als
Hoog College van Staat een onafhankelijk adviesorgaan voor
de Regering en het Parlement aangaande wetgeving. De
Gouverneur is de voorzitter van de Raad van Advies terwijl
de dagelijkse leiding in handen is van de vice-voorzitter. In
de foto staat Gouverneur Holiday geflankeerd door leden
en voormalig leden van de Raad van Advies. In de rechter
bovenhoek is te zien hoe mevrouw Brooks-Salmon de eed
aflegt.
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Chapter 3

Hoofdstuk 3

Acting Governor receiving Ombudsman of Sint Maarten
and Ombudsman of Curaçao

Waarnemend Gouverneur ontvangt de Ombudsman van
Sint Maarten en de Ombudman van Curaçao

The Governor receives many officials at Falcon drive 3 on
audience. The tasks and responsibilities of the Governor are
performed by the Acting Governor during his absence. Mr.
Reynold Groeneveldt was appointed Acting Governor by Her
Majesty Queen Beatrix by Royal Decree on September 20,
2010, and took the oath of office before Governor Holiday
on October 10, 2010. In the photo: His Excellency Acting
Governor Groeneveldt flanked on the left by Ombudsman of
Curaçao, Mrs. Alba Martijn, and on the right by Ombudsman
of Sint Maarten, dr. Nilda Arduin, following their audience
on July 6, 2011.

Tijdens verschillende audiënties ontvangt de Gouverneur
jaarlijkse vele gasten op Falcon drive 3. De taken en
verantwoordelijkheden van de Gouverneur worden tijdens
zijn afwezigheid waargenomen door de waarnemend
Gouverneur. Op 20 september 2010 is bij Koninklijke Besluit
de heer Reynold Groeneveldt benoemd tot waarnemend
Gouverneur. Ten overstaan van Gouverneur Holiday heeft de
heer Groeneveldt op 10 oktober 2010 de eed afgelegd. In de
foto staat Zijne Excellentie de waarnemend Gouverneur met
aan zijn rechterzijde de Ombudsman van Curaçao mevrouw
mr. Alba Martijn en aan zijn linkerzijde de Ombudsman van
Sint Maarten mevrouw dr. Nilda Arduin na afloop van hun
audiëntie op 6 juli 2011.
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Chapter 3

Hoofdstuk 3

National Decree regulating the publication of legislation

Landsbesluit regelende de publicatie van wetgeving

To ensure that the people are informed about the laws that
govern them, all national ordinances and national decrees
containing general measures are published. On August 23,
2011, His Excellency signed the National Decree containing
general measures, regulating the publication of legislation on
Sint Maarten.

Om te verzekeren dat de mensen geïnformeerd zijn over
de wetten die hen regeren worden alle landsverordeningen
en landsbesluiten houdende algemene maatregelen
gepubliceerd. Zijne Excellentie tekende op 23 augustus 2011
het Landsbesluit houdende algemene maatregelen regelende
de publicatie van wetgeving op Sint Maarten.
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Chapter 3

Hoofdstuk 3

Inspecting honor guard at the opening of Parliament

Inspectie erewacht bij opening parlementaire jaar.

The Constitution of Sint Maarten stipulates that the opening
of the Parliamentary year takes place annually on the second
Tuesday of September. The opening of Parliament is a
significant moment in the democratic process of Sint Maarten.
It is a celebration of our democracy during which the people
are informed about the government plans in the coming year.
That is highlighted by the solemn ceremony surrounding the
proceedings. In the photo: His Excellency, Governor Holiday
inspecting the honor guard before entering Parliament House
to deliver the Governor’s Address on Tuesday September 13,
2011.

De Staatsregeling van Sint Maarten bepaalt dat het nieuwe
parlementaire zittingsjaar op de tweede dinsdag van september
aanvangt. De opening van het Parlementaire zittingsjaar is
een belangrijk moment in de democratie van Sint Maarten.
Het is een viering van onze democratie gedurende welke de
bevolking wordt geÏnformeerd over de beleidsvoornemens van
de overheid voor het komend jaar. Dit blijkt onder andere uit
de plechtige ceremonie die gepaard gaat met deze opening.
Op de foto is te zien hoe Zijne Excellentie Gouverneur
Holiday op 13 september 2011 de erewacht inspecteert
voorafgaande aan het uitspreken van de Gouverneursrede in
het Parlement.
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Chapter 3

Hoofdstuk 3

Governor’s Address during opening Parliamentary year

De Gouverneursrede tijdens opening Parlementaire jaar

The opening of the Parliamentary year on the second Tuesday
of September marks the beginning of a new Parliamentary
Session. The primary purpose of this colorful state occasion is
to set out the policies to be pursued by the Government in the
“Governor’s Address”. The Governor comes to the opening
session of Parliament and presents the “Governor’s Address”
on behalf of the government to the Members of Parliament,
the Ministers and invited dignitaries at Parliament House. The
Governor delivers the speech, on behalf of the government.
It contains an outline of the Government’s policy agenda for
the coming year. The photo shows His Excellency, Governor
Holiday delivering the first Governor’s Speech, with Ministers
to his right looking on and his Aide de Camp and the Chief
Commissioner of police standing behind him at Parliament
House on September 13, 2011.

De opening van het nieuwe zittingsjaar van het Parlement
op de tweede dinsdag van september markeert de opening
van een nieuw zittingsjaar voor het Parlement. Dit
kleurrijke staatsevenement heeft als primaire doel het
uiteenzetten van de beleidsvoornemens van de regering
in de “Gouverneursrede”. Tijdens deze opening spreekt de
Gouverneur namens de regering ten overstaan van de Staten,
de ministers en uitgenodigde hoogwaardigheidsbekleders de
Gouverneursrede uit waarin hij het regeringsbeleid voor het
komende jaar uiteenzet. De Gouverneur houdt deze jaarlijkse
rede namens de regering. Op de foto is te zien hoe Zijne
Excellentie Gouverneur Holiday op 13 september 2011 de
eerste Gouverneursrede houdt terwijl de Ministers toekijken.
Achter de Gouverneur staan zijn Adjudant en de Korpschef
van de politie.
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Arrival and salute Hr. Ms. Rotterdam

Aankomst en eresaluut van de Hr. Ms. Rotterdam

The command authority of the armed forces on Sint
Maarten is vested in the Governor. The Commander of the
Dutch Armed Forces in the Caribbean is charged with the
operational command of the Armed Forces on Sint Maarten.
The Governor, as representative of the Kingdom Government,
can request military support through the Kingdom Minister
of Defense from the Kingdom Council of Ministers for the
deployment of troops to ensure safety and security and to
maintain public order on Sint Maarten. The headquarters
of the Royal Dutch Forces in the Caribbean is located in
Curaçao. His Excellency Governor Holiday in fulfilling his
responsibilities maintains contact with the Commander
and management of the Royal Dutch Armed Forces to
stay informed of activities in the region. The deployment
of military troops occurs mainly during and after natural
disasters. The Governor, on request of the Prime-Minister,
had military troops deployed on one occasion to assist Sint
Maarten law enforcement agencies in 2011. It is a protocolary
requirement that Dutch navy ships salute the Governor with
21 shots to mark their arrival in the port of the Country.
The photo shows His Excellency Governor Holiday at Fort
Amsterdam receiving the traditional 21-gun salute fired by
Hr. Ms. Rotterdam from Great Bay on March 12, 2011.
Governor Holiday was accompanied on the fort by, among
others, Commander of the Dutch Forces in the Caribbean/
Coast Guard Head Brigadier General Dick Swijgman and
Chief Coast Guard Station Sint Maarten Edson Kirindongo.

De Gouverneur heeft het gezag over de strijdkrachten op Sint
Maarten. Het operationele bevel over de strijdkrachten op Sint
Maarten is in handen van de Commandant der Zeemacht in
het Caribisch gebied. De Gouverneur als vertegenwoordiger
van de Koninkrijksregering kan via de Koninkrijksminister
van Defensie aan de Rijksministerraad een verzoek doen voor
militaire bijstand, om in voorkomende gevallen de veiligheid
en de openbare orde op Sint Maarten te handhaven. Het
hoofdkwartier van de Nederlandse Strijdkrachten in het
Caraibisch gebied is op Curaçao. Om op de hoogte te blijven
van de recente ontwikkelingen in de regio onderhoudt de
Gouverneur regelmatig contact met de Commandant der
Zeemacht in het Caribisch gebied. De inzet van militairen
gebeurt meestal kort voorafgaande aan of na afloop van
een natuurramp. De Gouverneur heeft in 2011 eenmaal,
op verzoek van de Minister President, militaire bijstand
aangevraagd ter ondersteuning van de Sint Maartense politie.
Het protocol vereist dat Nederlandse Marine schepen tijdens
het aandoen van het land de Gouverneur een ere saluut
brengen van 21 schoten. Op de foto is te zien hoe op 12
maart 2011 Zijne Excellentie Gouverneur Holiday op Fort
Amsterdam de traditionele 21 saluutschoten, afgegeven vanaf
Hr. Ms. Rotterdam, in ontvangst neemt. De Gouverneur werd
op deze dag vergezeld door de Commandant der Zeemacht
in het Caribisch gebied Brigade-Generaal Swijgman en
Hoofd Kustwacht Steunpunt Sint Maarten de heer Edson
Kirindongo.
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Working visit police force

Werkbezoek aan het politiekorps

His Excellency Governor Holiday paid a working visit
to the Sint Maarten Police Force on Thursday July 29,
2011. At the police station in Philipsburg the Governor
was welcomed by Chief Commissioner of Police Mr. Peter
de Witte. The Governor was given a tour of the facilities,
several demonstrations and a presentation of the challenges
the police force faces along with an outline of the way
ahead for the force in the upcoming years in terms of the
mission, organization, capacity, training and police services.
At the end of the visit, Governor Holiday encouraged the
management of the Police Force and the officers to continue
unabatedly on their path working on the achievement of their
mission to serve and protect the people and community of
St. Maarten. In the photo His Excellency Governor Holiday
being given an explanation by inspector Henson regarding
the demonstrations of the bike patrol as shown in the upper
left insert.

