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Totale verwoesting op Sint-Maarten 
 

Orkaan van ‘epische omvang’ treft Sint-Maarten 
 
Orkaan Irma heeft het openbare leven op 
Sint-Maarten, een autonoom land in het 
Nederlandse koninkrijk, volledig 
ontwricht. Premier Mark Rutte noemde 
Irma tijdens een persconferentie ‘een 5 
orkaan van epische omvang.’ ‘Het lijkt 
wel een verlaten oorlogsgebied,’ zegt 
NOS-correspondent Dick Drayer over zijn 
eerste indruk van Sint-Maarten, een dag 
nadat orkaan Irma het eiland zwaar 10 
geteisterd heeft. Door de bijzondere 
status van het land rijst de vraag: wie is 
er verantwoordelijk voor de hulp aan en 
opbouw van het getroffen gebied?  
 
Miljoenenschade 
Orkaan Irma gaat de boeken in als een van de twee sterkste orkanen ooit gemeten boven de Atlantische 15 
Oceaan. Met windsnelheden van 317 kilometer per uur geselde ze de eilanden in het Caribisch gebied, 
waaronder het eiland Sint-Maarten, dat als zwaarst getroffen werd. Nadat de orkaan verder was 
getrokken op haar vernietigende tocht richting de Amerikaanse kust, kon de omvang van de schade 
worden opgemaakt. Ooggetuigen spreken van een totale verwoesting en vanuit een helikopter is te zien 
dat het lijkt alsof een grasmaaier over het eiland is getrokken. Huizen zijn verwoest, zeecontainers zijn als 20 
luciferhoutjes op de kant geworpen en het vliegveld en andere infrastructuur zijn onbegaanbaar. De 
inwoners van Sint-Maarten lopen verdwaasd rond in deze totale chaos, op zoek naar dierbaren en 
verwanten. Het ziekenhuis op het eiland is maar zeer beperkt open, de brandweer is ernstig geraakt en 
de haven is niet bruikbaar. Ook regeringsgebouwen zijn niet beschikbaar, net als het steunpunt van de 
kustwacht. Door de ontstane chaos zijn plunderingen aan de orde van de dag. De economie, voor 80 25 
procent afhankelijk van de toeristenindustrie, ligt plat. Kortom, een miljoenenschade, waarbij het als een 
paal boven water staat dat een klein eiland als Sint-Maarten, met 40.000 inwoners, de wederopbouw zelf 
niet in zijn geheel op kan hoesten. 
 
Eigen boontjes doppen? 
Nu de ravage en ontreddering op Sint-Maarten in hun volle omvang door beginnen te dringen tot 
Nederland, volgt de vraag wie die schade en wederopbouw dan wel gaat betalen. Die vraag is 30 
ingewikkeld, omdat Sint-Maarten staatkundig gezien een autonoom land is, maar wel binnen het 
Koninkrijk der Nederlanden valt. De inwoners van Sint-Maarten hebben een Nederlands paspoort. Het 
eiland heeft echter wel een eigen parlement (de Staten) en een eigen ministerraad met een premier en 
moet derhalve op zijn Hollands ‘haar eigen boontjes doppen’. Maar hoe zit dat als een orkaan niet alleen 
het land, maar ook het openbaar bestuur heeft ontveld? Premier William Marlin van Sint-Maarten werkt 35 
momenteel noodgedwongen vanuit een kantoor zonder dak, zonder stroom en internet. Zijn ministers 
bereikt hij via bodes.  
De Nederlandse minister van Koninkrijksrelaties, Minister Plasterk, sprak telefonisch met hem en heeft na 
dit telefonisch onderhoud zijn aanvankelijke terughoudendheid laten varen. Nederland moet volgens 
Plasterk zijn 'gezond verstand' gebruiken en helpen waar het maar kan. 40 
 
Naar rato 
Volgens Paul Bovend'Eert, hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, heeft 
Nederland geen keuze, maar hebben álle landen in het koninkrijk de verplichting Sint-Maarten te hulp te 
schieten. ‘Een van de pijlers van het Statuut, waarin de ‘spelregels’ voor het koninkrijk staan, is paragraaf 
3,’ zo heeft hij opgezocht. ‘Het lijkt in 1954 voor de huidige crisissituatie geschreven. Bij rampen als deze 45 
dienen de afzonderlijke landen, dus óók Aruba en Curaçao, in overleg en samenwerking met het getroffen 
land bijstand te verlenen. Dat is ook heel normaal in een federale staat als Duitsland bijvoorbeeld.’ 
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Die bijstand moet naar rato geleverd worden. Bovend'Eert: ‘Dat betekent weer dat van Nederland – met 
17 miljoen inwoners, een moderne defensieorganisatie en een enorme welvaart – verreweg het meeste 
wordt verwacht.’ Maar zo is het juridisch geregeld; er zou volgens Bovend'Eert ook sprake moeten zijn 50 
van loyaliteit en solidariteit tussen de landen in het koninkrijk. ‘Misschien dat dit gevoel door de ramp 
wordt gevoed. Want het is jammer dat die samenwerking zonder ramp zo weinig gestalte krijgt. De 
Caribische eilanden zien samenwerking doorgaans als bemoeizucht vanuit de voormalige overheerser 
Nederland en dat blijft een gevoelig punt. Terwijl er op het gebied van de criminaliteitsbestrijding, de 
gezondheidszorg en het onderwijs grote verbeteringen mogelijk zijn door intensiever samen te werken.’ 55 
De bijstand na de ramp is in principe vrijwillig en moet de instemming hebben van het autonome 
landsbestuur. Dat is op dit moment ook het geval. Toch kan die bijstand ook worden 'opgedrongen'. 
Mocht het bestuur niet capabel zijn, of door de schade aan gebouwen niet in staat om te functioneren, 
dan kan er op termijn sprake zijn van het ontbreken van 'deugdelijk bestuur'. 
 
