
Sint Eustatius, 22 juli, 2021. 

 

Geachte (plaatsvervangend) regeringscommissaris, 

 

In aanvulling op mijn recente brief d.d. 18 juli 2021 waarin ik een drietal punten noem waarvan wij van 

mening zijn dat het van belang is om daar in de nabije toekomst kennis van te nemen, hierbij een 

nadere input van onze zijde. 

 

Namens en met de groep van betrokken Statianen doe ik u hierbij de volgende aanbeveling (waarbij ik 

er belang aan hecht te vermelden dat de "suggestie" wat ons betreft geen vrijblijvendheid inhoudt). De 

volgende groep van deskundigen en leden van de gemeenschap lijkt ons geschikt, relevant en in 

orde: 

 

Deskundigen 

 

Instituut voor Historische Biologie van het College of William & Mary. William & Mary heeft in 

St. Eustatius gewerkt onder wijlen Norman Barka. Het instituut doet bioarcheologisch 

onderzoek waarbij het publiek wordt betrokken en heeft momenteel contracten met Colonial 

Williamsburg en Jamestown via de U.S. National Park Service. Hun expertise is archeologie 

en publiek samen te brengen en zij kunnen ook advies geven over interdisciplinaire studies.  

 

Grace Turner, onderzoeksadviseur voor de Antiquities, Monuments & Museum Corporation in 

Nassau, Bahamas. Turner is auteur van het boek Honoring Ancestors in Sacred Space: The 

Archeology of an Eighteenth Century African Bahamian Cemetery. 

 

Teresa Leslie, antropologe, van wie de vaderlijke afstamming van Statia afkomstig is. Zij heeft 

het boek Eight Years on Statia: Race Coloniality and Development uitgegeven. Aan het begin 

van haar carrière werkte zij in de bioarcheologie en heeft wetenschappelijke publicaties op dit 

gebied. Leslie heeft ook gewerkt aan de African Burial Ground in New York City en heeft 

uitgebreide ervaring in gemeenschapsbetrokkenheid. 

 

Gemeenschap  

 

Dorette Courtar, praktiserend gynaecologe op het eiland. Vindt dat de lokale gemeenschap de 

kans moet krijgen om betrokken te zijn bij de activiteiten rond hun voorgeslacht en wil graag 

steun bieden bij dit proces. 



 

Gemeenschapslid # 2. De groep van betrokken en bezorgde leden de gemeenschap zal een 

betrokken Statiaan kiezen die ervaring heeft met het beheer van overheidsprojecten op het 

eiland. 

 

Ten aanzien van de kosten: die worden gedragen door het Openbaar Lichaam Sint Eustatius. U heeft 

het immers zover laten komen dat er een onafhankelijke groep gevormd moet worden, waarbij 

onafhankelijkheid inhoudt dat niet alleen u de groep benoemt maar ook de bevolking van Sint 

Eustatius. 

 

Ten aanzien van de formulering van de opdracht: het doel moet zijn om zo weinig mogelijk op te 

graven. Ook de optie "niets doen" (d.w.z. de reeds opgegraven menselijke resten en artefacten met 

het grootste respect herbegraven) moet worden overwogen. En mocht onderzoek worden overwogen, 

dan zal dat in de vorm van "in situ" onderzoek zijn. 

 

Graag verneem ik van u. 

 

Met vriendelijke groet, 

samen met een groep bezorgde 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 


