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Foreword

Voorwoord

This year overview provides an outline of the activities of the
Governor of Sint Maarten, Eugene Bernard Holiday, for the
years 2012 and 2013.

Dit jaaroverzicht geeft een beeld van de activiteiten die de
Gouverneur van Sint Maarten, Eugene Bernard Holiday, in
2012 en 2013 heeft ondernomen.

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. The Governor is supported by the Cabinet of the
Governor in the execution of his tasks and responsibilities.

De Gouverneur van Sint Maarten heeft taken en bevoegdheden
op landsniveau en op Koninkrijksniveau. Op nationaal niveau
is de Gouverneur, als vertegenwoordiger van de Koning,
hoofd van de regering. Samen met de ministers vormt hij de
regering van Sint Maarten. In deze rol heeft de Gouverneur
uitvoerende bevoegdheden en neemt hij deel aan het
wetgevingsproces. Daarnaast vertegenwoordigt de Gouverneur
de Koninkrijksregering en waakt in die hoedanigheid over het
algemene belang van het Koninkrijk op Sint Maarten. Bij de
uitvoering van zijn taken wordt de Gouverneur ondersteund
door het Kabinet van de Gouverneur.
Nationaal erfgoed en duurzame ontwikkeling vormen de thema’s
van dit jaaroverzicht. Zijne Excellentie Gouverneur Holiday
heeft door middel van zijn activiteiten zoals toespraken, symposia
en werkbezoeken, de nadruk op deze thema’s gelegd. De aanzet
om aandacht op deze thema’s te vestigen werd genomen in zijn
nieuwjaarstoespraak van 2012. Deze toespraak, die als titel:
Sint Maarten naar een hoger nationaal plateau brengen als een
‘Center of Excellence’, dient dan ook als basis voor het eerste
hoofdstuk van dit jaaroverzicht. Onderverdeeld in verschillende
hoofdstukken geven de foto’s en teksten in dit jaaroverzicht
hoogtepunten weer van het eerste bezoek van Zijne Majesteit
Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Maxima
als Koning en Koningin aan Sint Maarten. Er wordt tevens een
selectie van de activiteiten die Gouverneur Holiday en mevrouw
Marie Louise Holiday hebben ondernomen weergegeven en
de rol die de Gouverneur vervult in het bevorderen van goed
bestuur, eenheid en goede buitenlandse betrekkingen belicht.
Dit jaaroverzicht geeft daarmee enig inzicht in ontwikkelingen
die zich op het gebied van wetgeving, politiek en op sociaal vlak
hebben voorgedaan in onderhavige periode. Het jaaroverzicht
eindigt met een eerbetoon aan wijlen Nelson Mandela.

The theme of this publication is national heritage and
sustainable development in line with the emphasis placed by
His Excellency Governor Holiday through his activities such
as, speeches, symposia and working visits. The foundation
for which was laid with his 2012 new year’s address: Moving
Sint Maarten To A Higher National Plane As A Center Of
Excellence, which therefor serves as the basis for the opening
chapter of this overview. Organized in several chapters, the
photos and texts in this overview highlights, the first visit of the
His Majesty King Willem Alexander and Her Majesty Queen
Maxima in their capacity as King and Queen of the Netherlands
to Sint Maarten. It also chronicles a selection of the activities of
Governor Holiday and Mrs. Marie-Louise Holiday and depicts
the Governor’s role and tasks in promoting good governance,
unity and good external relations. In doing so the overview
provides an insight into some legislative, political and social
developments in the period under review and concludes with a
tribute to the late Nelson Mandela.
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 de Gouverneur een genoegen u dit jaaroverzicht te
mogen aanbieden dat ook beschikbaar is via de website van de
Gouverneur van Sint Maarten: www.kabgsxm.com.
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Moving Sint Maarten To A Higher National
Plane As A Center Of Excellence1

Sint Maarten naar een hoger nationaal
plateau brengen als een ‘Center of
Excellence’1

At the beginning of this new year 2012, Marie-Louise and
I, are pleased to extend warm greetings and best wishes to
the people of Sint Maarten and to bring a cross section of
our community together at this annual Governor New Year’s
Reception in the unifying act of sharing in a light diner.
It is against that background of unity that I have decided
to address you about our potential to move Sint Maarten
together to a higher national plane as a Center of Excellence.

Het is met genoegen dat Marie-Louise en ik de bevolking van
Sint Maarten, aan het begin van het nieuwe jaar 2012, onze
warme groeten overbrengen en het beste toewensen. Het is
verder een plezier dat wij een doorsnede van de bevolking
van Sint Maarten hebben kunnen uitnodigen om, met het
oog op het bevorderen van eenheid, samen een lichte maaltijd
te delen. Het is tegen deze achtergrond van eenheid dat ik
ervoor heb gekozen om u toe te spreken over ons potentieel
om gezamenlijk Sint Maarten naar een hoger nationaal
plateau te brengen als een ‘Center of Excellence’

I shall do so by sharing my thoughts with you about the
potential of the people of St. Maarten. Thoughts which I
hope will be points of discussion and action for you in the
years ahead. Thoughts which reflect the aspirations of and
come from my conversations with residents during the past
year.

Ik zal dat doen aan de hand van enkele opmerkingen en
ideeën die ik heb ten aanzien van het potentieel van het Sint
Maartense volk. Het is mijn wens dat deze gedachten het
komend jaar als uitgangspunt zullen dienen voor discussie en
vervolgens actie. Deze gedachten zijn verder een afspiegeling
van wat ik, door gesprekken met landgenoten te voeren, van
velen heb gehoord over hun aspiraties voor ons land.

For the purpose of my message I have captured these
aspirational discussions in the following question.
Now that we have accomplished country status, where do we
go from here?

Ten behoeve van mijn toespraak heb ik deze gesprekken over
de aspiraties van de Sint Maartense bevolking in de volgende
vraag samengevat: En hoe verder, nu wij de status van land
hebben bereikt?

In my 2011 new year’s message I preempted that question
with the statement: “Looking ahead, as we gather here
this evening at the beginning of 2011, at the start of the
first full calendar year as a country, ………I trust that
we will strive for excellence in governance”. To qualify
that statement I went on to state: “My call for excellence
in governance is based on the universal rule: that the
better the level of governance in a society, the higher the
level of wellbeing of and the stronger the community”.
This evening a year later, looking back at 2011 and forward
to 2012, I reiterate that call for excellence in governance. I do
so this evening with my sight firmly set on Sint Maarten as a
Center of Excellence in our region.

In mijn nieuwjaarstoespraak van 2011 ben ik al op deze
vraag vooruitgelopen door het volgende op te merken: “Hier
vanavond samengekomen, aan het begin van het jaar 2011,
het eerste volledige jaar als land en kijkend naar de toekomst
… hoop ik dat wij samen zullen streven naar “excellence
in governance”. Ter onderbouwing daarvan heb ik er op
gewezen dat: “Mijn oproep tot “excellence in governance” is
gebaseerd op de universele regel dat hoe beter de kwaliteit van
het bestuur, hoe hoger het welzijn binnen de samenleving en
hoe sterker de gemeenschap.”

This is a mission which we can only achieve when we,
as individuals, corporations, public organizations and
government, rise above the narrow confines of our individual
interests to the higher and broader concerns of our society.
Broader societal concerns such as:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Vanavond, één jaar later, terwijl we terugkijken op 2011
en vooruitkijken naar 2012, herhaal ik mijn oproep voor
“excellence in governance”. Dit doe ik vanavond met mijn
blik vastberaden gericht op Sint Maarten als een ‘Center of
Excellence’ binnen onze regio.

improved education;
more and better employment;
less crime and drug abuse;
a cleaner environment;
a greater appreciation for cultural heritage; and
uncompromising observance of the democratic
principles of freedom, equality, solidarity,
accountability, transparency and justice.

Deze missie is enkel te bereiken als wij, als personen,
bedrijven, publieke instellingen en overheid, boven onze
beperkte individuele belangen uitstijgen en in het belang
van hogere en algemene maatschappelijke belangen gaan
handelen. Belangen van de maatschappij en de gemeenschap
als geheel, zoals:

a)
b)
c)
d)

Fostering and achieving these broader societal objectives
means a better life for all Sint Maarteners.
1
Prepared for this year overview, this is the reedited text of the Address delivered
by His Excellency Eugene B. Holiday at the Governor’s New Year’s reception at Divi Little
Bay Hotel on January 6, 2012.

Het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs;
Het creëren van meer werkgelegenheid;
Het terugdringen van misdaad en drugsgebruik;
Een schoner milieu;

1
Voorbereid en vertaald voor dit jaaroverzicht, dit is de bewerkte tekst van de
toespraak gehouden door Zijne Excellentie Eugene B. Holiday, tijdens de nieuwjaarsreceptie
van de Gouverneur op Divi Little Bay Hotel op 6 januari 2012.
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e) Een grotere appreciatie voor ons cultureel erfgoed;

Thus as we address the question: Where do we go from here?;
it is essential that we, as the generations before us have done,
strive to move Sint Maarten to a higher national plane. To
do so it is imperative that each of us move beyond the sound
of our voices to concrete actions. Let us embark on a search
for and implementation of concrete national programs that
will satisfy mentioned broader societal objectives. For the
inspiration for a true leap forward to a higher national plane
for Sint Maarten must come from within, from within the
people – You and I – that make up our nation.

en
Strikte naleving van de democratische beginselen van
vrijheid, gelijkheid, solidariteit, verantwoording,
transparantie en gerechtigheid.
Het koesteren en behalen van deze gemeenschappelijke
doelen betekent een beter leven voor alle Sint Maartenaren.

f)

Bij de beantwoording van de vraag, ‘En hoe verder’, is het
belangrijk dat wij, net als voorgaande generaties, blijven
streven om Sint Maarten naar een hoger plateau te brengen.
Om hierin te slagen zijn niet alleen woorden maar ook daden
noodzakelijk. Laten we beginnen met het ontwikkelen en
uitvoeren van concrete plannen en programma’s om deze
eerder genoemde maatschappelijke doelen te bereiken. De
motivatie om Sint Maarten naar een hoger plateau te tillen
moet van binnenuit komen, vanuit de bevolking van Sint
Maarten – van u en mij – komen.

It is critical therefore that we put our people first; this because
people are the most critical factor for the quality of our
governance and development. As we embark on this New
Year let us renew our commitment to invest in and care for
our human capital. Let us as we seek to move Sint Maarten to
a higher national plane, to its place as a center of excellence,
start with more focused and intensive investments in the
academic, vocational and artistic development of our people.

Het is dan ook cruciaal dat wij mensen voorop stellen. Mensen
zijn immers de doorslaggevende factor voor de kwaliteit van
ons bestuur en van onze ontwikkeling. Laten we aan het
begin van dit nieuwe jaar onze toewijding om te investeren in
en te zorgen voor ons menselijk kapitaal opnieuw uitspreken.
Laten we in ons streven om Sint Maarten naar een hoger
plateau, naar haar plaats als een “Center of Excellence” te
brengen, beginnen met het gerichter en intensiever investeren
in de academische, technische en artistieke ontwikkeling van
onze bevolking.

In this context it is my hope and recommendation that more
concerted action be taken in 2012 to develop concrete and
significant national programs. Specifically I recommend
national initiatives such as:

a) the institution of a Law Faculty at our institution
of higher learning;

b) the establishment of a Sint Maarten Philharmonic
Orchestra; and

c) the construction of a Center for the Performing
Arts.

