
Sint Eustatius, 18 juli 2021. 
 
Geachte (plv) regeringscommissaris op Sint Eustatius, 
 
Vooraleerst een woord van dank voor de snelle respons 1. 
 
Uit het persbericht en uw reactie begrijp ik dat een onafhankelijk commissie wordt ingesteld onder de 
naam Statia Heritage Research Commissie [SHRC], bestaande uit regionale experts op het gebied 
van antropologie, archeologie en historie. 
 
De ontwikkeling is goed, zo lijkt me. Er zijn drie punten waar ik - en met mij de groep Statianen - op dit 
moment nog even bij stil willen staan: 
• De wijze waarop deze commissie zal worden samengesteld. Omwille van de onafhankelijkheid 

lijkt het ons correct wanneer niet slechts door u deskundigen worden gekozen om zitting te nemen 
in die commissie maar dat een gelijk aantal deskundigen door ons zal worden aangewezen. 

• De opdrachtformulering. Over de precieze formulering van een opdracht en de verwachting ten 
aanzien van de op te leveren producten en binnen welke termijn verwachten wij geen grote 
verschillen van mening maar het lijkt ons dat ook hier de input van twee kanten moet komen. 

• De economische ontwikkeling. Op de een of andere manier worden ontwikkelingen op het 
eiland vaak en (te) gemakkelijk gepromoot met als motivatie dat een en ander goed zou zijn voor 
de ontwikkeling van het eiland. De vraag die dan relevant is - en volgens ons niet slechts in relatie 
tot het punt van de opgravingen - is dan: aan wie komen deze ontwikkelingen ten goede? Onzes 
inziens wordt te gemakkelijk de werkgelegenheid hierbij genoemd als troefkaart terwijl een nadere 
beschouwing van de ontwikkeling vaak ertoe leidt dat de inkomsten verdwijnen in de zakken van 
de investeerders en dat de Statiaan van dit alles niet vanzelfsprekend wijzer wordt. Wanneer de 
SHRC hoorzittingen ten behoeve van de Statiaanse bevolking organiseert verwachten wij dat 
hieromtrent nader zal worden gediscussieerd. 

 
Graag verneem ik van u. 
 
Met vriendelijke groet, 
samen met een groep betrokken Statianen, 
 
Ir. J.H.T. (Jan) Meijer MBA, 
Bellevue Road 4, Upper Round Hill,  
Sint Eustatius, Caribisch Nederland. 
 
Cc: Voorzitter en leden van de Commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer 
 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
 Leden van de Eilandsraad van Sint Eustatius 

 
1 Zie https://www.statiagovernment.com/news-and-tenders/news/2021/07/14/statia-suspends-archeological-dig-at-the-airport 