‘We laten Sint-Maarten niet in de steek’ 60 
Voedsel, water en veiligheid. Dat zijn de drie zaken waar het Nederlandse kabinet zich de komende 
dagen op richt in zijn hulp aan het zwaar getroffen Sint-Maarten. Nederlandse schepen varen af en aan 
met voedsel, drinkwater, medicijnen en tenten; vliegtuigen brengen agenten en militairen naar het eiland 
en vliegen gewonden en zieken over naar andere eilanden.  
Minister Plasterk verwierp tijdens een persconferentie met premier Rutte de suggestie dat Nederland het 65 
gezag op het eiland in de praktijk heeft overgenomen, nu het lokale bestuur vleugellam is en militairen 
zich zo actief met de hulpverlening bezighouden. ‘De noodhulp die Nederland verleent, verleent het op 
verzoek van Sint-Maarten,’ aldus Plasterk. ‘De minister-president van Sint-Maarten heeft dat verzoek om 
hulp verlengd.’ 
Kritiek dat Nederland zich te afwachtend zou hebben opgesteld in aanloop naar orkaan Irma wees 70 
Defensie van de hand. ‘We hebben de storm niet afgewacht,’ aldus generaal-majoor Richard Oppelaar 
tijdens een toelichting op de hulpverlening ter plekke. ‘We hebben vooraf honderd militairen aan land 
gebracht en twee schepen in de regio geplaatst.’ 
Ook premier Rutte wilde niets weten van nalatigheid en wees op de risico's die met de hulpverlening over 
zee gepaard gaan. ‘Het is niet alsof je een cruiseschip aanmeert, het is riskant. Iedereen doet in deze 75 
onmogelijke situatie het mogelijke, en zelfs het onmogelijke. We laten Sint-Maarten niet in de steek.’  
Sint Maarten zal straks een plan voor wederopbouw moeten overleggen en dan zal blijken hoe diep 
Nederland in de buidel tast. Wie nu wil helpen, aldus Plasterk, kan het beste geld storten op gironummer 
5125 van het Rode Kruis.  
 
‘Geef geen spullen, maar doneer geld’ 80 
Inmiddels is er op gironummer 5125 al ruim 1,5 miljoen euro binnengekomen. ‘We zijn ontroerd over de 
enorme betrokkenheid van Nederlanders bij de slachtoffers van de orkaan op de Cariben,’ zegt Merlijn 
Stoffels van het Rode Kruis. Maar de organisatie benadrukt ook om, alle goede bedoelingen ten spijt, 
vooral geld te doneren en géén spullen in te zamelen. Volgens Merlijn Stoffels kan particulier initiatief een 
spaak in het wiel van de hulpverlening steken. ‘Het is natuurlijk allemaal goed bedoeld en de 85 
betrokkenheid is fantastisch, maar doe het niet,’ aldus Stoffels. Veel mensen realiseren zich volgens hem 
niet dat het transport van deze goederen kostbaar en traag is en dat het uitladen en de distributie van de 
goederen een ingewikkelde kwestie wordt. ‘Ik was persoonlijk betrokken bij de hulpverlening na de tyfoon 
Haiyan op de Filippijnen in 2013. Daar lag een schip in de haven vol containers die door burgers met 
goederen waren gevuld. Maar er was geen personeel om de containers uit te laden, er waren geen 90 
kranen en geen vrachtwagens. Dat schip kon dus niet worden gelost, maar blokkeerde wel de haven.’ De 
schepen met hulpgoederen van het Rode Kruis werden daardoor gehinderd. 
Betrokken burgers moeten zich volgens hem ook realiseren dat noodhulp een serieuze zaak is. ‘Mensen 
wachten op drinken en eten, en er is veel geld en inspanning nodig om dit op tijd op de rampplek te 
krijgen. Geef geld, zodat wij dit in samenwerking met Defensie kunnen doen.’ Na de noodhulp zitten de 95 
mensen niet zozeer te wachten op kleding of voedsel, maar moeten ze hun huis herbouwen. Dan is er 
behoefte aan bouwmateriaal. ‘En dat kan het beste in de regio worden aangeschaft, met geld uit 
Nederland.’  
Bron: www.vk.nl, www.trouw.nl, www.nos.nl.  
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