Het is mijn wens en aanbeveling dat er in 2012 meer
gezamenlijke activiteiten worden ondernomen voor het
ontwikkelen van concrete en betekenisvolle nationale
programma’s. Ik beveel in dit kader initiatieven aan zoals:

The realization of these programs calls for

a) excellence in educational governance; and
b) excellence in cultural governance.

a) het in het leven roepen van een rechten faculteit
aan ons instituut voor hoger onderwijs;
b) de oprichting van een Sint Maartens filharmonisch
Orkest; en
c) de bouw van een Center for the Performing Arts,

These are programs which have the potential to inspire our
people. They offer new opportunities and as such motivate
our people to strive to realize our full potential as a nation.
This is critical because a motivated and inspired people is our
best source of strength as we set our sails to navigate through
the rough seas of the expected protracted unfavorable global
financial and economic environment in 2012. That, however,
will not be enough to weather the storms in 2012. It will in
addition be imperative that we apply “best practices” in the
governance of our economy through an innovative national
development program. A national development program –
grounded in:

a)
b)
c)
d)
e)

Het realiseren van deze programma’s vereist

a) excellence in governance in ons onderwijs; en
b) excellence in governance ten aanzien van onze
cultuur.
Deze programma’s hebben de potentie om onze mensen te
inspireren. Zij creëren nieuwe mogelijkheden en motiveren
zodoende onze bevolking om ons potentieel als natie volledig
te benutten.

prudent fiscal policies,
sound monetary policies,
responsible business policies,
balanced social policies, and
sustainable environmental policies

Dit is belangrijk omdat een gemotiveerde en geïnspireerde
bevolking, het sterkste fundament vormt in deze moeilijke
periode. Een periode waarin de wereldwijde financiële en
economische crisis voorlopig nog zal aanhouden. Dat alleen
zal echter niet genoeg zijn om deze tijd te overbruggen. Het
zal evenzeer belangrijk zijn om ‘best practices’ toe te passen in
het besturen van onze economie door innovatieve nationale

– all aimed at protecting our economic base from potential
erosion and directed at laying a solid and sustainable
9
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foundation as the global economy undergoes transformation.
For it is only by making such governance investments that we
can secure moving to a higher national plane of excellence for
current and future generations.

ontwikkelingsprogramma’s op te zetten, die gebaseerd zijn op:

a)
b)
c)
d)
e)

In closing, as the New Year 2012 begins, let us thank God
for watching over our country. And at the same time let
us individually and collectively commit to act to take Sint
Maarten to a higher national plane as a center of excellence.
This is your duty, my duty, our obligation. In my role as
Governor I hereby, with a vision for a stronger Sint Maarten,
reaffirm my pledge to continue to work with government and
other stakeholders to serve the people of St. Maarten.

prudent fiscaal beleid,
gezond monetair beleid,
verantwoordelijk zakelijke beleid,
gebalanceerd sociaal beleid, en
duurzaam milieubeleid,

die de bescherming van onze economie als doel hebben en
gericht zijn op het bouwen van een krachtig en duurzaam
fundament, terwijl de wereldeconomie verandering
ondergaat. Enkel door dit soort investeringen in bestuur
kunnen we verzekeren dat Sint Maarten op een hoger
plateau komt als een ‘center of excellence’ voor huidige en
toekomstige generaties.
Tot slot wil ik, aan het begin van het nieuwe jaar, God
bedanken voor zijn bescherming van ons land. Tegelijkertijd
hoop ik dat wij, gezamenlijk en individueel, ons zullen
inzetten om Sint Maarten naar een hoger plateau te brengen.
Dat is mijn taak, maar ook uw taak. Het is een gedeelde
verantwoordelijkheid. In mijn functie als Gouverneur beloof
ik hierbij dat ik mij voortdurend zal inzetten – samen met
de overheid en andere stakeholders – ten dienste van de
bevolking van Sint Maarten.
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His Excellency Governor Holiday delivering his new year’s address at Divi Little Bay, January 6, 2012: ‘Moving Sint Maarten To A
Higher National Plane As A Center Of Excellence’
Zijne Excellentie Gouverneur Holiday geeft zijn nieuwjaarstoespraak te Divi Little Bay op 6 januari 2012: ‘Sint Maarten naar een
hoger nationaal plateau brengen als een ‘Center of Excellence’.

Governor and Mrs. Holiday toasting to guests on the year 2012, during the Governor’s new year’s reception 2012.
De Gouverneur en mevrouw Holiday toasten op de gasten op het jaar 2012, tijdens de nieuwjaarsreceptie 2012 van de Gouverneur.
11
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Governance

Bestuur

The Governor of Sint Maarten holds a special place in
regards to governance on Sint Maarten. The Governor has
tasks and responsibilities both on a national level and on
Kingdom level. On the national level, the Governor is,
as the representative of the King, head of the government
of Sint Maarten. Together with the ministers he forms the
government of Sint Maarten. As head of government, he has
executive powers and plays a part in the legislative process. All
national laws (national decrees, national decrees containing
general measures and national ordinances) are signed by the
Governor and countersigned by the responsible minister. The
Governor has examined and signed 960 pieces of legislation
in 2012 and 976 pieces in 2013. A number of important
pieces of legislation that he has signed into law, like the
national ordinance establishing the budget for 2012 and
the national decree regulating the appointment of ministers
also referred to as the screening of candidate ministers , are
presented to you in the pictures on the following pages. One
especially significant piece of legislation that was passed in
2012, is the national ordinance declaring Emancipation Day
a national holiday, thereby recognizing this day as the day of
commemoration of the abolition of slavery on Sint Maarten
on July 1, 1863.

De Gouverneur van Sint Maarten neemt in het bestuur
van Sint Maarten een bijzondere plaats in. De Gouverneur
heeft taken en bevoegdheden op landsniveau en op
Koninkrijksniveau. Op nationaal niveau is de Gouverneur,
als vertegenwoordiger van de Koning, hoofd van de regering.
Samen met de ministers vormt hij de regering van Sint
Maarten. In deze rol heeft de Gouverneur uitvoerende
bevoegdheden en neemt hij deel aan het wetgevingsproces.
Alle nationale wetgeving (landsverordeningen, landsbesluiten
houdende algemene maatregelen en landsbesluiten) wordt
door de Gouverneur ondertekend en gecontrasigneerd door de
politiek verantwoordelijke minister. Zo heeft de Gouverneur
in 2012 ruim 960 en in 2013 976 stukken wetgeving getoetst
en vervolgens ondertekend. Een aantal belangrijke stukken
wetgeving die hij in de afgelopen tijd heeft vastgesteld, zoals
de Landsverordening voor de begroting van 2012 en het
Landsbesluit regelende de benoeming van ministers oftewel
de screening van kandidaat ministers, wordt hierna in de
foto’s getoond. Een bijzonder significant stuk wetgeving is de
Landsverordening ter invoering van de Dag van Emancipatie
als nationale feestdag, ter nagedachtenis aan de afschaffing
van de slavernij op Sint Maarten op 1 juli 1863.
Bij de opening van het parlementaire jaar, dat ieder jaar
op de tweede dinsdag van september plaatsvindt, speelt
de Gouverneur een belangrijke rol. Zo inspecteert de
Gouverneur de Erewacht en houdt hij de Gouveneursrede,
waarin hij namens de regering de beleidsvoornemens voor
het komend jaar uitspreekt. Als constitutioneel hoofd van
de regering vergadert de Gouverneur verder elke maandag
met de Minister-President en maandelijks met de ministers.
Eens per kwartaal vergadert de Gouverneur met de
voltallige ministerraad. Het overheidsbeleid en toekomstige
ontwikkelingen worden tijdens deze vergaderingen
besproken. De Gouverneur onderhoudt verder contact met
het parlement door middel van reguliere overleggen met de
voorzitter van de Staten, de fractieleiders van de partijen en
de onafhankelijke leden in de Staten.

During the opening of the parliamentary year, which takes
place annually on the second Tuesday of September, the
Governor plays an integral part. He inspects the guards of
honor and delivers his Governor’s Address, in which he, on
behalf of the government, presents the government’s policy
plans for the upcoming year. As the constitutional head of
government, the Governor meets with the Prime Minister
every Monday, monthly with the respective ministers and has
quarterly meetings with the entire Council of Ministers. The
government’s policies and current and expected developments
are discussed at these meetings. In addition, the Governor
maintains contact with the Parliament through regular
meetings with the chairperson of parliament, the faction
leaders of the politic parties and independent members in
parliament.

De Gouverneur is daarnaast voorzitter van de Raad van
Advies. De Raad van Advies is een Hoog College van Staat
dat als onafhankelijke adviseur de taak heeft de regering te
adviseren over wetgeving en bestuur. De dagelijkse leiding
van dit college is in handen van de vice-voorzitter. De
Gouverneur spreekt de vice-voorzitter op maandelijkse basis
en zit de Raad van Advies twee maal per jaar zelf voor.

The Governor of Sint Maarten is also the chairperson of the
Council of Advice. The Council of Advice is a High Council
of State that acts as an independent advisor on legislation to
the government. The day to day management of the Council
of Advice is led by the vice-chair. The Governor speaks with
the vice-chair monthly and chairs the meetings of the Council
twice a year.

Tot slot is een belangrijke taak van de Gouverneur de
eedafneming van vele hoge functionarissen van het land Sint
Maarten. In de foto’s die volgen is bijvoorbeeld te zien hoe
rechters en de secretarissen van de Hoge Colleges de eed (of
belofte) afleggen ten overstaan van de Gouverneur.

Finally, another important task of the Governor, is swearing in
high ranking officials before they accept their official duties.
This is reflected in the following pictures, with judges and the
secretary directors’ of the High Councils of State taking their
Oath of Office before the Governor.
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His Excellency Governor Holiday inspecting the honor guard consisting of Royal Netherlands Marine Corps, Sint Maarten Police
Corps and the Sint Maarten Voluntary Corps on the second Tuesday of September 2012 on the occasion of the opening of Parliament.
Zijne Excellentie Gouverneur Holiday inspecteert de erewacht die bestaat uit het Nederlandse korps mariniers, het Sint Maartense
politiekorps en het vrijwilligerskorps voor de opening van het parlementaire jaar op de tweede dinsdag van september 2012.

His Excellency Governor Holiday delivering his Gubernatorial Address on the second Tuesday of September 2013 for the opening of
Parliament.
Zijne Excellentie Gouverneur Holiday houdt de Gouverneursrede op de tweede dinsdag van september 2013 voor de opening van
het parlementaire jaar.
15
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Following the swearing-in of the ministers by Governor Holiday, the Governor and the new NA, DP and 3 independents backed
Government presented themselves to the public on the stairs of the Governor’s Cabinet on May 21, 2012.
Na de beëdiging van de ministers door Gouverneur Holiday, presenteren de Gouverneur en de nieuwe regering gesteund door NA,
DP en 3 onafhankelijken zich voor het publiek op het bordes van het Kabinet van de Gouverneur op 21 mei 2012.

Governor Holiday maintains regular contact with Parliament. He received the newly appointed Chairperson of Parliament Rodolphe
Samuel at his office for their first meeting on July 23, 2012.
Gouverneur Holiday onderhoudt regelmatig contact met het Parlement. Hier ontvangt hij de zojuist benoemde Voorzitter van het
Parlement Rodolphe Samuel, op zijn kantoor ter gelegenheid van hun eerste vergadering op 23 juli 2012.
16
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Governor Holiday signing the budget 2012 in his office at Falcon Drive 3, on April 4, 2012.
Gouverneur Holiday tekent de begroting 2012 in zijn kantoor te Falcon Drive 3, op 4 april 2012.