Zijne Excellentie Gouverneur Holiday bracht op 29 juli
2011 een werkbezoek aan het politie korps van Sint Maarten.
De Gouverneur werd op het politie bureau ontvangen door
korpschef de heer Peter de Witte. Tijdens het bezoek kreeg
de Gouverneur een rondleiding door het politie bureau, een
aantal demonstraties te zien, en een presentatie aangaande de
uitdagingen voor het politiekorps en de plannen, in termen
van de missie, organisatie, capaciteit, training en diensten,
voor de toekomst. Afsluitend moedigde Gouverneur Holiday
het management en de agenten aan om onverminderd door te
gaan op de weg om de bevolking van Sint Maarten te dienen
en te beschermen. Op de foto is te zien hoe Zijne Excellentie
Gouverneur Holiday van inspecteur Henson uitleg krijgt bij
de demonstratie van het fietsteam, zoals te zien in de kleine
foto in de linker bovenhoek.
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Working visit Fire Department

Werkbezoek aan het Brandweerkorps

His Excellency Governor Eugene Holiday paid a working
visit to the Fire Department at their base in Cay Hill on
September 4, 2011. The fire department plays a critical role
in the safety of the population through rescue and firefighting
and through disaster management and preparedness activities.
Governor Holiday met with the Commander of the Fire
Department, Mr. Winston Salomon and his management
staff. Governor Holiday was given an extensive explanation
of the activities and a firsthand view of the equipment of the
Fire Department. In the photo Governor Holiday is being
given an explanation by fire fighters about the use of the
protective suits used by the firemen as protection against fire
or chemicals.

Zijne Excellentie Gouverneur Holiday bracht op 4 september
2011 een werkbezoek aan het brandweerkorps in de kazerne
in Cay Hill. De brandweer speelt een belangrijke rol op Sint
Maarten, niet alleen in de brandbestrijding maar ook in de
rampenpreventie, voorbereiding en beheersingsactiviteiten.
Gouverneur Holiday sprak tijdens zijn bezoek met
Brandweercommandant de heer Winston Salomon en
zijn management staf. Aansluitend kreeg de Gouverneur
uitleg over de verschillende activiteiten en het materiaal dat
de Brandweer tot haar beschikking heeft. Op de foto is te
zien hoe Gouverneur Holiday uitleg krijgt van een van de
brandweermannen over het gebruik van een beschermend
pak bij de bestrijding van branden en chemische rampen.
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Working visit Prison

Werkbezoek aan het huis van bewaring

On Friday February 18, 2011, His Excellency Governor
Holiday paid a working visit to the Point Blanche
Correctional Facility and the police cells at the Police Station
in Philipsburg. The Governor was welcomed by the Prison
Director, Mr. Rudsel Ricardo and he was given a tour of the
facility, an outline of the operational aspects of the facility and
an overview of the activities (education, vocational training,
and access to medical care) for the detainees. The Governor
expressed his concerns with the challenges confronted in the
detention facilities, largely as a result of overpopulation, and
emphasized the importance of community wide attention
to address this social problem. The photo shows Governor
Holiday receiving information on the agricultural project at
the facility from the program leader and prison guard, Ms.
Blanchard, with Mr. Ricardo (center) looking on.

Zijne Excellentie Gouverneur Holiday bracht op 18 februari
2011 een werkbezoek aan de Point Blanch gevangenis en de
nieuwe politiecellen op het politiebureau in Philipsburg. De
Gouverneur werd bij het huis van bewaring verwelkomd door
de directeur van de gevangenis de heer Rudsel Ricardo en
kreeg aansluitend een rondleiding door de gevangenis. Tevens
kreeg de Gouverneur uitleg over de verschillende activiteiten
(onderwijs, beroepsvorming en toegang tot medische zorg) die
het huis van bewaring voor de gedetineerden organiseert. De
Gouverneur sprak zijn zorg uit over de uitdagingen waarmee
de gevangenis geconfronteerd wordt, met name als gevolg
van de overbevolking van de gevangenis. De Gouverneur
benadrukte het belang van brede maatschappelijke aandacht
voor dit sociale probleem. Op de foto is te zien hoe
Gouverneur Holiday in bijzijn van de heer Ricardo wordt
geïnformeerd over het tuinbouwproject door de teamleider
en gevangenisbewaarder mevrouw Blanchard.
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New Year’s reception arrival of guests

Nieuwjaarsreceptie aankomst gasten

To help foster the unity among the people of Sint Maarten,
Governor Holiday and Mrs. Holiday host a Governor’s New
Year’s reception for a cross section of the population on the
Friday before the 10th of January each year. This in keeping
with the good Sint Maarten tradition of uniting people by
bringing people together and breaking bread together. The
first annual Governor’s New Year’s reception was hosted
on January 7, 2011. In the photo (from left to right) Mrs.
Holiday and Governor Holiday welcoming Mrs. Seaton and
Methodist Superintendent minister, reverend Seaton with
Principle of the Sister Borgia primary school, Mrs. Jacquelyn
Green, Journalist, Mrs. Alita Singh and Head Section Disaster
management, Paul Martens waiting in the background to be
received at Porto Cupecoy on January 7, 2011.

Teneinde eenheid onder de bevolking van Sint Maarten
te bevorderen nodigen Gouverneur Holiday en mevrouw
Holiday ieder jaar, op de vrijdag voor 10 januari, een
dwarsdoorsnede van de Sint Maartense bevolking uit voor de
Nieuwjaarsreceptie. Een nieuwjaarsreceptie die past binnen
de Sint Maartense traditie om mensen bijeen te brengen en
samen een maaltijd te delen. De eerste nieuwjaarsreceptie
van de Gouverneur werd gehouden op 7 januari 2011 te
Porto Cupecoy. Op de foto is te zien hoe mevrouw Holiday
en Gouverneur Holiday, mevrouw Seaton en Methodisten
Pastoor meneer Seaton verwelkomen, terwijl het hoofd
van de Zuster Borgia school mevrouw Jacquelyn Green,
journalist, mevrouw Alita Singh en hoofd rampenbestrijding
de heer Paul Martens op de achtergrond gereed staan om hun
opwachting te maken.
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New year’s reception toast with guests

Nieuwjaarsreceptie toast met de gasten

At the first Governor’s New Year’s reception, His Excellency
Governor Holiday in his new year’s address called for all
to embrace Excellence in Governance as “a precondition
for meeting the challenge of enhancing education,
improving health care, reducing poverty, maintaining
our culture, protecting our environment and promoting
sustainable financial economic development”. The Governor
emphasized: “As our first new year as a country commences
let us depending on where we stand, among others, embrace
excellence in public, educational, medical, corporate, cultural,
environmental, financial and economic governance.” In the
photo: Governor Holiday and Mrs. Holiday, following the
Governor’s new year’s address, toasting with guests including
Dutch Minister of the Interior and Kingdom Relations Piet
Hein Donner and Mrs. Donner (7th and 6th from left), at
Porto Cupecoy on January 7, 2011.

