
Sint Eustatius, 15 augustus 2021. 

 

Geachte (plaatsvervangend) regeringscommissaris op Sint Eustatius, 

 

Refererend aan de opgravingen van de resten van slaven nabij het vliegveld van Sint Eustatius zien 

wij - onder verwijzing naar https://excav.jhtm.nl - het volgende: 

• op 13 juli roepen wij op tot een stop van graafwerkzaamheden; 

• op 15 juli reageert u in lijn met ons verzoek (maar waarschijnlijk omdat u vanwege het 

orkaanseizoen sowieso niet doorgaat met de werkzaamheden), u meldt voorts dat een 

onafhankelijke commissie wordt ingesteld: de Statia Heritage Research Commissie [SHRC]; 

• op 18 juli reageren wij met drie punten: de wijze waarop de commissie is of wordt samengesteld 

(door u en daardoor per definitie niet onafhankelijk), de opdrachtformulering en de economische 

ontwikkeling van het eiland waarvoor alles, maar dan ook alles moet wijken; wij maken 

kanttekeningen bij deze drie aspecten; 

• diezelfde dag (18 juli) reageert u met dankzegging voor onze input van aandachtspunten; u geeft 

aan dat een inhoudelijke reactie langer op zich zal laten wachten; 

• op 19 juli benadrukken wij nog eens dat een werkelijk onafhankelijke groep van experts - per 

definitie - niet slechts door slechts één partij kan worden aangewezen. 

 

Daarna wordt er (door u) helemaal niet meer gecommuniceerd, althans niet met ons. Geen enkele 

reactie volgt meer. Op 1 augustus maken wij nog eens de balans op. Maar u kiest ervoor om, in elk 

geval tot heden, het zwijgen ertoe te doen. 

 

Het is om die reden dat wij met kracht nog eens onze brief van 1 augustus jl. onder uw aandacht 

brengen. Mocht u al een dialoog met de bevolking overwegen dan geldt onverkort onze kanttekening 

dat de Statiaanse bevolking volgens ons niet gewend ergens over mee te praten. In de praktijk zijn het 

altijd de bestuurders geweest die handelden en besloten over, en zeker niet in consultatie met de 

Statianen. 

Noot: Het lijkt op het grapje waarbij een bedrijf een cultuurverandering overweegt (gegeven de 

ontwikkelingen) en vervolgens bekendmaakt dat de beoogde cultuurverandering morgen om 14:00 uur 

zal ingaan. Een cultuurverandering vereist tijd, zo ook een dialoog op Statia. Kortom, onzes inziens 

moet ruim de tijd worden genomen om de dialoog te voeren (en dan heb ik het nog niet eens over het 

aspect van de angst en de intimidatie die volgens ons nog steeds niet is "weggeëbd" nadat deze 

onder meer aanleiding was voor de interventie van 2018. 

 



Teneinde geruchten over financiering en belangenverstrengeling te voorkomen wil ik u aanvullend en 

in alle transparantie verzoeken aan de Eilandsraad (als vertegenwoordigers van de bevolking) inzicht 

te geven in de plannen voor de (nabije) toekomst, de begroting van het project en de mate waarin 

deze ten laste komt van het budget van het Openbaar Lichaam Sint Eustatius, het besluit deze 

begroting openbaar te maken alsook (wederom) publiek te maken hoe het nu precies zit met de 

financiering van de PR-activiteiten van SECAR. De plannen voor de (nabije) toekomst moeten inzicht 

geven hoe de afweging is gemaakt dat het wroeten in voorouders van de bevolking ondergeschikt is 

gemaakt aan economische belangen. Meer op de korte termijn zouden deze plannen inzicht moeten 

geven hoe de herbegrafenis van de inmiddels opgegraven menselijke resten plaats zal vinden. 

 

Ik rond af en blijf in afwachting van uw inhoudelijke en tegemoetkomende reactie. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens en met de Groep Bezorgde Statianen,  

  

Ir. J.H.T. (Jan) Meijer MBA,  

Bellevue Road 4, Upper Round Hill,  

Sint Eustatius, Caribisch Nederland.  

W https://excav.jhtm.nl  

  

Cc: Voorzitter en leden van de Commissie Koninkrijksrelaties  
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