The Governor meets weekly with the Prime Minister and monthly with the other ministers at the Office of the Governor. Governor
Holiday shown here in his weekly meeting with Prime Minister Sarah Wescot-Williams.
De Gouverneur spreekt wekelijks met de Minister-President en maandelijks met de andere ministers in zijn kantoor. Hier ziet u de
Gouverneur tijdens zijn wekelijkse overleg met Minister President Sarah Wescot-Williams.
17

Chapter 2

Hoofdstuk 2

Governor Holiday signing the National Ordinance establishing Emancipation Day as a national holiday. Emancipation Day
commemorates the abolition of slavery on July 1, 1863.
Gouverneur Holiday tekent de landsverordening die Emancipatiedag vaststelt als nationale feestdag. Op Emancipatiedag wordt de
afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 herdacht.

The National Ordinance to establish Emancipation Day as a national holiday was signed by Governor Holiday on June 13, 2012.
De landsverordening die Emancipatiedag vastlegt als nationale feestdag, getekend door Gouverneur Holiday op 13 juni 2012.
18
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Following the fall of the NA, DP and 3-I government demonstrators petitioning for new elections in front of the Cabinet of the
Governor during the ensuing political crisis, May 2013.
Demonstranten voeren, na de val van de door de NA, DP en 3 onafhankelijken gesteunde regering en de daarop volgende politieke
crisis, een petitieactie voor nieuwe verkiezingen voor het Kabinet van de Gouverneur in mei 2013.

Governor Holiday invited the leader of the petition in for an audience. He accepted the petition and referred it to the Prime Minister
for further handling.
Gouverneur Holiday nodigde de leider van de petitieactie uit voor een gesprek. Hij nam de petitie in ontvangst en stuurde deze door
naar de Minister President voor verdere behandeling.
19
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Governor Holiday chairing the meeting of the Council of Advice, held at the Cabinet of the Governor in December 2013.
Gouverneur Holiday zit de vergadering van de Raad van Advies voor op het Kabinet van de Gouverneur in december 2013.

On May 22, 2013, Governor Holiday signed the National Decree that regulates the procedure for the screening of candidate Ministers
before they can be appointed.
Op 22 mei 2013 tekende Gouverneur Holiday het landsbesluit waarin de procedure wordt vastgelegd voor de screening die kandidaat
ministers moeten ondergaan alvorens te kunnen worden benoemd.
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Following the swearing-in of the ministers by Governor Holiday, the Governor and the new UP, DP and independent MP backed
Government presented themselves to the public on the stairs of the Governor’s Cabinet on June 14, 2013.
Na de beëdiging van de ministers door Gouverneur Holiday, presenteren de Gouverneur en de nieuwe regering, gesteund door UP, DP
en een onafhankelijke, zich aan het publiek op het bordes van het Kabinet van de Gouverneur op 14 juni 2013.

Governor Holiday maintains regular contact with Parliament. Governor Holiday meeting with Chairperson of Parliament Gracita
Arrindell at Falcon Drive 3, April 2012.
De Gouverneur onderhoudt regelmatig contact met het Parlement. Hier ontvangt hij de Voorzitter van het Parlement Gracita Arrindell
op Falcon Drive 3, in april 2012.
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Governor swearing in the Secretary of the Council of Advice Migdala Artsen-Clarinda.
De Gouverneur beëdigt de Secretaris van de Raad van Advies Migdala Artsen-Clarinda.

Secretary of the Ombudsman Patricia Philips taking the oath before The Governor. Next to her is the Secretary of the General Audit
Chamber, Joan Dovale-Meit, about to be sworn in.
De Secretaris van de Ombudsman Patricia Philips legt de eed af ten overstaan van de Gouverneur. Naast haar de Secretaris van de
Algemene Rekenkamer, Joan Dovale-Meit, die op het punt staat om beëdigd te worden.
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Governor Holiday administering the oath of office to Judge Tijhuis in August 2012.
Gouverneur Holiday neemt de eed af van rechter Tijhuis in Augustus 2012.

Acting Governor Reynold Groeneveldt about to administer the oath of office to (from left to right) judge Mans, judge Van der Ven
and deputy-judge Sorton.
Waarnemend Gouverneur Reynold Groeneveldt staat op het punt de eed af te nemen van (vlnr): rechter Mans, rechter Van der Ven
en rechter-plaatsvervanger Sorton.
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Safety

Veiligheid

The command authority of the armed forces on Sint Maarten
is vested in the Governor. The operational command of the
armed forces lies with the Commander of the Dutch Armed
Forces in the Caribbean. He is stationed at the headquarters
of the Dutch forces in the Caribbean; the naval base of Parera
on Curaçao. In order to stay informed about relevant regional
developments, the Governor stays in close contact with the
Commander of Armed Forces.

De Gouverneur heeft het gezag over de strijdkrachten op
Sint Maarten. Het operationele bevel ligt echter in handen
van de Commandant der Zeemacht in het Caribisch
gebied. De Commandant der Zeemacht is gestationeerd
op het hoofdkwartier van de Nederlandse strijdkrachten
in het Caribisch gebied, te weten op de marinebasis Parera
in Curaçao. Om op de hoogte te blijven van belangrijke
ontwikkelingen in de regio, onderhoudt de Gouverneur
regelmatig contact met de Commandant der Zeemacht.

The Governor can request military assistance, by way of the
Kingdom Minister of Defense, to the Kingdom Council of
Ministers to ensure safety and security and to maintain public
order on Sint Maarten. Military assistance and the deployment
of troops has thus far mainly been related to natural disasters.
Every year the Armed Forces and the national disaster
management authorities organize a Hurricane Relief Exercise
(HUREX) on Sint Maarten, in order to prepare for the
hurricane season. The HUREX on Sint Maarten took place
in September of 2012, as can be seen in one of the following
pictures. The Governor and the Minister of Defense attended
and oversaw the exercise.

Via de Koninkrijksminister van Defensie kan de Gouverneur
aan de Rijksministerraad een verzoek doen om militaire
bijstand om de orde en veiligheid op Sint Maarten te
handhaven. Militaire inzet heeft zich in het verleden met
name voorgedaan in verband met natuurrampen. In het
kader van voorbereiding en preventie, wordt er door de
strijdkrachten samen met de nationale rampenbestrijding
autoriteiten ieder jaar op alle bovenwindse eilanden een
Hurricane Relief Exercise (HUREX) gehouden. Op één van
de foto’s is de HUREX te zien die in september 2012 op
Sint Maarten werd uitgevoerd en die werd bijgewoond door
de Gouverneur en de voormalige Koninkrijksminister van
Defensie, de heer Hillen.

The Governor received 6 navy ships with salute during 2012
en 2013. Namely, every time a Ship of the Royal Netherlands
Navy enters the port of Sint Maarten, it is protocol that the
ship gives a 21 gun salute to the Kingdom flag followed by a
21 gun salute to the banner of the Governor.

De Gouverneur heeft in de periode 2012 en 2013 6
marineschepen op plechtige wijze met saluut op Sint
Maarten ontvangen. Het protocol bepaalt dat Nederlandse
marineschepen tijdens het aandoen van het land Sint Maarten
21 saluutschoten uitbrengen voor de Koninkrijksvlag en 21
saluutschoten geven voor de Gouverneursvlag.

A significant development in the area of safety and security
on Sint Maarten took place on November 19th 2013 when,
thanks to the initiative and in part due to persistent efforts by
the Governor, a permanent marine base Point Blanche was
officially opened. The importance of a fixed military presence
on Sint Maarten is threefold. The military presence is essential
for emergency assistance in case of hurricanes, it provides a
sense of safety and security for residents and visitors and it
can play a role for the youth and future of the country of Sint
Maarten.

Op 19 november 2013 heeft zich een belangrijke
ontwikkeling voorgedaan op het gebied van de veiligheid van
Sint Maarten. Op initiatief en mede dankzij de aanhoudende
inzet van de Gouverneur, heeft Sint Maarten op die datum
een permanente militaire aanwezigheid gekregen door de
komst en officiële opening van marinierskazerne Point
Blanche. De komst hiervan is van belang in verband met de
noodhulp bij orkanen, omdat het een gevoel van veiligheid
geeft aan inwoners en bezoekers en vanwege de rol die de
Koninklijke Marine kan spelen voor de ontwikkeling van de
jeugd en toekomst van Sint Maarten.
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His Excellency Governor Holiday congratulates Commander Jean Illidge, Commanding Officer of the Voluntary Corps Sint Maarten
with his promotion on June 30, 2012.
Zijne Excellentie Gouverneur Holiday feliciteert overste Jean Illidge, commandant van het Vrijwilligers Korps Sint Maarten met zijn
bevordering op 30 juni 2012.

A platoon of the Voluntary Corps Sint Maarten on the occasion of the 15th anniversary of the VKS on June 30, 2012.
Een peloton van het Vrijwilligers Korps Sint Maarten is aangetreden ter gelegenheid van de 15e verjaardag van het VKS op 30 juni
2012.
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Governor Holiday on a working visit to the public prosecutor’s office on September 27, 2012, speaking with Chief Prosecutor Hans
Mos (far left) and the staff.
Gouverneur Holiday op een werkbezoek aan het Openbaar Ministerie op 27 september 2012, in gesprek met Hoofdofficier van
Justitie Hans Mos (uiterst links) en zijn staf.

Governor Holiday during his working visit to the public prosecutor’s office flanked to the left by Attorney General Dick Piar and to
the right by Chief public prosecutor Hans Mos, Assitant prosecutor Ludwina Hodge-Sprock and Solicitor General Taco Stein
Gouverneur Holiday tijdens zijn werkbezoek aan het Openbaar Ministerie, geflankeerd (vlnr) door Procureur-Generaal, Dick Piar,
Hoofdofficier van Justitie Hans Mos, parketsecretaris Ludwina Hodge-Sprock en Advocaat-Generaal Taco Stein.
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Governor Holiday and Minister of Defense of the Netherlands Hans Hillen following their meeting at the Governor’s office on
September 3, 2012 before attending the Hurricane relief exercise (Hurex).
Gouverneur Holiday en de Minister van Defensie van Nederland Hans Hillen na hun vergadering op het kantoor van de Gouverneur
voofgaande aan het bijwonen van de ‘Hurricane Relief Exercise’ (HUREX).

Members of the Sint Maarten Fire Corps and the Marine Corps in action during the annual Hurricane relief exercise. It is a combined
exercise of the Sint Maarten disaster relief organizations and the Netherlands Defense Forces in the Caribbean.
Leden van de Sint Maartense brandweer en mariniers in actie tijdens de jaarlijkse ‘HUREX’. Het is een gecombineerde oefening van
de Sint Maartense rampenbestrijdingsorganisaties en de Nederlandse strijdkrachten in de Cariben.
29

Chapter 3

Hoofdstuk 3

In April 2013 Governor Holiday paid a working visit to the Immigration and Border Control Service where he met with the director
Udo Aron (below center) and staff.
In april 2013 bezocht Gouverneur Holiday de Immigratie en Grensbewakingsdienst voor een werkbezoek. Hij sprak met de directeur
Udo Aron (midden beneden) en zijn staf.

Governor Holiday watching a presentation by an immigration officer at the Princess Juliana International Airport, during his working
visit to the Immigration and Border Control Service.
Gouverneur Holiday kijkt naar een presentatie van een medewerker van de Immigratiedienst op de ‘Princess Juliana International
Airport’ tijdens zijn werkbezoek aan de Immigratie en Grensbewakingsdienst.
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Governor Holiday on a working visit to the Naval Base Parera in Curacao in February 2013 receives information about a radar
surveillance system operated by the Coastguard.
Gouverneur Holiday op werkbezoek aan marinebasis Parera te Curacao in februari 2013 krijgt een voorlichting over het radarsysteem
van de kustwacht.