Tijdens zijn toespraak op de eerste Nieuwjaarsreceptie riep
de Gouverneur op tot “excellence in governance … als
eerstste vereiste om het hoofd te bieden aan de uitdaging
om onderwijs te verbeteren, gezondheidszorg op een hoger
niveau te brengen, armoede te bestrijden, onze cultuur
te handhaven, ons milieu te beschermen en om duurzame
financiële economische ontwikkelingen te bevorderen.”
Daarna benadrukte de Gouverneur: “Aan het begin van
ons eerste nieuwjaar als land laten we afhankelijk van
waar wij staan, onder andere, excellence in governance op
het terrein van de overheid, onderwijs, gezondheidszorg,
ondernemersschap, cultuur, milieu, financiën en economie
omhelzen’. Op de foto is te zien hoe Gouverneur Holiday en
mevrouw Holiday, na afloop van de nieuwjaarstoespraak van
de Gouverneur, een toast uitbrengen aan de gasten waaronder
de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Piet Hein Donner en mevrouw Donner (7de en 6de vanaf
links).
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Queen’s Birthday Celebration

Koninginnedag viering

The celebration of Queen’s Birthday in the Kingdom of the
Netherlands, dates back to 1890 when it was first initiated to
emphasize national unity. Since 1948 Queen’s Birthday has
been celebrated on April 30, the birthday of Queen Juliana.
Queen Beatrix, following her coronation in 1980, decided
in honor of her mother Princess Juliana, to maintain April
30th as the day to Celebrate Queen’s Birthday. Queen’s
Birthday celebration in St. Maarten has in past years been
characterized by cultural manifestations of song, dance and
games. In keeping with that tradition His Excellency Governor
Holiday under the theme “Unity is Strength” organized the
celebration of Queen’s Birthday with cultural performances
portraying “A Cultural Aubade to Her Majesty” on the eve
of April 30, 2011. The Cultural Performances were produced
and directed by Ms. Ruby Bute, Ms. Anastacia Larmonie and
Ms. Clara Reyes. In his address to the gathering, Governor
Holiday noted: “Promoting unity within the Kingdom of the
Netherlands is just as important now for Sint Maarten and
for the Kingdom, as it was in 1890”. In the photo Ms. Ruby
Bute (center) is surrounded by boys and girls performing a
traditional Sint Maarten storytelling act with the choir and
band in the background at Westin Hotel on Friday, April 29,
2011.

De viering van Koninginnedag als dag van eenheid binnen het
Koninkrijk der Nederlanden vindt zijn oorsprong in 1890.
De dag wordt sinds 1948 gevierd op 30 april, de verjaardag
van Koningin Juliana. Ook na de inhuldiging van Koningin
Beatrix werd besloten dat Koninginnedag gevierd zou worden
op 30 april, dit ter ere van haar moeder, prinses Juliana. De
viering van Koninginnedag op Sint Maarten werd in het
verleden gekenmerkt door culturele manifestaties met zang,
dans en sport. In lijn met deze traditie had Zijne Excellentie
Gouverneur Holiday onder het thema ‘Eendracht is Kracht’
op 29 april 2011 een culturele aubade georganiseerd ter ere
van Hare Majesteit de Koningin. Deze culturele manifestatie
werd geproduceerd en geregisseerd door mevrouw Ruby
Bute, mevrouw Anastacia Larmonie en mevrouw Clara
Reyes. In zijn toespraak, voorafgaande aan de aubade sprak
Gouverneur Holiday: “Het bevorderen van eenheid binnen
het Koninkrijk der Nederlanden is thans even belangrijk voor
Sint Maarten en voor het Koninkrijk, als in 1890”. Op de foto
is te zien hoe mevrouw Ruby Bute, omringd door kinderen
als traditionele Sint Maartense verhaalverteller optreedt met
op de achtergrond het koor en de band in het Westin Hotel
op vrijdag 29 april 2011.
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Queen’s birthday issuing Royal decorations

Koninginnedag uitreiking Koninklijke onderscheidingen

The Order of Oranje-Nassau is a chivalry order open to
everyone who has earned special merits for society. These
are people who deserve appreciation and recognition from
society in the form of a Royal Decoration for the special way
in which they have carried out their activities. Thanks to
their long standing kind, valuable and selfless contributions
to the cultural and educational development of Sint Maarten,
Royal Decorations were granted by Royal Decree to Patricia
Flanders, Don Froston, Anastacia Larmonie, Clara Reyes,
Maisie Richardson, Bernadine Stephen, and Ria Uiterlo
during the 2011 Queen’s Birthday celebration. In the photo:
Governor Holiday in the upper left window presenting the
badge of Knight in the Order of Oranje-Nassua to Ms.
Anastacia Larmonie and below addressing the newly decorated
persons, the Royal Decorations Committee members and the
audience before making a toast.

De Orde van Oranje Nassau is een ridderorde voor allen die
zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben
gemaakt. Dit zijn mensen die erkenning en waardering van
de maatschappij verdienen in de vorm van een Koninklijke
Onderscheiding voor de bijzondere manier waarop zij hun
activiteiten hebben uitgevoerd. Vanwege hun langdurige en
onbaatzuchtige inspanning voor de cultuur en het onderwijs
op Sint Maarten werden tijdens de Koninginnedag viering
2011 koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan Patricia
Flanders, Don Froston, Anastacia Larmonie, Clara Reyes,
Maisie Richardson, Bernadine Stephen, en Ria Uiterlo.
Op de detail foto (linksboven) is te zien hoe Gouverneur
Holiday mevrouw Larmonie de versierselen horend bij de
graad van Ridder in de Orde van Oranje Nassau opspelt. Op
de grote foto spreekt Gouverneur Holiday voorafgaand aan
zijn toast de gedecoreerden, de adviescommissie koninklijke
onderscheidingen en het publiek toe.
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St. Maarten’s Day church service

Sint Maarten dag kerkdienst

The celebration and commemoration of the 1648 Treaty of
Concordia as a National Holiday on November 11th by both
sides of the islands has taken place since 1959. Highlighting
the unity and focusing on the importance of cooperation
between the people of both sides, the day is celebrated
jointly by the governments of both sides of the island with an
official ceremony commencing with an ecumenical church
service followed by wreath laying ceremonies at the frontier
monument, official speeches and several cultural activities.
The photo depicts His Excellency Governor Holiday and
Mrs. Holiday, Prime Minister Mrs. Wescot-Williams and
chairlady of Parliament Mrs. Arrindell among other public
officials and dignitaries attending the Sint Maarten/Saint
Martin Day ecumenical service at the Methodist Church in
Philipsburg, on November 11, 2011.

De viering en de herdenking van het verdrag van Concordia
uit 1648 als nationale feestdag door beide delen van het eiland
op 11 november gebeurt sinds 1959. De dag wordt samen
gevierd door beide regeringen met de nadruk op eenheid
en het belang van samenwerking tussen beide delen van het
eiland. De dag begint traditiegetrouw met een oecumenische
kerkdienst gevolgd door het gezamenlijk leggen van een
krans bij een van de grensmonumenten, officiële toespraken
en verschillende culturele activiteiten. Op de foto is te zien
hoe Zijne Excellentie Gouverneur Holiday en mevrouw
Holiday, de Minister President mevrouw Wescot-Williams,
de voorzitter van de Staten mevrouw Arrindell en andere
hoogwaardigheidsbekleders de oecumenische dienst bijwonen
in de Methodisten kerk te Philipsburg, op 11 november
2011.
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Sint Maarten’s Day wreath laying at frontier

Sint Maarten Dag, kranslegging aan de grens

Highlighting the unity of the People of Sint Maarten/
Saint Martin, His Excellency Governor Holiday in his Sint
Maarten/Saint Martin’s Day message noted that our oneness:
“…. calls for us today, as our forefathers have in years gone by,
to continue to live in harmony through mutual respect for one
another. It is through this characteristic of harmony that we
as a people have grown from strength to strength. …………..
A harmony which transcends across the border of our shared
island, a harmony uniquely Sint Maarten as depicted in our
Sint Maarten Song.” In the photo: His Excellency Governor
Holiday and Senator Louis Constant Fleming of Saint Martin,
proceeding, in the spirit of friendship among the people, to
jointly lay wreaths at the Bellevue frontier monument on
November 11, 2011.

Zijne Excellentie Gouverneur Holiday onderstreepte het
belang van eenheid tussen de mensen van Sint Maarten
en Saint Martin door in zijn Sint Maarten / Saint Martin
boodschap te stellen dat onze eenheid: “…… ons vandaag
oproept, zoals onze voorouders in voorgaande jaren, om in
harmonie te blijven leven met wederzijds respect voor elkaar.
Het is deze eigenschap van harmonie die ons als bevolking
steeds sterker heeft doen groeien. …….. Een harmonie die
de grens van ons gedeelde eiland overstijgt, een unieke Sint
Maartense harmonie zoals uitgedrukt in ons Sint Maartense
Lied”. Op de foto is te zien hoe Zijne Excellentie Gouverneur
Holiday en Senator Louis Constant Flemming van Saint
Martin als teken van vriendschap tussen de bevolkingen
samen overgaan tot het leggen van kransen op 11 november
2011 bij het Bellevue grensmonument.
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Naturalisation Ceremony

Naturalisatie ceremonie

Persons who do not have the Dutch nationality can apply
to obtain the Dutch nationality by option or naturalization.
In order to qualify for naturalization or option, a person
must meet a number of statutory requirements, including
those related to residency, parental ties, “good conduct” and
a demonstration of an attachment to and knowledge of the
constitutional principles upon which the Dutch Kingdom
and St. Maarten is based. In 2010 and 2011 His Excellency
Governor Holiday officiated 3 naturalization ceremonies and
presented 497 persons respectively, their decree stating that
they are Dutch. In the photo: Governor Holiday together
with a group of newly naturalized Dutch Citizens, at Westin
Hotel on October 21, 2011.

