
Sint Eustatius, 23 juli, 2021. 
Beste Xiomara, beste Petra, 
 
Ja, het lijkt erop dat jullie en wij voor dezelfde zaak strijden en ja, natuurlijk zou het goed zijn als we 
zoveel mogelijk samen optrekken en met één stem spreken. 
 
De zaak waarvoor zowel jullie als wij strijden betreft de waardigheid waarmee de opgravingen nabij 
het vliegveld op Sint Eustatius worden uitgevoerd.  
 
Zowel jullie als wij lijken het erover eens te zijn dat de huidige methoden die worden toegepast niet 
alleen een gebrek aan waardigheid vertonen, maar dat het eilandbestuur onkies omgaat met de 
gevoelens die de lokale bevolking hierover heeft. 
 
De manier waarop jullie en wij te werk gaan lijkt echter nogal te verschillen. Wij willen zonder politieke 
affiniteit, in stilte en door gericht te schrijven waardigheid bereiken en herwinnen (bijvoorbeeld door de 
opgravingswerkzaamheden te stoppen en de onderzoeksaanpak te veranderen). Wij zien in Kenneth's 
aanpak veel poeha om de aandacht te vestigen op de strijd met Ubuntu als 'vehikel'. Grote woorden 
worden niet geschuwd (bijv. het "plunderen" van de graven van onze voorouders) en deze aanpak 
heeft veel media-aandacht geaccentueerd. 
 
Het kan zijn dat op de langere termijn de aanpak van Ubuntu en Kenneth succesvol is, in de zin dat 
een mentaliteitsverandering wordt nagestreefd. Maar op de kortere termijn is het doel gericht op het 
stoppen van de graafwerkzaamheden via het eilandbestuur. 
 
Vanuit het lange termijn perspectief is het begrijpelijk dat jullie willen dat wij achter jullie staan en de 
communicatie aan jullie overlaten. Maar het is onze overtuiging dat zonder alle aandacht (in de media) 
het korte termijn doel ook effectief bereikt kan worden. Zoals respect en waardigheid door jullie van de 
"tegenstander" (in dit geval de eilandregering) wordt verwacht, zo niet geëist, zo zien wij die 
verwachte waardigheid liever verkregen door zelf te laten zien hoe het zou moeten ("wat gij niet wilt 
dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet"). 
 
Wij geven er dus de voorkeur aan om niet - althans niet in eerste instantie - de publiciteit te zoeken en 
via de media furore te maken, maar de strijd schriftelijk te voeren en een dossier op te bouwen, zodat 
later, indien nodig, altijd nog de media-aandacht kan worden gezocht. 
 
Wij stellen dan ook voor te streven naar een gezamenlijke actie in die zin en de brieven gezamenlijk 
op te stellen om ons beider doelen na te streven. Transparantie in het optreden is hierbij een krachtige 
factor. Het is immers van belang ons niet te laten verdelen door de eilandregering, die daar uiteindelijk 
haar voordeel mee doet. 
 



Het is dan ook ons verzoek om in de toekomst niet meer op individuele basis en via Whatsapp of 
Zoom te communiceren, maar met woorden op papier. Hoe de toekomst er ook uit zal zien, wij zullen 
de ontwikkelingen kritisch blijven volgen en transparantie eisen in verslagen van overleg, 
besluitenlijsten, verantwoording van de besteding van de begrotingsmiddelen, etc. 
 
We hebben inmiddels drie beknopte, respectvolle maar beslist scherpe en veeleisende brieven 
geschreven aan het eilandbestuur waarbij ook wij wachten op een reactie. Wij nemen geen grote 
woorden in de mond en voeren de correspondentie in het licht van de openbaarheid door ook de 
Commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer zicht te gunnen op de spreekwoordelijke arena. 
 
Het gaat zeker niet om mij, maar om de groep bezorgde en betrokken Statianen met wie en namens 
wie ik schrijf. Deze groep heeft ervoor gekozen mij als zichtbare functionaris de brieven te laten 
ondertekenen. In feite ben ik als het ware hun secretaris. 
 
Wat ons betreft is er nog niets bekend over bijvoorbeeld de samenstelling van de toezichthoudende 
groep (waarvan de onafhankelijkheid wordt verondersteld) - i.c. de Statia Heritage Commission. 
Mogelijk hebben er al niet-transparante ontwikkelingen plaatsgevonden. Het is onder meer deze non-
transparantie die wij ten zeerste afkeuren. Misschien liggen er al plannen en onderzoeksvoorstellen 
op tafel, maar als dat zo is, worden die slechts door een paar mensen besproken waarbij de lokale 
bevolking tot nu toe niet betrokken is of wordt. Als het aan het eilandbestuur ligt, komt er helemaal 
geen onafhankelijke commissie, maar een die aan de leiband van het eilandbestuur loopt. 
 
Alles afwegende stellen wij dus voor om gezamenlijk de strijd voort te zetten op basis van de hier 
beschreven methode, waardoor een onweerlegbaar dossier zal worden opgebouwd. Om die reden 
vraag ik jullie om niet meer individueel mensen te benaderen, maar een brief of e-mail te schrijven met 
mij - Jan Meijer, jhtm.nl@gmail.com of j.m@jhtm.nl - als centraal communicatiepunt 
 
Ik hoor graag van u. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ir. J.H.T. (Jan) Meijer MBA. 
 
Cc: Voorzitter en leden van de Commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer 
 (Plaatsvervangend) regeringscommissaris 
 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
 Leden van de Eilandsraad van Sint Eustatius 