Governor Holiday receiving an update from coastguard personnel regarding the activities and the results of their work in the Caribbean.
Gouverneur Holiday krijgt toelichting op verschillende activiteiten van de kustwacht in het Caribische gebied.
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Governor Holiday standing at Fort Amsterdam receiving His Netherlands Majesty’s Naval Ship ‘Holland’, as the ship gives the 21
gun salute.
Gouverneur Holiday ontvangt, op plechtige wijze met 21 saluutschoten, het marineschip Zr.Ms. Holland vanaf Fort Amsterdam.

VKS standing at attention and in upper left window Governor Holiday flanked by Navy and coast guard officers while His Netherlands
Majesty’s Naval Ship ‘Holland’ gives the 21 gun salute on July 30, 2013.
VKS staat in de houding met in de inzet foto (linksboven) Gouverneur Holiday, geflankeerde door officieren van kustwacht en marine,
die het marineschip Zr. Ms. Holland, op plechtige wijze met 21 saluutschoten, ontvangt.
32

Chapter 3

Hoofdstuk 3

Governor Holiday in a meeting with the Commanding Officer of the Netherlands Naval Forces, Vice-Admiral Borsboom, Den
Helder 2012.
Gouverneur Holiday in gesprek met Commandant der zeestrijdkrachten, vice-admiraal Borsboom in Den Helder 2012.

On November 19, 2013, Governor Holiday officially opened the new Marine Detachment at the harbor Pointe Blanche by symbolically
breaking down the door.
Op 19 november 2013 opende Gouverneur Holiday officieel het mariniersdetachement door op symbolische wijze de deur te forceren
op het haventerrein van Pointe Blanche.
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Unity

Eenheid

The Governor functions as a symbol of unity for the country
of Sint Maarten. He represents the entire population and
serves to protect the interests of all Sint Maarteners.

De Gouverneur staat symbool voor de eenheid binnen Sint
Maarten. Hij vertegenwoordigt de gehele bevolking en
beschermt de belangen van alle Sint Maartenaren.

To promote the feeling of unity within the country, the
Governor and his wife host a yearly New Year’s reception,
where a cross section of the population of Sint Maarten is
invited. The reception is in keeping with the Sint Maarten
tradition of bringing people together and breaking bread
together. The Governor also with a view of unity invites the
leaders of religious organizations and representatives of the
media for discussions at his office considering the important
role they play in the community.

Om het gevoel van eenheid binnen de bevolking te
versterken, organiseren en nodigen de Gouverneur en zijn
echtgenote ieder jaar een doorsnede van de bevolking uit
voor een nieuwjaarsreceptie. De receptie past binnen de Sint
Maartense traditie om samen te komen en een maaltijd te
delen. De Gouverneur nodigt met het oog op de eenheid ook
de leiders van religieuze groepen en de vertegenwoordigers
van de media uit voor gesprekken op zijn kantoor vanwege de
belangrijke rol die zij in de samenleving spelen.

Emancipation day, July 1, the day of the abolition of slavery
is another occasion when unity is celebrated within Sint
Maarten. As can be seen in the photos, the Governor and his
wife actively participate in the Emancipation day celebrations.
The Governor together with Chairperson of Parliament, the
Prime Minister and the Minister of Culture place wreaths at
the foot of the freedom statue “One Tete Lokhay” as well as at
that of “Freedom Fighter”. In addition, the Governor gives a
speech and, in 2013, he and his wife participated in the parade
commemorating the 150th anniversary of Emancipation day.

Op 1 juli, de Dag van Emancipatie, wanneer de afschaffing
van de slavernij wordt herdacht, is er een andere gelegenheid
waarbij de eenheid binnen het land wordt gevierd. Zoals op
de foto’s is te zien, neemt de Gouverneur en zijn echtgenote
hieraan actief deel. Hij legt samen met de Voorzitter van de
Staten, de Minister- President en de Minister van Cultuur
kransen bij het vrijheidsbeeld van ‘One Tete Lokhay’ en bij
dat van de ‘Freedom Fighter’. Tevens houdt hij een toespraak
en hebben hij en zijn echtgenote in 2013 deelgenomen aan
de parade ter viering van de 150ste herdenkingsdag van de
Emancipatie.

During the celebrations of Sint Maarten day, unity also plays
a role with an emphasis placed on collaboration between the
two sides of the island. The two sides of the island alternate
yearly in organizating the festivities. The Governor and his
wife participate in all of the official festivities. The Governor
and his wife begin the day with the attending of a ecumenical
Church service, he then places a wreath, together with the
French Prefet, at one of the border monuments and later in
the day he delivers his Sint Maarten’s day speech.

Bij de viering van Sint Maarten Dag wordt eveneens de
nadruk gelegd op eenheid en op het belang van een goede
samenwerking tussen beide delen van het eiland. De beide
delen van het eiland nemen de organisatie van Sint Maarten
Dag om het jaar op zich. De Gouverneur en zijn echtgenote
nemen deel aan alle officiële festiviteiten. Zo beginnen zij
met het bijwonen van een oecumenische kerkdienst, legt de
Gouverneur samen met de Franse Prefet een krans bij een van
de grensmonumenten en houdt hij in de middag zijn Sint
Maarten Dag toespraak.

During the Queen’s Birthday celebrations in 2012 and 2013
the Governor presented a number of Royal Decorations to
persons who have made valuable and selfless contributions to
society. Because 2013 was the last year that Queen’s Birthday
would be celebrated due to the abdication of Queen Beatrix,
the Governor placed extra emphasis on her 33-year reign.
Special performances where given by artists, musicians and
children as a tribute to Queen Beatrix under the direction of
Clara Reyes and Nicole De Weever.

Tijdens de viering van Koninginnedag in 2012 en 2013 heeft
de Gouverneur een aantal Koninklijke onderscheidingen
uitgereikt aan personen die zich bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt voor de samenleving. Omdat Koninginnedag
in 2013 de laatste Koninginnedag was, vanwege de abdicatie
van Koningin Beatrix, is bij de viering van de door de
Gouverneur georganiseerde lintjesregen extra veel aandacht
besteed aan 33 jaar Koningschap van Hare Majesteit
Koningin Beatrix. Als eerbetuiging werd er een bijzondere
voorstelling gegeven door artiesten, muzikanten en kinderen
onder leiding van Clara Reyes en Nicole De Weever.

36

Chapter 4

Hoofdstuk 4

Governor Eugene Holiday and his wife Marie-Louise Holiday toasting to invited guests at the Governor’s New Year’s reception at the
Captain Hodge Wharf, January 11, 2013.
Gouverneur Eugene Holiday en zijn vrouw Marie-Louise Holiday toasten op de gasten tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Gouverneur
op de Captain Hodge Wharf, 11 januari 2013.

Governor Holiday and Marie-Louise Holiday flanked by the Prime Minister (L) and Minister of Education and Culture (R) attending
the annual Thanksgiving Service at the end of the Huricane Season at the Clem Labega Square, December 2, 2012.
Gouverneur Holiday en Marie-Louise Holiday, met de Minister-President (L) en de Minister van Onderwijs en Cultuur (R) tijdens
de jaarlijkse ‘Thanksgiving’ dienst aan het eind van het orkaanseizoen op het Clem Labega plein, 2 december 2012.
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Governor Holiday, together with Chairperson of Parliament, Minister of Culture and Prime Minister at the One Tete Lokay monument
after laying wreaths during the first official commemoration of Emancipation Day, July 2, 2012.
Gouverneur Holiday, samen met de Voorzitter van het Parlement, de Minister van Cultuur en de Minister-President bij het monument
van One Tete Lokay na het leggen van kransen tijdens de eerste officiële herdenking van de Emancipatiedag, 2 juli 2012.

Governor Holiday observing a moment of silence at the foot of the freedom fighter statue after laying a wreath during the first official
commemoration of Emancipation Day, July 2, 2012.
Gouverneur Holiday neemt een moment stilte in acht aan de voet van het standbeeld van de vrijheidsstrijder, na het leggen van een
krans tijdens de eerste officiële herdenking van Emancipatiedag op 2 juli 2012.
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Governor Holiday addresses the crowd at the foot of the freedom fighter monument during the 150th commemoration of Emancipation
Day on July 1, 2013
Gouverneur Holiday spreekt het publiek toe bij het standbeeld van de vrijheidsstrijder tijdens de herdenking van de 150ste
Emancipatiedag, op 1 juli 2013.

Governor and Mrs.Holiday along with the Prime Minister and the Minister of Culture during the Emancipation day parade,
celebrating the 150th anniversary of the abolition of slavery on July 1, 1863.
Gouverneur en mevrouw Holiday vieren samen met de Minister-President en de Minister van Cultuur tijdens de Emancipatiedag
optocht, de 150ste verjaardag van de afschaffing van de slavernij op Sint Maarten op 1 juli 1863.
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The Sint Maarten Dance Theatre performing during the Queen’s birthday celebration at fort Amsterdam, Friday April 27, 2012 with
Governor Holiday pinning the badge of Knight in the Order of Oranje-Nassau on Isodore ‘Dow’ York,
De Sint Maarten Dance Theatre geeft een opvoering tijdens de viering van Koninginnedag op Fort Amsterdam op vrijdag 27 april
2012. In de inzet foto decoreert Gouverneur Holiday Isodore ‘Dow’ York als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

The 2012 royal decorants: Asha Stevens-Mohabier, Duane Richardson-Gumbs, Isodore York, Stella Elstak-Simmons, Susette MosesBurton and Soraida Ersilia-Isabella at the Queen’s birthday celebration in which they were decorated.
De decorandi van 2012: Asha Stevens-Mohabier, Duane Richardson-Gumbs, Isodore York, Stella Elstak-Simmons, Susette MosesBurton en Soraida Ersilia-Isabella na hun Koninklijke onderscheidingen tijdens de viering van Koninginnedag.
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The 2013 Queen’s birthday celebrations performance of a piece called ‘33’ reflecting the thirty-three years reign of Queen Beatrix by
Clara Reyes and Nicolle De Weever.
De uitvoering van het stuk ‘33’ van Clara Reyes en Nicole de Weever dat werd opgevoerd tijdens Koninginnedag 2013. Het stuk
refereerde aan de drieëndertig jaar dat Koningin Beatrix het Koningschap vervulde.

Governor Holiday (center) with the 2013 royal decorants: Gabriel Brown, Elvira Lewis, Eileen Healy, Clarence Richardson, Angela
Dekker, Monique Gumbs, Nadia Brown-Satornilia and Judith Halley-Williams. Not in the picture: Franklyn Carty.
Gouverneur Holiday (midden) met de decorandi 2013: Gabriel Brown, Elvira Lewis, Eileen Healy, Clarence Richardson, Angela
Dekker, Monique Gumbs, Nadia Brown-Satornilia en Judith Halley-Williams. Niet op de foto: Franklyn Carty.
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Governor Holiday invited several members of the clergy for discussions. In the photo he meets with Baptist pastors Wycliffe Smith
and Edwin Arrindell, June 1, 2012. He also met with the Moslim imam and the Jewish rabbi.
Gouverneur Holiday nodigde verscheidene geestelijken uit voor een gesprek. Op de foto heeft hij een ontmoeting met Baptist
dominees Wycliffe Smith en Edwin Arrindel, 1 juni 2012. Hij had tevens gesprekken met de moslim imam en de joodse rabbijn.