Personen die niet beschikken over de Nederlands nationaliteit
kunnen dit verkrijgen middels optie of naturalisatie. Om voor
optie of naturalisatie in aanmerking te komen dient men aan
een aantal voorwaarden te voldoen, waaronder verklaringen
omtrent vestiging, familierelaties, en goed gedrag, alsmede
een bewijs van affiniteit met en kennis van de grondbeginselen
van het Nederlandse staatsbestel en dat van Sint Maarten.
In 2010 en 2011 heeft Zijne Excellentie de Gouverneur
verdeeld over 3 naturalisatie ceremonies 497 personen het
Besluit overhandigd waarmee men Nederlander werd. Op
de foto is Gouverneur Holiday te zien met een groep zojuist
genaturaliseerde ‘nieuwe’ Nederlanders op 21 oktober 2011,
in het Westin Hotel.
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Official welcome

Het officiële welkom

Her Majesty Queen Beatrix, His Royal Highness Crown
Prince Willem Alexander and Her Royal Highness Princess
Máxima paid an official visit to Sint Maarten from the
third through the sixth of November 2011. It was the first
visit of the Royal family since Sint Maarten obtained the
status of Country within the Kingdom of the Netherlands.
In the photo shows the the arrival of the Royal Family on
Sint Maarten and Her Majesty Queen Beatrix receiving an
official welcome from Governor Holiday, Mrs. Holiday and
Prime-Minister Mrs. Wescot-Williams at Princess Juliana
International Airport on November 3, 2011.

Hare Majesteit Koningin Beatrix, Zijne Koninklijke Hoogheid
Kroonprins Willem Alexander en Hare Koninklijke Hoogheid
Prinses Máxima brachten van 3 tot en met 6 november 2011
een officieel bezoek aan Sint Maarten. Het was het eerste
bezoek van de Koninklijke familie aan Sint Maarten sinds
Sint Maarten landstatus kreeg binnen het Koninkrijk. Op
de foto is de aankomst van de Koninklijke familie op Sint
Maarten te zien. Hare Majesteit Koningin Beatrix wordt op
3 november 2011 op de luchthaven officieel welkom geheten
door Gouverneur Holiday, mevrouw Holiday en de Minister
President mevrouw Wescot-Williams.
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Visit Mental Health Foundation

Bezoek Mental Health Foundation

Her Majesty officially opened the building of the Mental
Health Foundation on November 3, 2011. Following the
official opening the Royal Family was given a guided tour of
the facilities. The photo shows Her Majesty Queen Beatrix
and Her Royal Highness Princess Máxima in conversation
with clients and personnel of the Mental Health Foundation
during the tour.

Op 3 november 2011 opende Hare Majesteit officieel het
gebouw van de Mental Health Foundation. Aansluitend op
de opening kreeg de Koninklijke familie een rondleiding door
de kliniek. Op de foto is te zien hoe Hare Majesteit en Hare
Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima spreken met cliënten
en medewerkers van de Metal Health Foundation tijdens hun
rondleiding.
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Visit Emilio Wilson Park

Bezoek Emilio Wilson Park

During their visit to Sint Maarten, Her Majesty Queen Beatrix,
His Royal Highness Crown Prince Willem Alexander and Her
Royal Highness Princess Máxima paid a visit to the Emilio
Wilson Park, where they received a warm and enthusiastic
reception from a large number of persons who turned out to
meet and greet the Royal Family. At the park, Her Majesty
and the Royal Highnesses were given an explanation from
various organizations engaged in environmental protection
and heritage preservation about their activities. The photo
shows Her Majesty Queen Beatrix and the Royal Highnesses
arriving at the Emilio Wilson Park on November 3, 2011.

Gedurende hun bezoek brachten Hare Majesteit Koningin
Beatrix, Zijne Koninklijke Hoogheid Kroonprins Willem
Alexander en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima een
bezoek aan het Emilio Wilson Park. Tijdens hun bezoek aan
het park werd de Koninklijke familie warm onthaald door het
massaal toegestroomde publiek. Tijdens hun bezoek aan het
park werden Hare Majesteit en de Koninklijke Hoogheden
geÏnformeerd door verschillende organisaties die zich op
Sint Maarten onder andere bezig houden met het behoud
van natuur en erfgoed. Op de foto is de aankomst van Hare
Majesteit Koningin Beatrix en de Koninklijke Hoogheden op
3 november 2011 in het Emilio Wilson Park te zien.
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Visit Sundial school

Bezoek Sundial school

The Royal Family, in keeping with the theme of the visit to
Sint Maarten “Public Health, Environment and Education”,
received a warm welcome at the Sundial School where the
Royal Family was given a tour. Afterwards, Her Majesty was
given a presentation by the Culinary Arts Division of the
Sundial school and got a preview of the cultural performances
planned for Sint Maarten’s day. The photo shows Her
Majesty, Queen Beatrix flanked by Sint Maarten’s Minister
of Education, Culture and Sports, dr. Rhoda Arrindell (right)
and School Principle Mrs. Regales-Peterson (left) speaking to
students at the Sundial School on November 3, 2011.

In lijn met het thema van het bezoek aan Sint Maarten,
“Volksgezondheid, Milieu en Onderwijs”, werd de
Koninklijke familie warm onthaald op de Sundial School
voor een rondleiding door de school. Hare Majesteit kreeg
na de rondleiding een presentatie door de Culinaire Afdeling
van de Sundial School en een voorproefje van de culturele
optredens van de leerlingen voor de komende Sint Maarten
dag. Op de foto is te zien hoe Hare Majesteit Koningin
Beatrix geflankeerd door de minister van Onderwijs, Cultuur
en Sport dr. Rhoda Arrindel (links) en de rector van de school
mevrouw Regales-Peterson (rechts) op 3 november 2011 in
gesprek is met leerlingen van de Sundial school.
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Governor’s Dinner

Het Gouverneursdiner

As appreciation of the visit of Her Majesty Queen Beatrix,
His Royal Highness Crown Prince Willem Alexander and
Her Royal Highness Princess Máxima to Sint Maarten, His
Excellency Governor Holiday hosted an official dinner in
honor of the Royal Family at Westin Hotel. A cross section of
the population were invited and met with Her Majesty and the
Royal Highnesses throughout the evening. The photo shows
Her Majesty Queen Beatrix, His Royal Highness Crown
Prince Willem Alexander and Her Royal Highness Princess
Máxima with glasses raised as Governor Holiday extends a
toasts to the “wellbeing of the Kingdom of the Netherlands,
to the special bond between the People of Sint Maarten and
the House of Oranje and to the health of Her Majesty, the
Crown Prince and the Princess in particular” at the beginning
of the dinner in the L’Palace dining room at the Westin Hotel
on November 5, 2011.

Als blijk van waardering voor het bezoek van Hare Majesteit
Koningin Beatrix, Zijne Koninklijke Hoogheid Kroonprins
Willem Alexander en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses
Máxima aan Sint Maarten gaf Gouverneur Holiday een
officieel diner ter ere van de Koninklijke familie in het Westin
hotel. Een dwarsdoorsnede van de bevolking was uitgenodigd
om gedurende de avond kennis te maken met Hare Majesteit
en de Koninklijke Hoogheden. Op de foto zijn Hare Majesteit
Koningin Beatrix, Zijne Koninklijke Hoogheid Kroonprins
Willem Alexander en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses
Máxima te zien tijdens het uitbrengen van de toast door
Gouverneur Holiday op het welzijn van het Koninkrijk, de
speciale band tussen Sint Maarten en het Huis van Oranje
en de gezondheid van Hare Majesteit, de Kroonprins en de
Prinses, aan het begin van het diner op 5 november 2011 in
de L’Palace zaal van het Westin Hotel.
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Governor’s Meeting

Gouverneursoverleg

The Governor is the representative of the Queen and of the
Kingdom Government on Sint Maarten. The Governor,
as representative of the Kingdom Government guards the
general interest of the Kingdom. In this capacity the Governor
is responsible for the implementation of Kingdom Laws,
General administrative measures and international treaties
and oversees compliance therewith. As a result the Governors
of Sint Maarten, Aruba and Curacao hold Governor’s
Meetings periodically to discuss Kingdom affairs and matters
of mutual concern. The first Governor’s Meeting following
the October 10, 2010 constitutional reform of the Kingdom
of the Netherlands, was held in Sint Maarten on November
10, 2011. The photo shows His Excellency Governor
Holiday, His Excellency Governor Refunjol of Aruba and
His Excellency Governor Goedgedrag of Curaçao during the
Governor’s Meeting at the Westin Hotel on November 10,
2010.

