
After having read the article published in the Antilliaans Dagblad on August 3, 2021, a Group of 
Concerned Statians would like to clarify that while having a different approach and utilizing varying 
techniques to protest against the excavations of the Sint Eustatius African Burial Ground, we share a 
common cause with Umbutu Connected Front, Brighter Path Foundation and SEAD. The article and the 
picture of Mr Meijer were neither endorsed or approved by our group. We are also disappointed that a 
choice was made to focus on the alleged split, to the neglect of the actual reasons for the protest.  
 
Sint Eustatius (Statia), Caribbean Netherlands, is under the guardianship of the Netherlands. Since 
February 2018, the direct management is done by the state secretary of Home Affairs and Kingdom 
Relations (stasbzk), either directly or through a confidant. There is currently a local government but 
conflicts remain. Unfortunately, these conflicts rarely lead to discussion in the press, but the common 
thread is the complete lack of communication with the community. There is no engagement to understand 
what Statian’s think, about where the island should be in five or ten years, about what needs to happen to 
reach a particular goal, or about how autonomous Statia should be within the kingdom of the Netherlands.  

This lack of engagement of the Statian community seems to result from a particularly arrogant attitude on 
the part of the European Netherlands. For example, every once in a while there is a town hall meeting on 
the island. But these conversations seem to always focus on the transmittal of top down knowledge to the 
neglect of bottom up (community) knowledge. There is never true and equal engagement. 

The last few days (in fact, for over a year, but invisible to everyone) there has been another issue, for 
which the community is now experiencing. This concerns the excavations of the Sint Eustatius African 
Burial Ground. The Sint Eustatius African Burial Ground is an 18th century cemetery that is being 
excavated for the purposes of development. A Group of Concerned Statians and other community 
groups, while not a single organization, are dedicated to a common cause, to make sure the community is 
directly involved in how this project moves forward, or, if it moves forward at all.  

To date, ethical protocols have been disregarded to the point of outright corruption. The argument of our 
community group, as well as others, is that this type of behavior, conducted in secrecy, is almost normal 
on Statia. However, a first rule of any archeological ethics code calls for engagement with descendent 
communities who identify as the stewards of sacred and venerated site. The normal business of 
neglecting and not engaging with the community can not be excused in this particular instance. It is too 
much for us, the descendent community, to accept the disturbance of our ancestors without even 
engaging or consulting us. As stewards this causes us much trauma and harm.  

A Group of Conserned Statians have been building a dossier of the activities surrounding the Sint 
Eustatius African Burial Ground documenting the manner in which the government does not engage with 
the community. Yet in the article published in the Antilliaans Dagblad on August 3, 2021, it seems that a 
choice was made to publish about a minor split between different community factions. But we are not 
split, we are just using varying approaches and techniques while at the same time fighting for an identical 
cause.  We want community engagement and desire to have a voice in the development of our island. In 
terms of our ancestors at the Sint Eustatius African Burial Ground, digging up our ancestors in an 
intentionally secretive manner is beyond unethical to the point of being illegal.  



Na het lezen van het artikel gepubliceerd in het Antilliaans Dagblad op 3 augustus 2021, wil een Groep 
van Bezorgde Statianen verduidelijken dat, hoewel we een verschillende aanpak hebben en gebruik 
maken van verschillende technieken om te protesteren tegen de opgravingen van de Sint Eustatius 
Afrikaanse Begraafplaats, we een gemeenschappelijke zaak delen met Umbutu Connected Front, 
Brighter Path Foundation en SEAD. Het artikel en de foto van de heer Meijer werden noch onderschreven 
noch goedgekeurd door onze groep. Wij zijn ook teleurgesteld dat er is gekozen voor een focus op de 
vermeende splitsing, ten koste van de werkelijke redenen voor het protest.  

Sint Eustatius (Statia), Caribisch Nederland, staat onder curatele van Nederland. Sinds februari 2018 
wordt het directe bestuur gedaan door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(stasbzk), rechtstreeks of via een vertrouwenspersoon. Er is momenteel een lokaal bestuur, maar er 
blijven conflicten. Helaas leiden deze conflicten zelden tot discussie in de pers, maar de rode draad is het 
totale gebrek aan communicatie met de gemeenschap. Er is geen betrokkenheid om te begrijpen wat de 
Statianen denken, over waar het eiland over vijf of tien jaar zou moeten zijn, over wat er moet gebeuren 
om een bepaald doel te bereiken, of over hoe autonoom Statia zou moeten zijn binnen het Koninkrijk der 
Nederlanden.  

Dit gebrek aan betrokkenheid van de Statiaanse gemeenschap lijkt het gevolg te zijn van een bijzonder 
arrogante houding van de kant van Europees Nederland. Zo nu en dan is er bijvoorbeeld een 'townhall 
meetig' op het eiland. Maar deze gesprekken lijken altijd gericht te zijn op het overdragen van top down 
kennis ten koste van bottom up (community) kennis. Er is nooit sprake van echte en gelijkwaardige 
betrokkenheid. 

De laatste paar dagen (in feite al meer dan een jaar, maar onzichtbaar voor iedereen) is er een andere 
kwestie, waar de gemeenschap nu mee te maken heeft. Het betreft de opgravingen van de Afrikaanse 
begraafplaats Sint Eustatius. De Sint Eustatius African Burial Ground is een 18e eeuwse begraafplaats 
die wordt opgegraven met het oog op ontwikkeling. Een groep van bezorgde Statianen en andere 
gemeenschapsgroepen, hoewel niet één enkele organisatie, zijn toegewijd aan een gemeenschappelijke 
zaak, om ervoor te zorgen dat de gemeenschap direct betrokken wordt bij hoe dit project vordert, of, als 
het al vordert.  

Tot op heden zijn ethische protocollen genegeerd tot op het punt van regelrechte corruptie. Het argument 
van onze gemeenschapsgroep, en ook van anderen, is dat dit soort gedrag, uitgevoerd in het geheim, 
bijna normaal is op Statia. Een eerste regel van elke archeologische ethische code vraagt echter om 
betrokkenheid met de afstammelingengemeenschappen die zich identificeren als de rentmeesters van 
een heilige en vereerde site. De normale gang van zaken, waarbij de gemeenschap wordt verwaarloosd 
en niet wordt betrokken, kan in dit specifieke geval niet worden verontschuldigd. Het is te veel voor ons, 
de gemeenschap van afstammelingen, om de verstoring van onze voorouders te accepteren zonder ons 
er zelfs maar bij te betrekken of ons te raadplegen. Als rentmeesters veroorzaakt dit ons veel trauma en 
schade.  

Een groep van bezorgde Statianen heeft een dossier aangelegd over de activiteiten rond de Afrikaanse 
begraafplaats van Sint Eustatius, waarin wordt gedocumenteerd op welke manier de overheid zich niet 
met de gemeenschap bemoeit. Maar in het artikel dat op 3 augustus 2021 in het Antilliaans Dagblad 



verscheen, lijkt het erop dat er gekozen is om te publiceren over een kleine splitsing tussen verschillende 
groeperingen in de gemeenschap. Maar we zijn niet verdeeld, we gebruiken alleen verschillende 
benaderingen en technieken terwijl we tegelijkertijd strijden voor een identieke zaak.  Wij willen 
betrokkenheid van de gemeenschap en wensen een stem te hebben in de ontwikkeling van ons eiland. 
Wat betreft onze voorouders op de Afrikaanse begraafplaats van Sint Eustatius: het opzettelijk op een 
geheimzinnige manier opgraven van onze voorouders is niet alleen onethisch, maar zelfs onwettig.  

 