Governor Holiday meeting with Seventh-day Adventist pastors Vashni Cuvalay and Royston Philberts at his office . The Governor also
met with Catholic priests and Methodist ministers.
Gouverneur Holiday in gesprek met Zevendedagsadventisten dominees Vashni Cuvaly en Royston Philbert op zijn kantoor. De
Gouverneur had tevens ontmoetingen met Katholieke priesters en dominees van de Methodistenkerk.
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Governor Holiday in one of four sessions with journalists in which he invited a cross section of the media to discuss important
developments in our community in 2012.
Gouverneur Holiday in een van vier sessies met journalisten waarbij hij een doorsnee van de media uitnodigde om te spreken over
belangrijke ontwikkelingen in de samenleving in 2012.

Governor Holiday in discussion with journalists in his office during one of four sessions in which he invited a cross section of the
media to discuss important developments in our community in 2012.
Gouverneur Holiday in gesprek met journalisten in zijn kantoor tijdens een van de vier sessies waarbij hij een doorsnee van de media
had uitgenodigd voor een gesprek over belangrijke ontwikkelingen in de samenleving in 2012.
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Governor and Mrs. Holiday attending the traditional Sint Maarten Day church service held at the Seventh-day Adventist church,
November 11, 2013.
Gouverneur en mevrouw Holiday wonen de traditionele Sint Maarten Dag kerkdienst bij in de Zevendedagsadventisten kerk, 11
november 2013.

The Governor of Sint Maarten Eugene Holiday with the Prefet of Saint Martin Philip Chopin about to lay wreaths at the Bellevue
border monument as part of the Sint Maarten Day celebrations, November 11, 2013.
De Gouverneur van Sint Maarten Eugene Holiday en de Prefet van Saint Martin Philip Chopin staan op het punt om kransen te
leggen bij het Bellevue grensmonument als onderdeel van de viering van Sint Maarten Dag, 11 november 2013.
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Uniformed troops of the Sint Maarten Police Force at the French/Dutch border participating in the the Sint Maarten Day celebrations.
Geüniformeerde troepen van het Korps Politie Sint Maarten nemen deel aan de viering van Sint Maarten Dag bij de Frans-Nederlandse
grens.

Various persons were naturalized in the past 2 years. A boy pledging his oath of allegiance before Governor Holiday in a naturalization
ceremony at the Westin Hotel, Friday October 19, 2012.
Verscheidene personen werden in de afgelopen 2 jaar genaturaliseerd. Hier legt een jongen de eed van verbondenheid af ten overstaan
van Gouverneur Holiday tijdens een naturalisatieceremonie in het Westin Hotel, vrijdag 19 oktober 2012.
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Royal Visit 2013

Koninklijk Bezoek 2013

His Majesty King Willem-Alexander and Her Majesty Queen
Maxima paid an official visit to Sint Maarten from the twelfth
to the fourteenth of November 2013. It was the first visit by
the royal couple since the succession of the throne. The goal
of the visit was to provide the population the opportunity to
meet the King and Queen.

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit
Koningin Maxima brachten van twaalf tot veertien november
2013 een officieel bezoek aan Sint Maarten. Het was het
eerste bezoek aan Sint Maarten na de troonswisseling op 30
april 2013 en had ten doel om de mensen kennis te laten
maken met het Koninklijke echtpaar.

A military ceremony held on Clem Labega square in
Philipsburg marked the official welcome of the King to
Sint Maarten. The King and Queen then paid a visit to the
Governor followed by official visits to the Parliament, the
Prime-Minister and the Council of Ministers. The royal
couple then continued their visit with stops at Milton Peters
College and the Raoul Illidge sport complex followed by
a ‘monuments stroll’ through Front Street, during which
they visited the Oranje school, the Methodist Church and
the Court House. That same evening they were treated to
a beautiful youth manifestation of song and dance in the
festival village.

De Koning werd officieel welkom geheten op Sint Maarten
met militair ceremonieel op het Clem Labega Plein in
Philipsburg. Vervolgens bracht hij samen met Koningin
Máxima een bezoek aan de Gouverneur gevolgd door
officiële bezoeken aan de Staten, de Minister-President en de
ministerraad. Daarna heeft het Koninklijk paar, onder andere,
het Milton Peters College en het Raoul Illidge sportcomplex
bezocht met aansluitend een monumentenwandeling door
‘Front Street’, waarbij de Oranjeschool, de Methodistenkerk
en het gerechtsgebouw werden bezocht. Op dezelfde avond
werd het Koninklijke paar getrakteerd op een sprankelende
jeugd manifestatie van zang en dans in de Fesitival Village.

To conclude their visit, the Governor hosted a dinner in
honor of the King and Queen at Captain Hodge Pier, in the
center of Philipsburg on November 14, 2013.

Ter afsluiting van het bezoek heeft de Gouverneur ter ere van
Zijne en Hare Majesteit een officiëel diner aangeboden op de
Captain Hodge pier in het centrum van Philipsburg op 14
november 2013.
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King Willem-Alexander and Queen Máxima being welcomed by Governor Holiday, Mrs. Holiday and Prime Minister WescottWillams to start the official welcome ceremony on the Clem Labega Square, November 13, 2013.
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima worden welkom geheten door Gouverneur Holiday, mevrouw Holiday en Minister
President Wescott-Williams bij aanvang van de officiele welkomstceremonie op het Clem Labega plein, 13 November 2013.

His Majesty King Willem-Alexander inspecting uniformed troops at the Clem Labega Square, November 13, 2013.
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander inspecteert de gewapende wacht op het Clem Labega plein, 13 november 2013.
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King Willem-Alexander, Queen Máxima and Governor Holiday looking at the plaque unveiled by the King commemorating the first
official visit of the Royal couple as King and Queen to Sint Maarten, November 13, 2013.
Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en Gouverneur Holiday kijken naar de door de Koning onthulde herdenkingsplaquette,
van het eerste officiële bezoek van het Koninklijk paar als Koning en Koningin aan Sint Maarten, 13 november 2013.

The Royal couple is given an explanation of a boat building project during their visit to the Milton Peters College, November 13,
2013.
Het Koninklijk paar krijgt uitleg over een botenbouw project tijdens hun bezoek aan het Milton Peters College, 13 november 2013.
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King Willem-Alexander and Queen Máxima greeting soccer players following the match played for the Royal couple at the Raoul
Illidge Sports Complex, November 13, 2013.
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima begroeten voetbalspelers na de wedstrijd gespeeld voor het Koninklijk paar in het
Raoul Illidge sport complex, 13 november 2013.

The King shaking hands with one of the students at the Oranjeschool, during the Royal couple’s first stop on the Monument walk
through Frontstreet, Philipsburg, November 13, 2013.
De Koning schudt de hand van een van de scholieren van de Oranjeschool tijdens de eerste stop van het Koninklijk paar gedurende
de monumentenwandeling door Frontstreet, Philipsburg, 13 november 2013.
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King Willem Alexander and Queen Maxima during a special rendition in their honor in the Methodist Church during their second
stop on the route of the Monument Walk November 13, 2013.
Koning en Koningin luisteren naar een speciale zanguitvoering ter ere van hen in de Methodistenkerk op hun tweede stop tijdens de
monumentenwandeling, 13 november 2013.

King and Queen talking to President of the Common Court of Justice, Gert-Jan van der Poel, in the Courthouse on their final stop
during the Monument Walk, November 13, 2013.
Koning en Koningin spreken met de President van het Gemeenschappelijke Hof, Gert-Jan van der Poel, in het oude gerechtsgebouw
op hun laatste stop tijdens de monumentenwandeling, 13 november 2013.
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King Willem Alexander and Queen Máxima greeting the performers after the youth manifestation at the Festival Village in the
evening of November 13, 2013.
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima begroeten de artiesten na de jeugdmanifestatie in de Festival Village op de avond van
13 november 2013.

King Willem-Alexander and Queen Maxima with Governor Holiday extending a toast to them at the dinner reception hosted by the
Governor in the Royal Couple’s honor at the Captain Hodge Pier, November 14, 2013.
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima samen met Gouverneur Holiday die een toast op hen uitbrengt tijdens de diner
receptie aangeboden door de Gouverneur ter ere van het Koninklijke paar op de Captain Hodge Pier, 14 november 2013.
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National Heritage and Sustainable
Development

Nationaal Erfgoed en Duurzame
Ontwikkeling

The promotion and recognition of national heritage and
sustainable development have been two key objectives for the
Governor over the past two years. The theme of the first annual
Governor’s symposium in 2012 was: “National Heritage:
Historical, Cultural and Economic Importance”. In his
opening address the Governor emphasized the importance of
national heritage and stated that the preservation of heritage
and economic development are not mutually exclusive, but
rather, mutually beneficial.

Nationaal erfgoed en duurzame ontwikkeling zijn
onderwerpen waar de Gouverneur zich de afgelopen twee jaar
extra voor heeft ingezet. Het thema van het eerste jaarlijkse
Symposium van de Gouverneur in 2012 was dan ook:
“Nationaal erfgoed: historische, culturele en economische
waarde”. In zijn openingstoespraak heeft de Gouverneur
het belang van erfgoed benadrukt en uiteengezet dat het
behouden van nationaal erfgoed en economische groei elkaar
niet uitsluiten, maar juist versterken.

To call attention to national heritage on Sint Maarten, the
Governor visited a number of important sites and partners,
such as the Foga monument, the Vineyard building, the
Emilio Wilson Estate and the Sint Maarten Archeological
Center. The Governor also worked on the establishment
of a selection committee to select candidates for the Prince
Bernard Culture Fund Culture Prize 2013. He and his wife
attended the 2013 prize ceremony where he, together with
the chairlady of the Prince Bernard Culture Fund, presented
artist Cynric Griffith the Culture Prize 2013. In addition, as
can be seen in one of the pictures on the next few pages,
the Governor and his wife attended a performance of the
Nutcracker by Motiance Dance in support of the performing
arts.

Om de aandacht op het nationaal erfgoed van Sint Maarten te
vestigen, heeft de Gouverneur een aantal bijzondere locaties
en partners bezocht. Zo heeft hij het Foga monument, de
Vineyard building, de Emilio Wilson Estate en het Sint
Maarten Archeological Center bezocht. De Gouverneur heeft
tevens gewerkt aan de instelling van een selectiecommissie
voor het selecteren van kandidaten voor de Prins Bernard
Cultuur Fonds cultuurprijs 2013. Hij was samen met zijn
echtgenote dan ook aanwezig, om met de voorzitter van
het Prins Bernard Cultuur Fonds, de cultuurprijs 2013 aan
beeldend kunstenaar de heer Cynric Griffith uit te reiken.
Daarnaast, zoals is uitgebeeld in één van de foto’s, hebben
de Gouverneur en zijn echtgenote een voorstelling van de
Notenkraker van Motiance Dance ter ondersteuning van de
kunst bijgewoond.

In August of 2013, the second annual Governor’s Symposium
was held, with the theme: “Sustainable Development:
Challenges for St. Maarten as a Small Island Caribbean
Nation”. To advocate this topic, the Governor visited a
number of partners that work in the field of sustainable
development. He visited among other places the Nature
Foundation to draw attention to the Mullet Pond and the
Simpson bay lagoon and the Windmill park in Bonaire.