De Gouverneur is zowel de vertegenwoordiger van de Koningin
als van de Regering van het Koninkrijk op Sint Maarten.
Als vertegenwoordiger van de Regering van het Koninkrijk
waakt de Gouverneur over het algemeen belang van het
Koninkrijk. In deze rol is de Gouverneur verantwoordelijk
voor de invoering van Rijkswetten, Algemene Maatregelen
van Rijksbestuur en van internationale verdragen en het
toezicht op de naleving daarvan. Als gevolg hiervan houden de
Gouverneurs van Sint Maarten, Aruba en Curaçao periodiek
overleg om Koninkrijkszaken en zaken van gemeenschappelijk
belang te bespreken. Het eerste Gouverneursoverleg na de
staatkundige veranderingen binnen het Koninkrijk werd op
10 november 2010 gehouden op Sint Maarten. Op de foto
zijn Zijne Excellentie Gouverneur Holiday, Zijne Excellentie
Gouverneur Refunjol van Aruba en Zijne Excellentie
Gouverneur Goedgedrag van Curaçao te zien tijdens hun
Gouverneursoverleg op 10 november 2010 in het Westin
Hotel.
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Sint Eustatius dag

His Excellency Governor Holiday was invited to attend the
annual Sint Eustatius day celebrations by the Government
of Sint Eustatius. The Dutch Caribbean Islands have strong
family, constitutional and historic ties. Gathering at national
celebrations underscores and strengthens these bonds and
fosters good relations in the Kingdom. The photo depicts
host Lieutenant Governor of Sint Eustatius, Gerald Berkel
(2nd left) Lieutenant Governor of Saba Jonathan Johnson,
His Excellency Governor Holiday and Acting Kingdom
Representative for Bonaire, Saba and Sint Eustatius Hans
Gerritsen at Fort Oranje on Sint Eustatius on November 16,
2010.

Zijn Excellentie Gouverneur Holiday werd uitgenodigd om
aanwezig te zijn bij de viering van Sint Eustatius dag door
de overheid van Sint Eustatius. De Nederlandse Caraibische
eilanden hebben sterke familie, constitutionele en historische
banden. De samenkomst om deze feestelijke dag te vieren
onderstreept deze goede banden binnen het Koninkrijk.
Op de foto zijn de gastheer en tevens Gezaghebber van Sint
Eustatius Gerald Berkel (tweede van links), de Gezaghebber
van Saba Jonathan Johnsen, Zijne Excellentie Gouverneur
Holiday en waarnemend Rijksvertegenwoordiger voor
Bonaire, Saba en Sint Eustatius Hans Gerritsen te zien op 16
november 2010 op Fort Oranje, te Sint Eustatius.
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Vergadering met Minister Donner

His Excellency Governor Holiday maintains good relations
with the members of the Kingdom Council of Ministers and
in particular with the Ministers responsible for Kingdom
affairs. As a result, Governor Holiday has held several
meetings with the Dutch Prime-Minister, the Minister of the
Interior and Kingdom Relations, the Minister of Defense and
the Minister of Foreign Affairs in 2010 and 2011. The photo
shows His Excellency Governor Holiday and Minister of the
Interior Affairs and Kingdom Relations (IKR), Piet Hein
Donner during their meeting at Falcon drive 3 on January
8, 2011.

Zijne Excellentie Gouverneur Holiday onderhoudt nauwe
contacten met de leden van de Rijksministerraad en in
het bijzonder met de Ministers verantwoordelijk voor
Koninkrijksaangelegenheden. Gouverneur Holiday hield
derhalve verschillende gesprekken met de Nederlandse
minister president, de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, de minister van Defensie en de minister
van Buitenlandse Zaken in 2010 en 2011. Op de foto zijn
Zijne Excellentie Gouverneur Holiday en minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Piet Hein
Donner te zien gedurende hun vergadering op Falcon Drive
3 op 8 januari 2011.
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Bijwonen “Status Aparte” viering Aruba

In 2011, Aruba celebrated 25 years of “Status Aparte” within
the Kingdom of the Netherlands during the annual March
18th National Anthem and Flag Day festivities. Government
Officials from throughout the Kingdom attended the
ceremony and festivities. The photo shows Aruba Prime
Minister Mike Eman and Mrs. Eman welcoming His
Excellency Governor Holiday and Mrs. Holiday at the official
ceremony for the celebrations on March 18, 2011.

In 2011 vierde Aruba, tijdens de jaarlijkse Dag van het volkslied
en de vlag op 18 maart, 25 jaar “Status Aparte” binnen het
Koninkrijk der Nederlanden. Overheidsvertegenwoordigers
vanuit het hele Koninkrijk waren aanwezig om de festiviteiten
bij te wonen. Op de foto worden Zijn Excellentie Gouverneur
Holiday en mevrouw Holiday op 18 maart 2011 officieel
welkom geheten door de Arubaanse Minister President Mike
Eman en mevrouw Eman.
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Overleg Gouverneurs en Minister BZK

Twice a year the Governors of Aruba, Curaçao and Sint
Maarten meet with the Minister of the Interior and Kingdom
Relations to discuss various topics of common interest to the
four countries of the Kingdom. The photo shows Governor
Holiday with Minister Donner, Governor Goedgedrag of
Curaçao and Governor Refunjol of Aruba following their
meeting at Fort Amsterdam, in Curaçao on April 7, 2011.

Tweemaal per jaar vergaderen de Gouverneurs van Sint
Maarten, Aruba en Curaçao met de Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties waarbij onderwerpen worden
besproken die de vier landen van het Koninkrijk gemeen
hebben. Op de foto staan Gouverneur Holiday, Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Piet Hein Donner,
Gouverneur Goedgedrag van Curaçao en Gouverneur
Refunjol van Aruba na afloop van hun vergadering op 7 april
2011 op Fort Amsterdam te Curaçao.
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Toespraak over ‘Gedeeld Koninkrijk’

On the request of the Dutch Government, Gert Oostindie
and Inge Klinkers wrote a book titled ”Gedeeld Koninkrijk”,
containing an extensive overview of the dismantling process
of the Netherlands Antilles and the reform of the transatlantic
relations in the Kingdom of the Netherlands. Considering
his involvement in the constitutional reform process in,
among others, his capacity as chairman of the workgroup
constitutional affairs of Sint Maarten, Governor Holiday was
requested to give a review of the book during its launching in
The Hague. In commenting on the book, Governor Holiday
complimented the authors and concluded that the book is the
signal for him to initiate research for the writing of a book on
the constitutional reforms from a Sint Maarten perspective.
In the photo: His Excellency Governor Holiday delivering
his address commenting on “Gedeeld Koninkrijk” with
Will Johnson, Ank Bijleveld, Erscilia de Lannooy and Gert
Oostindie on the front row of the audience at the Koninklijke
Schouwburg in The Hague, on December 15, 2011.

Op verzoek van de Nederlandse regering schreven Gert
Oostindie en Inge Klinkers een boek met de titel ‘Gedeeld
Koninkrijk’. In het boek wordt uitgebreid stilgestaan bij
het ontmantelingsproces van de Nederlandse Antillen
en de hervorming van de Trans-atlantische verhoudingen
binnen het Koninkrijk. Gelet op zijn betrokkenheid in zijn
hoedanigheid als onder meer Voorzitter van de Werkgroep
Constitutionele Zaken van Sint Maarten bij het proces rond
de constitutionele veranderingen, was Gouverneur Holiday
gevraagd een beschouwing te geven tijdens de presentatie
van het boek in Den Haag. Tijdens zijn beschouwing
complimenteerde Gouverneur Holiday beide auteurs met
het boek en concludeerde dat dit boek voor hem het signaal
was om een soortgelijk boek vanuit Sint Maartens perspectief
te laten schrijven. Op de foto is te zien hoe Gouverneur
Holiday op 15 december 2011 zijn beschouwing op ‘Gedeeld
Koninkrijk’ in de Koninklijke Schouwburg te Den Haag
geeft met op de voorste rij van het publiek Will Johnson, Ank
Bijleveld, Erscilia de Lannooy en Gert Oostindie.
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Working visit Milton Peters College

Werkbezoek aan het Milton Peters College

Governor Holiday, emphasizing the importance of education,
paid a working visit to Sint Maarten’s largest High School,
Milton Peters College, with the message: “Education Is
Sure To Bring You Something Good, Something Better” on
January 31, 2011. In addressing the pupils, Governor Holiday
quoted Nelson Mandela’s words: “Education is the most
powerful weapon which you can use to change the world”.
His Excellency Governor Holiday went on and reminded
them: “….. that each of us have a double purpose in life.
One developing ourselves and two bettering the world we
live in. The tool to do this is education. I advise you to make
use of your time at Milton Peters College ……………., to
get your education, for it is the best tool you can have in life”.
The photo shows Governor Holiday with the Director of the
SVOBE Mr. John Wolff and Milton Peters College HAVO 4
and VWO 5 pupils.

Gouverneur Holiday legde tijdens zijn werkbezoek op 31
januari 2011 aan de grootste middelbare school van Sint
Maarten, het Milton Peters College de nadruk op het belang
van onderwijs met als boodschap: “Onderwijs Zal Je Zeker
Iets Goeds, Iets Beters Brengen” In zijn toespraak aan de
leerlingen citeerde Gouverneur Holiday Nelson Mandela met
de woorden: “Onderwijs is het machtigste wapen dat je kunt
gebruiken om de wereld te veranderen”. Zijne Excellentie
hield de leerlingen verder voor: “…..dat elk van ons een
dubbel doel in het leven heeft. Een het ontwikkelen van
onszelf en twee het verbeterenen van de wereld. Het middel
om dit te doen is onderwijs. Ik raad julie aan om gebruik te
maken van julie periode aan Milton Peter College ………….,
om je opleiding te voltooien, omdat dat het grootste goed is
waarover julie in het leven kunnen beschikken”. Op de foto
staan Gouverneur Holiday met de Directeur van het Milton
Peters College de heer John Wolff en leerlingen uit 4 HAVO
en 5 VWO.
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Working visit Oranje School

Werkbezoek aan de Oranje School

On Wednesday May 25, 2011, His Excellency Eugene B.
Holiday and Mrs. Holiday paid a working visit to Oranje
school. The working visit forms part of the Governor’s objective
to promote Education. Previous working visits included
amongst others the St. Joseph School in 2010, Milton Peters
College in January and the Museum and the Library in April
2011. At Oranje school, the Governor and Mrs. Holiday were
welcomed by School Principal Mrs. Kay L. Philips, adjunctdirector of Public Schools Mrs. Glenderlin Davis and the
pupils with the singing of the Sint Maarten Song. Following
a meeting with the management on developments within the
school, the Governor and Mrs. Holiday were given a guided
tour of the school. The tour included a short demonstration
about the school’s Information and Computer Technology
Center and an exchange with one of the classes. The photo
shows Mrs. Holiday reading to a grade 4 class from a children’s
book entitled “Mina Marina” of Loeki Morales to emphasize
the importance of reading.

Op woensdag 25 mei 2011 brachten Zijne Excellentie
Eugene B. Holiday en mevrouw Holiday een werkbezoek aan
de Oranje school. Het werkbezoek vormt een onderdeel van
het streven van de Gouverneur om onderwijs te promoten.
Eerdere werkbezoeken die Gouverneur in dat kader bracht
waren aan de St. Joseph school in 2010, aan het Milton
Peters College in januari, aan het museum en de bibliotheek
in april 2011. Op de Oranje school werden de Gouverneur
en mevrouw Holiday welkom geheten door de directrice
mevrouw Kay L. Philips, adjunct Directeur openbare scholen
mevrouw Glenderlin Davis en de leerlingen van de school die
het Sint Maarten lied ten gehore brachten. De Gouverneur
en mevrouw Holiday kregen na afloop van een vergadering
met het management over de laatste stand van zaken op de
school een rondleiding door het schoolcomplex. Tijdens de
rondleiding werd er kort stil gestaan bij het Information
and Computer Technology Center. Op de foto is te zien hoe
mevrouw Holiday aan de vierde klas het boek ‘Mina Marina’
van Loeki Morales voorleest ten einde het belang van lezen te
onderstrepen.
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Working visit Ambulance Services

Werkbezoek aan de ambulance dienst

His Excellency Governor Eugene Holiday’s paid a working
visit to the Ambulance Department at their base in Cay Hill
on September 11, 2011. Governor Holiday met with the
Head of the Ambulance Department Mr. Cylred Richardson
and was later given a tour of the facility. The photo depicts
Governor Holiday receiving a demonstration from ambulance
personnel enacting a response to an emergency by providing
first aid using a training mannequin.

Zijne Excellentie Gouverneur Eugene Holiday bracht op 11
september 2011 een werkbezoek aan de ambulancedienst te
Cay Hill. Gouverneur Holiday sprak tijdens zijn bezoek met
het hoofd van de ambulancedienst de heer Cylred Richardson
en kreeg een rondleiding door het gebouw. Op de foto is te
zien hoe Gouverneur Holiday getuige is van een demonstratie
van ambulancepersoneel die eerste hulp verlenen op een
trainingspop.
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Working visit Landfill

Werkbezoek aan de vuilstortplaats

On Tuesday March 22, 2011, His Excellency Governor
Holiday paid a working visit to the Landfill as part of his
objective to promote environmental governance. The
visit was prompted by the Governor’s concerns as a result
of the recurring fires at the dumpsite. In this regard, the
Governor was specifically interested in the plans aimed at
building installations to process the different waste streams
and emphasized the importance of bringing about a safe,
sustainable and long-term solution for the waste management
in the interest of the people of Sint Maarten. The photo shows
Governor Holiday speaking to Mr. Gert Wolda, Manager of
the Landfill, during a guided tour of the dumpsite.

Op dinsdag 22 maart 2011 bracht Zijne Excellentie
Gouverneur Holiday een werkbezoek aan de vuilstortplaats
met als doel meer aandacht te vragen voor milieubeheer. Het
bezoek was voortgekomen uit de zorg van de Gouverneur
over de terugkerende branden op de vuilstort. In dat licht was
de Gouverneur voornamelijk geïnteresseerd in de plannen
die moeten leiden tot de bouw van een installatie die de
verschillende afvalstromen moet kunnen verwerken. Daarbij
staat de Gouverneur een veilige en duurzame oplossing voor
ogen in het belang van de bevolking van Sint Maarten. Op
de foto is te zien hoe Gouverneur Holiday in gesprek is met
de heer Gert Wolda, manager van de vuilstort, tijdens de
rondleiding over de vuilstort.
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Meeting with Prefet of Saint Martin

Ontmoeting met de Prefet van Saint Martin

Sharing one island, Sint Maarten and Saint Martin share
an open border, have common interests and face mutual
challenges in governing the islands affairs. Mutual exchanges
between government officials of both sides of the island take
place regularly. The photo shows His Excellency Governor
Holiday and newly appointed Prefet of Saint Martin Mr.
Phillipe Chopin following their meeting at Falcon drive 3, on
December 22, 2011.

Sint Maarten en Saint Martin delen een eiland met open
grenzen en hebben als gevolg daarvan deels gezamenlijke
belangen en uitdagingen in het besturen van het eiland.
Vergaderingen tussen bestuurders van beide delen van het
eiland vinden met enige regelmaat plaats. Op de foto staan
Zijne Excellentie Gouverneur Holiday en de kort daarvoor
benoemde Prefet van Saint Martin de heer Phillipe Chopin
na afloop van hun vergadering op 22 december 2011 op
Falcon Drive 3.
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Caricom conferentie op Sint Maarten

The 10th Annual General Meeting (AGM) of the Pan
Caribbean Partnership against HIV and AIDS opened at
the Sonesta Maho Beach resort Hotel on Sint Maarten
on October 31, 2010. His Excellency Governor Holiday
attended the opening session of the AGM. Various local and
Caribbean government officials and regional and international
representatives of UNAIDS, the Global Fund and the
Caribbean Community (Caricom) attended the AGM. The
photo shows Governor Holiday greeting former UN-Secretary
General Koffi Annan in the presence of UNAIDS Executive
Director Michel Sidibé, St. Kitts and Nevis Prime-Minister
Dr. Denzel Douglas and Sint Maarten Prime-Minister Mrs.
Wescot-Williams.

De 10de jaarlijkse algemene vergadering van het Pan Caribbean
Partnership tegen HIV en AIDS begon op 31 oktober 2010
in het Sonesta Maho Beach resort op Sint Maarten. Zijne
Excellentie Gouverneur Holiday woonde de opening van deze
algemene vergadering bij. Verschillende lokale en Caribische
overheidsfunctionarissen alsmede verschillende regionale
en internationale vertegenwoordigers van VN-AIDS, the
Global Fund en de Caribische Gemeenschap (Caricom)
waren aanwezig. Op de foto is de ontmoeting te zien tussen
Gouverneur Holiday en voormalig Secretaris Generaal van
de Verenigde Naties de heer Koffi Annan in het bijzijn van
VN-aids directeur Michel Sidibé, de Minister President van
St. Kitts de heer dr. Denzel Douglas en Minister President
van Sint Maarten mevrouw Wescot-Williams.
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Ontmoeting met Amerikaanse Consul Generaal

The United States is Sint Maarten’s largest export market
accounting for almost half of the tourists that visit Sint
Maarten annually. In addition, many US citizens reside on
Sint Maarten and a large number of Sint Maarten students
leave Sint Maarten each year to study in the United States of
America. On December 18, 2010, His Excellency Governor
Holiday received the Consul General of the United States for
the Dutch Caribbean, Ms. Valerie Belon at Falcon Drive 3.
The photo shows His Excellency Governor Holiday and Ms.
Valerie Belon following their meeting.