In augustus 2013 vond het tweede jaarlijkse Symposium
van de Gouverneur plaats, met als thema “Duurzame
ontwikkeling: uitdagingen voor Sint Maarten als een klein
Caribisch eiland.” Om dit onderwerp onder de aandacht te
brengen, heeft de Gouverneur een aantal belangrijke partners
bezocht die op dit gebied werkzaam zijn. Zo heeft hij een
bezoek gebracht aan de Nature Foundation om aandacht
te vragen voor de Mullet pond en de Simpson Bay lagoon
alsmede aan het windmolenpark in Bonaire.
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The remnants of the old salt factory: The Foga; providing a window to some of the engineering and architecture used during the
hayday of Sint Maarten’s salt industry.
De overblijfselen van de oude zoutfabriek: de Foga; het levert een venster naar de techniek en architectuur die gebruikt zijn tijdens de
hoogtijdagen van de Sint Maartense zoutindustrie.

Governor Holiday to emphasize the importance of Sint Maarten’s national heritage paid a visit to Foga which is on the monument
list, July 27, 2012.
Gouverneur Holiday legt in het kader van het benadrukken van het belang van Sint Maartens national erfgoed een werkbezoek af aan
Foga dat op de monumentenlijst staat, 27 juli 2012.
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Governor Holiday during a working visit to the Nature Foundation made a tour of the Simpson Bay Lagoon with members of the
Nature foundation, May 2012.
Gouverneur Holiday maakte tijdens een werkbezoek aan de Nature Foundation een vaartocht over de Simpson Bay lagune met leden
van de Nature Foundation in mei 2012.

During the Governor’s tour of the Simpson Bay Lagoon the delicate ecosystem of the Mulletpond was inspected.
Tijdens de vaartocht van de Gouverneur werd het kwetsbare ecosystem van Mulletpond geinspecteerd.
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Governor Holiday discussing artefacts found at the Emilio Wilson Estate with pupils of Sint Maarten Archeaology Foundation,
SIMARC and shown in the upper right window visiting the Estate with SIMARC president Jay Haviser.
Gouverneur Holiday in gesprek met leerlingen van de Sint Maarten Archaeology Foundation, SIMARC, over hun vondsten bij het
Emilio Wilson Estate en rechtsboven in de inzet foto tijdens zijn bezoek aan het Estate met SIMARC president Jay Havister.

Governor Holiday paid a working visit to the Vinyard building which is on the monument list and is shown here in the upper left
window in conversation with the late owner, Mrs. Bernadette Buncamper.
Gouverneur Holiday legt een werkbezoek af aan het Vinyard gebouw dat opgenomen is in de monumentenlijst. Hij is links boven in
de inzet foto in gesprek met eigenaar wijlen mevrouw Bernadette Buncamper.
59

Chapter 1
6

Hoofdstuk 1
6

Governor Holiday expressing his thanks to the speakers of the first Governor’s Symposium with the theme: “National Heritage:
Historical, Cultural and Economic Importance” in the Westin Hotel, Monday December 17, 2012.
Gouverneur Holiday bedankt de sprekers van het eerste Gouverneurs Symposium met het thema: “Nationaal erfgoed: historisch,
cultureel en economisch belang”, in het Westin Hotel, maandag 17 december 2012.

The audience during the Governor’s Symposium 2012 on National Heritage with Keynote speaker, Director of the Barbados Museum
and Historical Society Alissandra Cummins shown in the upper left window.
Het publiek luistert op het Gouverneurs Symposium 2012 over national erfgoed naar de hoofdspreker, de directeur van het museum
van Barbados en het historisch genootschap, Alissandra Cummins, getoond linksboven in de inzet foto.
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Sint Maarten artists displaying non tangible curtural heritage in the form of the Ponum Dance, the national dance of Sint Maarten.
Sint Maartense artiesten tonen niet tastbaar cultureel erfgoed in de vorm van een uitvoering van de Ponum dans, de nationale dans
van Sint Maarten.

Governor and Mrs. Holiday flanked by Minister of Education and Culture, other speakers and members of the organizing committee
of the Governor’s Symposium 2012.
Gouverneur en mevrouw Holiday met naast hen de Minister van Onderwijs en Cultuur, andere sprekers en leden van het organiserend
comité van het Gouverneurs Symposium 2012.
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Governor Holiday receives members of the State of Arts Platfrom in his office in September 2012.
Gouverneur Holiday ontvangt leden van het ‘State of Arts Platform’ in zijn kantoor, september 2012

The Governor and Mrs. Holiday surrounded by young performers of the Motiance Dance School following their performance of the
“Nutcracker”, December 2012.
De Gouverneur en mevrouw Holiday omgeven door jonge artiesten van de Motiance Dance School na hun uitovering van de
“Nutcracker”, december 2012.
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Governor Holiday and Mrs. Holiday flanked on the right by the ‘Prins Bernard Cultuur Fonds (PBCF)’ president Mrs. Michele
Capriles, attending the PBCF culture prize event to recognize master portrait painter Mr. Cynric Griffith.
Gouverneur Holiday en mevrouw Holiday met (rechts) de voorzitter van het Prins Bernhard Cultuur Fonds (PBCF) mevrouw
Michele Capriles, wonen de uitreiking van de PBCF cultuurprijs bij ter erkenning van de meester portret schilder dhr. Cynric Griffith.

Governor Holiday presents master portrait painter Mr. Cynric Griffith with the Prins Bernard Culture Fund culture prize on June
29, 2013.
Gouverneur Holiday reikt de Prins Bernhard Cultuur Fonds cultuur prijs uit aan meester portret schilder dhr. Cynric Griffith op 29
juni 2013.
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Governor Holiday thanks former UN Assistant Secretary General Elisabeth Thompson for her keynote address during the second
Governor’s Symposium 2013 on Sustainable Development.
Gouverneur Holiday bedankt voormalig UN assistant secretaris generaal Elisabeth Thompson voor haar hoofdtoespraak tijdens het
tweede Gouverneurs Symposium 2013 over duurzame ontwikkeling.

Governor’s Symposium 2013 committee chair Ms. Wuite (center right) flanked by panelist (fltr) Mrs. Thompson (2nd), Mr. Maduro,
Mr. Beaujon and Mr. Martin with Bastiaan Bolt (symposium committee secretary on the left).
De voorzitter van het Gouverneurs Symposium 2013 comité, mevrouw Wuite (rechtsmidden), naast haar van links naar rechts sprekers
mevrouw Thompson, dhr. Maduro, dhr. Beaujon en dhr. Martin, met geheel links Bastiaan Bolt (secretaris symposium comité).
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An overview of the audience during the second annual Governor’s Symposium 2013 in the Belair Community Center, August 23,
2013.
Een overzicht van het publiek gedurende het tweede jaarlijkse Gouverneurs Symposium 2013 in het Belair Community Center, 23
augustus 2013.

Pupils of several schools in attendance at the second annual Governor’s Symposium held at the Belair Community Center, August
23, 2013
Leerlingen van verscheidene scholen wonen het tweede jaarlijkse Gouverneurs Symposium bij, gehouden in het Belair Community
Center, 23 augustus 2013.
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Social Development

Sociale Ontwikkeling

The Governor continuously promotes social development,
whether it be through education and sports or emphasizing
the importance of a good social safety net. To advocate the
value of education, the Governor went on working visits to
a number of schools and education centers on Sint Maarten.
While visiting the Sint Maarten Academy, the Governor, who
is an economist, taught an economics class.

De Gouverneur zet zich voortdurend in voor sociale
ontwikkeling door sport en onderwijs en voor het belang
van een goed sociaal vangnet. Om het belang van onderwijs
te promoten heeft hij een aantal werkbezoeken aan scholen
afgelegd en studenten toegesproken. Tijdens een werkbezoek
aan de Sint Maarten Academy, heeft de Gouverneur, die zelf
econoom is, economieles gegeven.

As an avid sports fan, the Governor actively supports a number
of sporting events. The Sint Maarten Table Tennis Federation
in honor of the Governor introduced the Governor’s Table
Tennis Cup in 2012. The tournament has now been held in
2012 and 2013. At the start of the tournament the Governor
meets and addresses the participants in the tournament with
some motivational words and performs the official opening
by playing the ‘opening ball’. Furthermore, as can be seen in
the pictures, the Governor attended the international wheel
chair tennis matches and was present at the opening of the
baseball season.

Daarnaast ondersteunt de Gouverneur, als groot
sportliefhebber, actief een aantal sportevenementen. Zo heeft
de Sint Maartense Tafel Tennis Bond in 2012 ter ere van de
Gouverneur, het Gouverneurs Tafel Tennis Cup toernooi
voor de jeugd in het leven geroepen. Het toernooi heeft nu
in 2012 en 2013 plaatsgevonden. De Gouverneur heeft bij
het begin van de beide toernooien de deelnemers met enige
motiverende woorden toegesproken en tevens verzorgde
hij de officiële opening door middel van het spelen van de
eerste bal. Zoals op de volgende pagina’s is te zien, heeft
de Gouverneur de afgelopen twee jaar wedstrijden van het
internationale rolstoeltennis toernooi bijgewoond en was hij
aanwezig tijdens de opening van het baseball seizoen.

To emphasize the importance of a social safety net on Sint
Maarten, the Governor visited and received a number of
organizations that work in this field, including the SZV
(Social and Health costs Insurances agency), the White and
Yellow Cross and the Sister Basilia Center.

Om het belang van een goed fungerend sociaal vangnet te
onderschrijven, heeft de Gouverneur werkbezoeken afgelegd
aan en ontvangsten gehad van verschillende instanties die
op dit vlak werkzaam zijn, waaronder de SZV (Sociale
Ziektekosten Verzekeringen), het Wit Gele Kruis en het
Sister Basilia center.
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Governor Holiday paying a visit to the Leonard Connor School as part of his objective to promote Education, Culture and Sustainable
development, November 2012.
Gouverneur Holiday bezoekt de Leonard Connor school met als doel de bevordering van onderwijs, cultuur en duurzame ontwikkeling,
november 2012.

Governor Holiday, an economist, teaching Sint Maarten Academy pupils economics. He also met with school management shown in
upper left window, October 18, 2012.
Gouverneur Holiday, een econoom, geeft economieles aan leerlingen van de Sint Maarten Academy. Hij ontmoette ook de directie
van de school, getoond linksboven in de inzet foto, 18 oktober 2012.
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Governor Holiday during a working visit to the Methodist Agogic Center (MAC) on October 17, 2013.
Gouverneur Holiday tijdens een werkbezoek aan de Methodist Agogic Center (MAC) op 17 oktober 2013.

The Governor listens attentively as a MAC pupil gives a presentation on the Sint Maarten flag as part of the class on Sint Maarten
national symbols.
De Gouverneur luistert aandachtig naar een presentatie over de Sint Maartense vlag door een leerling van de MAC als onderdeel van
een les over de nationale symbolen van Sint Maarten.
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During a working visit to the Netherlands, Governor Holiday met with Sint Maarten students, August 23, 2012.
Tijdens een werkbezoek aan Nederland ontmoette Gouverneur Holiday Sint Maartense studenten op 23 augustus 2012.

Governor Holiday accompanied by Mrs. Holiday exchanging experiences with students during an interactive session at the Sint
Maarten House in The Hague, November 29, 2013.
De Gouverneur vergezeld door mevrouw Holiday wisselt ervaringen uit tijdens een interactieve ontmoeting met Sint Maartense
studenten in het Sint Maartenhuis in Den Haag, 29 november 2013.
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To promote sports Governor Holiday lent the Governor’s title to the Sint Maarten Table Tennis Federation tournament. Here he
opens the first Governor’s Cup hitting the first ball at the L.B. Scott Auditorium, December 22, 2012.
Ter bevordering van sport heeft de Gouverneur de Gouverneurstitel verleend aan het toernooi van de Sint Maarten Tafel Tennis
Federatie. Hier opent hij de eerste ‘Governor’s Cup’ door het slaan van de 1ste bal in het L.B. Scott Auditorium, 22 december 2012.