De Verenigde Staten zijn Sint Maartens grootste exportmarkt,
bijna de helft van alle toeristen die Sint Maarten aandoen
komen uit de Verenigde Staten. Daarnaast zijn er een groot
aantal Amerikanen woonachtig op Sint Maarten en gaan
veel Sint Maartense studenten studeren in de Verenigde
Staten. Zijne Excellentie Gouverneur Holiday ontving de
Amerikaanse Consul Generaal mevrouw Valerie Belon op 18
december 2010, te Falcon Drive 3. Op de foto staan Zijne
Excellentie Gouverneur Holiday samen met de Amerikaanse
Consul Generaal mevrouw Valerie Belon na afloop van hun
vergadering.
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Ontmoeting met EU Commissaris

As an associated overseas country and territory with the
European Union Sint Maarten maintains diplomatic
and economic relations with the European Union. The
European Union also funds projects on Sint Maarten under
its European Development Fund program. The European
Union Commissioner Mr. Piebalgs visited Sint Maarten on
January 7, 2011. In the photo: Governor Holiday and EU
Commissioner Piebalgs following their meeting at Falcon
drive 3.

Als één van de geassocieerde landen en gebieden overzee met
de Europese Unie onderhoudt Sint Maarten diplomatieke
en economische banden met de Europese Unie. Daarnaast
financiert de Europese Unie vanuit het Europese
Ontwikkelingsfonds verschillende projecten op Sint Maarten.
Op 7 januari 2011 bracht Eurocommissaris de heer Piebalgs
een bezoek aan Sint Maarten. Op de foto zijn Gouverneur
Holiday en EU commissaris Piebalgs te zien na afloop van
hun vergadering op Falcon Drive 3.
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Governor Holiday in conversation with a pupil in the Information and Computer Technology Center of the Oranje school
Gouverneur Holiday in gesprek met een leerling in de Information and Computer Technology Center van de Oranje school

Sr. Marie Laurence Primary school
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Onderwijs en Bestuur1

The potential for growth and development of any nation
is dependent on its available human and natural resources.
Considering that natural resources cannot develop themselves
human capital is the primary factor in any nation’s development.
Sint Maarten is no exception. With our natural resources
limited to wind, sun, sea and sand, the importance of people
for the development of Sint Maarten is even more relevant.
The education of the population starting from elementary to
tertiary level is thus of paramount importance. That is even
more relevant considering the recent constitutional change
and the ongoing nation and institutional building on St.
Maarten. Hence the theme of this special chapter: education
and governance.

Het potentieel voor groei en ontwikkeling van elke natie
is afhankelijk van haar beschikbare menselijk kapitaal en
natuurlijke hulpbronnen. Menselijk kapitaal is, gegeven
het feit dat natuurlijke hulpbronnen zichzelf niet kunnen
ontwikkelen, de voornaamste factor in de ontwikkeling van
elke natie. Sint Maarten is hierop geen uitzondering. Aangezien
de natuurlijke hulpbronnen beperkt zijn tot wind, zon, zee
en zand, is het belang van mensen voor de ontwikkeling van
Sint Maarten nog groter. De ontwikkeling van de bevolking
vanaf de basisschool tot beroepsopleidingen, is derhalve van
groot belang. Dit is nog relevanter in het licht van de recente
constitutionele veranderingen en de doorlopende opbouw
van zowel instituten als van het land Sint Maarten. Vandaar
het thema van dit speciale hoofdstuk: Onderwijs en Bestuur.

A lot has happened and changed since October 10, 2010. Sint
Maarten is no longer an island territory of the Netherlands
Antilles. Sint Maarten is an autonomous Country within
the Kingdom of the Netherlands since October 10, 2010.
Sint Maarten no longer has a Lt. Governor, Commissioners
and Island Council Members. Sint Maarten now has its
own Governor, Prime-Minister and Ministers, who with the
support of the civil service are charged with the development of
the vision for and management of Sint Maarten. Sint Maarten
has its own Parliament, responsible for the development of
laws and for overseeing the activities of the government.
Acting within the confines of the rule of law, the people of
Sint Maarten, public and private sector, like no generation
before have the opportunity and constitutional authority,
to shape the socio-economic, cultural and environmental
construct of the island.

Er is sinds 10 oktober 2010 veel gebeurd. Sint Maarten is niet
langer een eilandgebied binnen de Nederlandse Antillen. Sint
Maarten is sinds 10 oktober 2010 een autonoom land binnen
het Koninkrijk der Nederlanden. Sint Maarten heeft niet
langer een Gezaghebber, Gedeputeerden en eilandsraadleden.
Sint Maarten heeft nu een eigen Gouverneur, MinisterPresident en Ministers die met de hulp van de ambtenaren
belast zijn met de ontwikkeling van de visie op en het
management van Sint Maarten. Sint Maarten kent zijn eigen
Parlement welke verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van
wetten en de controle op de activiteiten van de regering. Zich
bewegend binnen de wettelijke kaders heeft de bevolking van
Sint Maarten, alsmede de publieke en private sectoren, voor
het eerst de kans en het staatsrechtelijke gezag om de sociale,
economische, culturele en maatschappelijke opbouw van het
eiland vorm te geven.

Since that historic day of October 10, 2010, the government
is confronted daily with various governance issues related
to the new status, the most notable or salient being the
discussions on the budget, the cost of living and labor
market. Governance as discussed here refers to the set of
responsibilities and practices, policies and procedures,
exercised by government and private officials, to provide
strategic direction, ensure objectives are achieved, manage
risks and use resources responsibly and with accountability.
How these issues are addressed will determine the future
development of Sint Maarten. In this regard it is important
to stress that the way to address these issues is to strive for
excellence in governance, public and corporate governance.
In this context it is essential to emphasize the relationship
between the level of governance and the wellbeing of the
community; namely the better the level of governance in a
society, the higher the level of wellbeing of and the stronger
the community. Put differently, excellence in governance is
not a goal in itself, it is above all a precondition for meeting
the challenge of serving the general interest of the people, that
is of enhancing education, improving health care, reducing

Sinds de historische dag van 10 oktober 2010 wordt de
regering dagelijks geconfronteerd met bestuursvraagstukken
die horen bij de nieuwe landsstatus. De meest tot de
verbeelding sprekende of meest spraakmakende voorbeelden
zijn de discussies over de begroting, de kosten van
levensonderhoud en de arbeidsmarkt. Bestuur wordt in
dit licht gezien als het geheel van verantwoordelijkheden,
praktijken, beleid en procedures uitgevoerd door de overheid
en de private sector, om strategisch richting te geven, om
te zorgen dat doelstelingen bereikt worden, om risicos te
beheersen en om middelen verantwoord aan te wenden. Er
dient in dit kader benadrukt te worden dat de wijze waarop
deze vraagstukken aangepakt worden, bepalend zal zijn voor
de toekomstige ontwikkeling van Sint Maarten. Het is in
dit licht belangrijk om op te merken dat er moet worden
gestreefd naar “excellence in governance”, zowel wat publiek
als privaat bestuur betreft. Het is, gelet hierop, dan ook
belangrijk om de relatie te onderstrepen tussen het niveau van
bestuur en het welzijn van de burgers. Namelijk hoe beter het
bestuursniveau des te hoger het welzijnsniveau van de burgers

1
Prepared for this year overview, this is the reedited text of the speech delivered
to Sint Maarten Students at the S4 headquarters in Amsterdam by Governor Eugene B.
Holiday on May 3, 2011.

1
Voorbereid voor dit jaaroverzicht, dit is de bewerkte tekst van de toespraak
voorgedragen aan Sint Maartense Studenten op het S4 hoofdkwartier in Amsterdam op 3
mei 2011 door Gouverneur Eugene B. Holiday.
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en des te sterker de gemeenschap zal zijn. Anders verwoord,
“excellence in governance” is niet het doel op zichzelf, maar
het is een randvoorwaarde om de uitdagingen aan te gaan in
het verbeteren van het welzijn en de belangen van de burger.
Het betreft hier belangen als het verbeteren van het onderwijs,
het verbeteren van de gezondheidszorg, het terugdringen van
armoede, het onderhouden van de cultuur, het beschermen
van het milieu en het promoten van een duurzame financiële
en economische ontwikkeling. Kort samengevat, “excellence
in governance” is een voorwaarde voor het bereiken van de
doelen van de mensen op Sint Maarten.

poverty, maintaining the culture, protecting the environment
and promoting sustainable financial economic development.
In short excellence in governance is a precondition for
achieving the goals of the people of Sint Maarten.
An evaluation of the institutional landscape required to
govern St. Maarten demonstrates a significant change in the
governmental infrastructure of the island since October 10,
2010. Noteworthy in this regard are:
a. the installation of the High Councils of State: the
Council of Advice, the General Audit Chamber and the
Ombudsman;
b. the expansion of the justice chain with, among others,
the strengthening of the Public Prosecutor’s Office, the
installation of the Federal Detectives Department and
the Department of Immigration; and
c. The creation of the Security Services Department.

Een evaluatie van het bestuurlijke landschap, benodigd om
Sint Maarten te besturen, laat grote veranderingen zien in de
inrichting van het overheidsapparaat sinds 10 oktober 2010.
Het vermelden waard in deze zijn:
a. De oprichting van de Hoge Colleges van Staat: de Raad
van Advies, de Rekenkamer en de Ombudsman;
b. De uitbreiding van de justitiële keten door onder
andere een versterking van het Openbaar Ministerie,
de instelling van een Landsrecherche en van een
Immigratiedienst; en
c. Het opzetten van de veiligheidsdienst.