The winner of the first Governor’s Cup 2012, Rory Pantophlet, is being presented the trophy and congratulated by the Governor,
December 2012.
De winnaar van de eerste ‘Governor’s Cup 2012’, Rory Pantophlet, krijgt de trofee gepresenteerd en wordt gefeliciteerd door de
Gouverneur, december 2012.
72

Chapter 7

Hoofdstuk 7

Two of the players during one of the rounds of the Governor’s Cup 2013, August 31, 2013.
Twee van de spelers tijdens een van de ronden van de “Governor’s Cup 2013”, 31 augustus 2013.

Governor Holiday hands over the trophy to and congratulates the winner of the Governor’s Cup 2013: Andrew Gordon.
Gouverneur Holiday presenteert de trofee en feliciteert de winnaar van de ‘Governor’s Cup 2013’: Andrew Gordon.
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Governor Holiday speaking to particpants in the 2012 Wheelchair tennis tournament at the Cabinet of the Governor, with winner
Ms. Esther Vergeer on the Court in the upper right window, November 27, 2012.
Gouverneur Holiday spreekt met deelnemers van het ‘Rolstoeltennis toernooi 2012’ op het Kabinet van de Gouverneur met
rechtsboven in de inzet foto winnares Esther Vergeer op het tennisveld, 27 november 2012.

His Excellency Governor Holiday greeting the participants on the court at Port de Plaisance at the Wheelchair Tennis tournament.
Zijne Excellentie Gouverneur Holiday groet deelnemers op het tennisveld bij Port de Plaisance tijdens het rolstoeltennis toernooi.
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Governor Holiday delivering the first pitch to officially open the baseball season at the John Cooper Jose Lake Sr. ball park September
9, 2012.
Ter offciele opening van het honkbalseizoen gooit Gouverneur Holiday de eerste bal in het “John Cooper Jose Lake Sr. Ball Park”, 9
september 2012.

Players lined-up on the field during the opening ceremony for the start of the new baseball season with the drum band providing
musical entertainment.
De opgelijnde honkbalspelers tijdens de openingsceremonie voor de start van het nieuwe honkbalseizoen met de drumband die de
muzikale entertainment verzorgt.
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The Governor to obtain firsthand information regarding social issues paid a working visit and spoke to employees of the Social and
Health costs Insurances Agency (SZV) on Tuesday March 27, 2012.
Om uit de eerste hand informatie te krijgen over sociale kwesties is de Gouverneur tijdens een werkbezoek in gesprek met werknemers
van de Sociale Ziektekosten Verzekeringen (SZV) op dinsdag 27 maart 2012.

Governor Holiday receiving baked cookies from and made by the Sister Basilia Center clients at his office, July 26, 2012.
Gouverneur Holiday ontvangt koekjes, gebakken door clienten van de “Sister Basilia Center” in zijn kantoor, 26 juli 2012.
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Governor Holiday participating in handicraft activities with senior citizens during a working visit to the White and Yellow Cross,
June 2012.
Gouverneur Holiday neemt deel aan handenarbeid activiteiten met senioren tijdens een werkbezoek aan het bejaardentehuis van het
Wit-Gele Kruis, juni 2012.

Governor Holiday engaged in a game of dominos with senior citizens during his working visit of the White and Yellow Cross on June
2012.
Gouverneur Holiday speelt dominos met senioren tijdens zijn werkbezoek aan het bejaardentehuis van het Wit-Gele Kruis, juni 2012.
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Kingdom Relations

Koninkrijksrelaties

The Governor, in addition to his national duties and
responsibilities, has duties and responsibilities on a Kingdom
level. The Governor represents the Kingdom Government and
thus guards the interests of the Kingdom on Sint Maarten. As
such, he is responsible for the implementation of Kingdom
laws, general administrative measures and international
treaties. In that regard reference can be made to the Kingdom
Decree of 30 September 2013 charging the Governor with
the responsibility to have an inquiry conducted into the
integrity and proper functioning of the Government of Sint
Maarten. In his capacity as representative of the Kingdom,
the Governor periodically meets with his colleague Governors
of Aruba and of Curacao to discuss Kingdom affairs as well
other issues of common interest.

Naast zijn nationale taken en bevoegdheden, heeft de
Gouverneur ook Koninkrijkstaken en bevoegdheden. De
Gouverneur vertegenwoordigt de Koninkrijksregering en
waakt daardoor over het algemene belang van het Koninkrijk
op Sint Maarten. In deze rol is de Gouverneur verantwoordelijk
voor het uitvoeren van Rijkswetten, Algemene Maatregelen
van Rijksbestuur en internationale verdragen. In dit kader
kan worden gewezen op het op 30 september 2013 tot stand
gekomen Koninklijke besluit waarbij de Gouverneur is
opgedragen een onafhankelijk onderzoek te gelasten naar het
behoorlijk en integer functioneren van het openbaar bestuur
van Sint Maarten. Daarnaast voert de Gouverneur samen met
zijn collega Gouverneurs van Aruba en van Curaçao periodiek
overleg om Koninkrijkszaken en andere aangelegenheden van
gezamenlijk belang te bespreken.

The Governor maintains close relations with the Kingdom
Government and in particular with the Kingdom Ministers.
In 2012 and 2013 he met with the Ministers of the Interior
and Kingdom Affairs as well as with the Minister of Foreign
Affairs and the Minister of Defense.

De Gouverneur onderhoudt verder nauwe contacten met
de Rijksminsterraad en in het bijzonder met de ministers
verantwoordelijk voor Koninkrijksaangelegenheden. Zo
heeft hij in 2012 en 2013 overleggen gehad met de Minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties alsmede met
de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van
Defensie.

2013 was an extraordinary year for the Kingdom of the
Netherlands. The year began with the abdication of the throne
by Queen Beatrix and the inauguration of King WillemAlexander. The Governor installed an inauguration comity
for the celebrations surrounding the inauguration of King
Willem-Alexander and a National Organizing Committee
was established, which was responsible for the preparations
for the Royal visit. November of 2013 marked the 200 year
anniversary of the Kingdom of the Netherlands. This was
celebrated in The Hague with a Kingdom Concert, which
the Governor and his wife attended.

2013 was een bijzonder jaar voor het Koninkrijk. Dit jaar
vond de abdicatie van Koningin Beatrix en de inhuldiging van
Willem-Alexander als Koning plaats. De Gouverneur heeft
voor de viering van de inhuldiging een inhuldigingscommissie
ingesteld en, om de komst van de Koning naar Sint Maarten
voor te bereiden, is een Nationaal Organiserend Comité
in het leven geroepen. Daarnaast werd in november van
2013 het tweehonderd jaar bestaan van het Koninkrijk
gevierd. Dit werd uitgebreid gevierd met onder andere een
Koninkrijksconcert in Den Haag, waarbij de Gouverneur en
zijn echtgenote aanwezig waren.
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Governor Holiday flanked by Inauguration Committee members (fltr) Ms. Thomas, Ms. Janssen, Ms. Zaandam (chairperson) and
Mr. Hoeneveld after completing their tasks of organizing the festivities around the Inauguration of King Willem Alexander.
Gouverneur Holiday geflankeerd door “Inauguratie Comite leden” (vlnr): mw. Thomas, mw. Janssen, mw. Zaandam (voorzitter) en
dhr. Hoeneveld na afronding van hun opdracht om de activiteiten voor de inhuldiging van Koning Willem-Alexander te organiseren.

Governor Holiday, Mrs. Holiday and Prime Minister Wescot-Williams with Royal visit NOC members (fltr) Ms. Janssen (Secretary),
Ms. Thomas, Mr. Franca (chair), Mr. Gumbs, Ms. Connor and Mr. Bolt seeing the Royal Couple off, November 16, 2013
Gouverneur Holiday, mw. Holiday en Minister-President Wescot-Williams met NOC leden (vlnr): mw. Janssen (secretaris), mw.
Thomas, dhr. Franca (voorzitter), dhr. Gumbs, mw. Connor en dhr. Bolt, zwaaien het Koninklijk paar uit, 16 november 2013.
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His Excellency Governor Holiday center with His Excellency Governor Goedgedrag of Curacao (left) and His Excellency Governor
Refunjol of Aruba (right) following a Governor’s Meeting on Sint Maarten, June 2012.
Zijne Excellentie Gouverneur Holiday (midden) met Zijne Excellentie Gouverneur van Curacao Goedgedrag (links) en Zijne
Excellentie Gouverneur van Aruba Refunjol (rechts) na een Gouverneursoverleg op Sint Maarten, juni 2012.

Governor Holiday unveiling the commemorative plaque of the first official visit of Her Majesty Queen Beatrix to Sint Maarten as a
country within the Kingdom from November 3 thru 5, 2011.
Gouverneur Holiday onthult de herdenkingsplaquette van het eerste bezoek van Hare Majesteit Koningin Beatrix aan Sint Maarten
als land binnen het Koninkrijk van 3 tot 5 november 2011.
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Governor Holiday with the Dutch minister of Education, Culture and Science Marja van Bijsterveldt following their meeting in The
Hague, August 2012.
Gouverneur Holiday met de Nederlandse Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Marja van Bijsterveldt na hun
vergadering in Den Haag, augustus 2012.

His Excellency Governor Holiday meeting with the Minister of Interior Affairs and Kingdom Relations Liesbeth Spies at his office
June 2012.
Zijne Excellentie Gouverneur Holiday in gesprek met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden Liesbeth
Spies in zijn kantoor, juni 2012.
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As Chair of the Council of Advice of Sint Maarten, Governor Holiday flanked by vice chair Mrs. Brooks-Salmon (R) opened the
quadripartite meeting of the 4 councils of advice in the Kingdom held on Sint Maarten on March 21, 2013.
Als voorzitter van de Raad van Advies van Sint Maarten, opent Gouverneur Holiday het quadripartite overleg van de vier raden van
advies in het Koninkrijk, geflankeerd door de vice-voorzitter mw. Brooks-Salmon (rechts), gehouden op Sint Maarten, 21 maart 2013.

Governor Holiday delivering his address to the quadripartite meeting of the 4 councils of advice in the Kingdom: The Council of
Advice of Sint Maarten, that of Aruba, that of Curacao and the Council of State of the Netherlands and of the Kingdom.
Gouverneur Holiday geeft zijn openingstoespraak tijdens de quadripartite overleg van de vier raden van advies van het Koninkrijk:
de Raad van Advies van Sint Maarten, die van Aruba, die van Curaçao en de Raad van State van Nederland en van het Koninkrijk.
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Governor Holiday with Minister of Interior Affairs and Kingdom Relations, Ronald Plasterk following their meeting in his office at
Falcon Drive 3, January 23, 2013.
Gouverneur Holiday en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ronald Plasterk na hun vergadering in het
kantoor van de Gouverneur op Falcon Drive 3, 23 januari 2013.

Governor Holiday meeting with the Kingdom Minister of Foreign Affairs Frans Timmermans together with their staff at the office of
the Governor, June 7, 2013.
Gouverneur Holiday ontmoet de Koninkrijksminister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans samen met hun staf in het kantoor
van de Gouverneur op 7 juni 2013.
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November 30, 2013, the Kingdom of the Netherlands celebrated 200 years of existence.
Op 30 november 2013 vierde het Koninkrijk der Nederlanden zijn 200 jarig bestaan.