The creation of these institutions and organizations is one
of the new and exciting developments as government moves
forward with the building of the country. These steps also come
with challenges in particular because the actual functioning
of these institutions and organizations will determine the
future development path of the country; a development
path, which as outlined above, is dependent on the level of
governance by government officials and on the public’s level
of understanding of how they function and what to expect.
Namely these institutions and organizations play a key role in
the promotion of accountability and in the development and
the enforcement of policies. The good functioning of these
institutions and organizations and others in government is
therefore critical.

Het ontstaan van deze instituten en organisaties is één
van de nieuwe en spannende ontwikkelingen die zijn
voortgekomen uit de wording en opbouw van ons land.
Deze ontwikkelingen brengen ook uitdagingen met zich
mee, aangezien het functioneren van deze instituten in grote
mate de ontwikkeling van Sint Maarten zal bepalen. De
ontwikkeling van Sint Maarten is, zoals hierboven beschreven,
afhankelijk van het niveau van bestuur door de bestuurders
en ambtenaren en van de mate waarin het publiek begrijpt
hoe de overheid werkt en wat men kan verwachten. Deze
instituten en organisaties spelen een belangrijke rol in het
bevorderen van verantwoording, alsmede in de ontwikkeling
en de uitvoering van beleid. Het goed functioneren van deze
instituten, organisaties en anderen binnen de overheid is
daarom van groot belang.

It is obvious that the required optimal and good functioning
of these institutions and other organizations in aid of realizing
excellence in governance will not happen on its own. An
essential condition is the availability of well trained, educated
and energetic professionals to man these institutions and
other organizations. Professionals which must come from the
array of schools, starting from elementary through tertiary,
spread out over the island. One need only to visit graduation
ceremonies and/or our educational institutions to see the
immense potential of Sint Maarten.

Het is evident dat het goed functioneren van deze instituten
en organisaties alsmede het streven naar “excellence in
governance” niet vanzelf gaat. Een van de belangrijkste factoren
om deze instituten en organisaties goed te laten functioneren
is goed getrainde, opgeleide en bedreven professionals. Deze
professionals dienen afkomstig te zijn van de verschillende
scholen op ons eiland, te beginnen bij de basisscholen tot
en met het beroepsonderwijs. Men hoeft slechts een bezoek
te brengen aan een diploma uitreikingsceremonie of aan een
school om het potentieel van Sint Maarten te zien.

Notable in this regards and by no means complete or
mentioned in order of importance are:
a. Educational professionals (school teachers, etc)
b. Technical professionals (engineers, architects, plumbers,
carpenters etc)
c. Legal and law enforcement professionals (lawyers,
police officers, etc)
d. Medical professionals (nurses, doctors, etc)
e. Finance and business professionals (economist,
accountants, etc),

Belangrijk om hier te noemen maar zeker niet uitputtend
zijn:
a. Professionals in het onderwijs (leraren, enz.)
b. Professionals in de techniek (ingenieurs, architecten,
loodgieters, timmerlieden, enz.)
c. Professionals op het gebied van rechtspleging en

In that regard the education of the people is a major and
determinate factor in the future level of governance and thus
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Governor Holiday in conversation with Sint Maarten students at S4 headquarters in Amsterdam.
Gouverneur Holiday in gesprek met Sint Maartense studenten op het S4 hoofdkwartier in Amsterdam.
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growth and development. Thus in striving for excellence in
governance to improve the wellbeing of the people of Sint
Maarten it is imperative to foster, cultivate and invest effectively
in the education of Sint Maarteners locally and abroad. That
means re-engineering and investing in education consistent
with the geo-constitutional, legal and socio-economic reality
of Sint Maarten. That is an education system that will equip
and prepare the children, to take their place and carry their
responsibilities in all areas of Sint Maarten’s community.

d.
e.

rechtshandhaving (advocaten, politieagenten, enz.)
Medische Professionals (verpleegkundigen, artsen, enz.)
Zakelijke en financiële professionals (economen,
accountants, enz.)

In dit licht bezien is het opleiden van de bevolking een
belangrijke en bepalende factor voor het toekomstige niveau
van bestuur en dus voor groei en ontwikkeling. Het is
daarom, in het streven naar “excellence in governance” om
het welzijn van de bevolking van Sint Maarten te verhogen,
noodzakelijk om investeringen in het onderwijs op Sint
Maarten en daarbuiten te bevorderen en te cultiveren.
Dit komt neer op het hervormen en effectief investeren in
onderwijs, in overeenstemming met de geo-constitutionele,
wettelijke en sociaal-economische werkelijkheid van Sint
Maarten. Dat is een onderwijssysteem dat onze kinderen
toerust en voorbereidt op de toekomstige plek die ze zullen
innemen en de verantwoordelijkheid die ze zullen dragen in
de maatschappij.

Such an effective investment in education is a shared
responsibility of government, business, parents, teachers
and not to forget the students who are to apply themselves,
complete their education and given the opportunity to put
their knowledge and skills to use for Sint Maarten. In that
respect Sint Maarten has a large pool of students studying at,
among others, the University of Saint Martin, in the region,
in the Netherlands and in the United States acquiring and
building various types and levels of expertise necessary to
guarantee and foster continued improvement of the level
of governance. It is thus necessary for these students to one
day put their acquired expertise and skills to use in one of
mentioned or other institutions and/or organizations and in
so doing contribute to the further building of Sint Maarten.
For it is only then that Sint Maarten can be assured of
sustainable growth and development.

Effectieve investeringen in het onderwijs zijn een
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de overheid,
het bedrijfsleven, ouders, onderwijzers en niet te vergeten
de studenten die hun opleiding moeten afmaken en de
mogelijkheid dienen te krijgen om hun kennis en kunde
in te zetten voor Sint Maarten. Sint Maarten heeft in dit
licht bezien een groot aantal studenten die onder andere
studeren aan de universiteit van Sint Maarten, in de regio, in
Nederland en in de Verenigde Staten om zich te bekwamen
op verschillende terreinen en niveaus, nodig om te kunnen
garanderen dat het niveau van bestuur steeds zal verbeteren.
Het is daarom noodzakelijk dat deze studenten op enig
moment hun opgedane kennis en kunde inzetten bij de
hierboven vermelde of andere instituten en organisaties; dit
om mede bij te dragen aan de toekomstige opbouw van Sint
Maarten. Sint Maarten kan pas dan verzekerd zijn van een
bestendige groei en ontwikkeling.

In closing, investing in education is investing in governance
and by extension in the improvement of the wellbeing of the
people of St. Maarten. Effective investments in education is
thus an imperative to create the conditions necessary to foster
and maintain excellence in Governance, a precondition for
meeting the challenge of improving health care, reducing
poverty, maintaining the culture, protecting the environment
and promoting sustainable financial economic development.

Afsluitend, investeren in onderwijs is investeren in bestuur en
in het verlengde daarvan investeren in de verbetering van het
welzijn van de mensen van Sint Maarten. Effectief investeren
in onderwijs is dus noodzakelijk om de randvoorwaarden
te creëren voor “excellence in Governance” en richting te
geven aan de toekomstige uitdagingen in het verbeteren
van de volksgezondheid, het terugdringen van armoede, het
behouden van de cultuur, het beschermen van het milieu en
het bevorderen van een duurzame financiële economische
ontwikkeling.
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A total of 25 persons served at the Cabinet of the Governor of Sint Maarten during the period under review. The photo shows the
Acting Director, mr. drs. Reinoud Pronk (back row center) and the personnel of the Cabinet of the Governor of Sint Maarten.
Gedurende de periode van dit overzicht hebben 25 personen op het Kabinet van de Gouverneur gewerkt. De foto laat de Waarnemend
Directeur, mr. drs. Reinoud Pronk (achterste rij midden) en het personeel van het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten
zien.
Back row from left to right/ Achterste rij van links naar rechs:
Halima Saidi, Stefan ‘t Hoen, Paul Middelberg, Reinoud Pronk, Gerben de Boer, Dahjanarah Philips and Ketty Carty
Second row from left to right/tweede rij van links naar rechts:
Shung Hing Heestermans-Yee, Sandra Haakmat-Carrilho, Sandra Shepherd, Enid Collin-Tjietjie and Michael Engelhardt
Front row from left to right/ Voorste rij van links naar rechts:
Louis Benders, Jennifer Carty and Diana Williams
Between 2010 and the date of this publication the following persons left the service of the Cabinet/Tussen 2010 en de datum van
deze publicatie zijn de volgende personen bij het Kabinet uit dienst getreden:
Director/Directeur, Rob Bats (April 2012)
Personnel/Personeel: Yolanda van Kilsdonk (December 2010), Robert Vennix (January 2011), Fred Boekestein (January 2011),
Shanti de Ron (April 2011), Annelies van der Assem (April 2011), Linda Mosselman-Broere (July 2011), Kathy Snijders-Correa
(October 2011), Kim Somers (May 2012) and Janine Kerssies-Haan de ( June 2012)