King Willem-Alexander greeting Governor Holiday during his arrival for the bicentennial celebrations of the Kingdom in the
‘Ridderzaal’ with the Governor of Curacao, Lucille George-Wout on the right.
Koning Willem-Alexander begroet Gouverneur Holiday tijdens zijn aankomst voor de viering van 200 jaar Koninkrijk in de Ridderzaal
met Gouverneur van Curaçao, Lucille George-Wout rechts.
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King Willem-Alexander, Queen Maxima and Princess Beatrix flanked by a.o. Dutch Prime Minister Rutte, Dutch 2nd Chamber chair
Miltenberg and Governor Holiday attending the bicentennial celebrations of the Kingdom in the ‘Ridderzaal’, November 30, 2013.
Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en Prinses Beatrix geflankeerd door Nederlandse Minister-President Rutte, Voorzitter
Tweede Kamer Miltenburg en Gouverneur Holiday tijdens de viering van 200 jaar Koninkrijk in de Ridderzaal”, 30 november 2013.

Governor Holiday with Prime-Minister of the Netherlands, Mark Rutte, following their meeting in the Governor’s office at Falcon
Drive 3, July 18, 2013.
Gouverneur Holiday en de Nederlandse Minister-President, Mark Rutte, na hun overleg in het kantoor van de Gouverneur op Falcon
Drive 3, 18 juli 2013.
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International and Regional Relations

Internationale en Regionale Relaties

To enhance regional and international relations, the Governor
regularly meets with different overseas partners. Over the
past two years, the Governor has met with his counterparts
and other officials in Saint Martin, Anguilla and St. Kitts in
order to bolster cooperation between these countries and Sint
Maarten. The Governor also works to maintain good relations
with the United States, the most important economic partner
for Sint Maarten. The Consul General of the United States
for Sint Maarten and the Governor, for example, stay in close
contact. In addition, the Governor and his wife were invited
and attended the inauguration of President Barack Obama
for his second term.

Om de regionale en internationale relaties van Sint
Maarten te bevorderen ontmoet de Gouverneur regelmatig
buitenlandse partners. De Gouverneur heeft de afgelopen
jaren ontmoetingen gehad met zijn ambtgenoten en andere
partijen in Saint Martin, Anguilla en St. Kitts met als doel
de samenwerking tussen Sint Maarten en deze landen te
stimuleren. Verder zet de Gouverneur zich in om de goede
relaties met de Verenigde Staten, de belangrijkste partner
van Sint Maarten op economisch vlak, te behouden. Zo
onderhoudt de Gouverneur regelmatig contact met de Consul
Generaal van de Verenigde Staten voor Sint Maarten. Ook
hebben de Gouverneur en zijn echtgenote op uitnodiging de
inauguratie van Barack Obama voor zijn tweede termijn als
President bijgewoond.

The Governor also met with a number of international and
regional organizations that are valuable to Sint Maarten and
that carry out work here, such as UNESCO, the European
Union and Interpol. Being an associated oversees country
and territory, Sint Maarten enjoys a special relationship with
the European Union.

De Gouverneur heeft in de afgelopen twee jaar een aantal
internationale en regionale organisaties bezocht die relevant
zijn voor Sint Maarten of die hier actief zijn, zoals UNESCO,
de Europese Unie en Interpol. Sint Maarten heeft, als één
van de geassocieerde landen en gebieden overzee, een speciale
band met de Europese Unie.

Finally the Governor had the Governor’s flag flown at halfmast at the Governor’s Residence and at the Cabinet of
the Governor to honor Nelson Mandela on December 15,
2013, the day of his burial. This was done to recognize the
invaluable contribution of Nelson Mandela to the promotion
of equality and peace in the world.

Tot slot heeft de Gouverneur op de dag van de begrafenis
van Nelson Mandela op 15 december 2013, als eerbetoon de
Gouverneursvlag halfstok laten hangen op de residentie van
de Gouverneur en op het Kabinet van Gouverneur. Dit ter
erkenning van de onschatbare bijdrage van Nelson Mandela
aan de bevordering van gelijkheid en vrede in de wereld.
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Sint Maarten/Saint Martin officials gathered at the border monument in the Dutch and French Quarters celebrating friendship,
cooperation and unity on Sint Maarten/Saint Martin Day, November 11, 2012.
Hoogwaardigheidsbekleders van Sint Maarten/Saint Martin vieren samen bij het grensmonument bij de “French/Dutch Quarters”
vriendschap, samenwerking en eenheid op Sint Maarten/Saint Martin dag, 11 november 2012.

The Governor of Sint Maarten, Eugene Holiday during his official visit to Saint Martin with Prefet of Saint Martin and Saint
Barthélemy Monsieur Philippe Chopin on June 5, 2012.
De Gouverneur van Sint Maarten, Eugene Holiday samen met de Prefet van Saint Martin and Saint Barthélemy, Monsieur Philippe
Chopin, tijdens een officieel bezoek aan Saint Martin, 5 juni 2012.
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Governor Holiday meeting with the Governor of Anguilla, Alistair Harrison, during his official visit to Anguilla to strengthen bilateral
relations on August 17, 2012.
Gouverneur Holiday in vergadering met de Gouverneur van Anguilla, Alistair Harrison, tijdens zijn officiële bezoek aan Anguilla ter
verdere versterking van de bilaterale relaties, 17 augustus 2012.

During his official visit to Anguilla Governor Holiday met with the Premier of Anguilla Hubert Hughes at the Premier’s office, in the
Valley, Anguilla.
Tijdens het officiële bezoek aan Anguilla, ontmoette Gouverneur Holiday de Premier van Anguilla, Hubert Hughes, in het kantoor
van de premier in the Valley, Anguilla.
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Governor Holiday visiting and obtaining information about the Wallblake House, the oldest plantation house in Anguilla during his
official visit to Anguilla, August 2012.
Gouverneur Holiday bezoekt en verkrijgt informatie over het “Wallblake House”, het oudste plantagehuis van Anguilla tijdens zijn
officiële bezoek aan Anguilla, augustus 2012.

Governor Holiday receives the new Governor of Anguilla, Christina Scott, for an introductory meeting at his office on October 16,
2013.
Gouverneur Holiday ontvangt voor een kennismakingsbezoek de nieuwe Gouverneur van Anguilla, mevrouw Christina Scott, op zijn
kantoor op 16 oktober 2013.
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His Excellency Governor Holiday and St. Kitts and Nevis Governor General, His Excellency Sir Cuthbert Sebastian during his official
working visit to St. Kitts and Nevis, June 20 and 21, 2012.
Zijne Excellentie Gouverneur Holiday en de Gouverneur van St. Kitts en Nevis, Zijne Excellentie Sir Cuthbert Sebastian, tijdens zijn
officiële werkbezoek aan St. Kitts en Nevis, 20 en 21 juni 2012.

Governor Holiday held discussions with the acting Prime Minister of St. Kitts and Nevis, Sam Terrence Condor regarding bilateral
relations during his official visit to St. Kitts, June 2012.
Gouverneur Holiday voerde gesprekken met de waarnemend Minister-President Sam Terrence Condor aangaande bilaterale
betrekkingen tijdens zijn officiële werkbezoek aan St. Kitts, juni 2012.
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Governor Holiday visited and met with the Governor of the Eastern Caribbean Central Bank Sir K Dwight Venner, during his official
visit to St. Kitts and Nevis, June 2012.
Gouverneur Holiday bezocht de President van de “East Caribbean Central Bank” Sir K Dwight Venner, tijdens zijn officiële bezoek
aan St. Kitts and Nevis in juni 2012.

Governor Holiday paid a visit to the UNESCO World Heritage Site of historical, cultural and architectural significance, Brimstone
Hill Fortress National Park, during his official visit to St. Kitts and Nevis, June 2012
Gouverneur Holiday bezocht de UNESCO werelderfgoed locatie met historisch, cultureel en architectonisch belang, het Brimstone
Hill Fortress National Park, tijdens zijn officiële bezoek aan St. Kitts en Nevis in juni 2012.
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Governor Holiday in discussion with US Consul General, Valerie Belon, in his office May 2013.
Gouverneur Holiday in gesprek met de Consul Generaal van de V.S. Valerie Belon in zijn kantoor in mei 2013.

Governor Holiday was invited to the President of the United States Barack Obama 2nd term inauguration and addressed the Excecutive
Leadership Council in the Reagan Building during the inaugural parade brunch and viewing in Washington January 2013.
Gouverneur Holiday werd uitgenodigd voor de inauguratie van Barack Obama voor zijn tweede presidentiele periode. Hij sprak de
Executive Leadership Council toe in de “Reagan Building” tijdens de lunch georganiseerd voor de inaugurele parade, januari 2013.
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Governor Holiday and Director General of UNESCO Irina Bokova following their meeting during his working visit to the UNESCO
in Paris, November 19, 2012.
Gouverneur Holiday en de Directeur-Generaal van UNESCO, Irina Bokova, na hun vergadering tijdens zijn werkbezoek aan de
UNESCO in Parijs, 19 november 2012.

Governor Holiday received the Secretary General of Interpol Ronald Noble at his office on April 11, 2012.
Gouverneur Holiday ontving de Secretaris-Generaal van Interpol, Ronald Noble, op zijn kantoor op 11 april 2012.
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Maintaining good relations with French St. Martin, Governor Holiday with Vice Prime Minister Marlin joining President of the
Collectivite Richardson and Prefet Chopin attending Bastille Day, St. Martin, July 14, 2012.
In het kader van goede betrekkingen met Frans St. Martin sluit Gouverneur Holiday zich samen met Vice Minister-President Marlin
aan bij President van de Collectivite Richardson en Prefet Chopin voor de viering van “Bastille Day”, 14 juli 2012.

Governor Holiday and Prime Minister Sarah Wescot-Williams at a luncheon with the French Minister d’outre-mer Victor Lurel (L)
and Senator Fleming (R) organized for the minister’s visit to St. Martin, June 3, 2013.
Gouverneur Holiday en Minister-President Sarah Wescot-Williams tijdens een lunch met de Franse minister d’outre-mer, Victor Lurel
(L) en Senator Fleming (R), georganiseerd voor het bezoek van de Franse Minister aan St. Martin, 3 juni 2013.
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A total of 24 persons served at the Cabinet of the Governor of Sint Maarten during the period under review. The photo shows the
Director, mr. André Hoeneveld (back row center) and the personnel of the Cabinet of the Governor of Sint Maarten.
Gedurende de periode van dit overzicht hebben 24 personen op het Kabinet van de Gouverneur gewerkt. De foto toont de Directeur
mr. André Hoeneveld (achterste rij midden) en het personeel van het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten.
Back row from left to right / Achterste rij van links naar rechts:
Bastiaan Bolt, Sandra Sheperd, Ger Madern, André Hoeneveld, Reinoud Pronk, Dahjanarah Philips and Ketty Carty
Second row from left to right / Tweede rij van links naar rechts:
Louis Benders, Shung Hing Heestsermans-Yee, Sandra Haakmat-Carrilho, Sabine Leijten and Michael Engelhardt
Front row from left to right / Voorste rij van links naar rechts:
Jennifer Carty, Shurna Archangel, Ilja Beentjes and Diana Williams
Not on the picture: Enid Collin-Tjietjie.
Between 2012 and the date of this publication the following persons left the service of the Cabinet/Tussen 2012 en de datum van
deze publicatie zijn de volgende personen bij het Kabinet uit dienst getreden:
Director/Directeur: Rob Bats (April 2012)
Personnel/Personeel:Kim Somers (May 2012), Janine Kerssies-de Haan (June 2012), Paul Middelberg (December 2012), Gerben
de Boer (Augustus 2013), Halima Saidi (September 2013) and Stefan ’t Hoen (December 2013).

