
Sint Eustatius, 10 september 2021. 

Geachte (plv) regeringscommissaris Sint Eustatius, 

 

Dank voor uw schrijven van 9 september 2021 waarin u in één keer reageert op - laat ik u maar 

citeren - onze brieven van 13, 15, 18 juli, 1 en 15 augustus 2021. U zult ons niet kwalijk nemen dat wij 

hier een tamelijk strakke koppeling zien met ons schrijven naar de Nationale Ombudsman van 5 

september jl. Wij bespeuren een arrogante ondertoon van "tot op heden hebben we de club van ons 

kunnen houden, maar die attitude kunnen we niet langer volhouden". 

 

U neemt afstand van onze verdachtmakingen. Dat u er afstand van neemt verbaast vriend noch 

vijand, maar als het gaat om verdachtmakingen blijft u vervolgens vaag. Volgens ons is nergens een 

verdachtmaking geformuleerd. Natuurlijk, het is geen rechtszaak, dus het gaat niet direct aan om bij 

elke formulering bewijsvoering te tonen of te vragen, maar daar waar ook wij denken "dit weten wij niet 

zeker", praten wij over 'vermoedens'. Misschien doelt u op onze duiding van "arrogantie van de 

macht", maar dat is inmiddels zo goed als een feit. U "bewijst" zelf ons gelijk hierin door in één keer de 

ontvangst van 5 brieven (van 13 juli tot 15 augustus 2021) te bevestigen, en alleen maar omdat wij de 

Nationale Ombudsman hebben benaderd. Oh, pardon, dit laatste is natuurlijk slechts een vermoeden. 

 

Dan weer even inhoudelijk: in uw zin "Tevens is rekening gehouden met maatschappelijke participatie 

en ruimte voor dialoog" is ronduit sprake van wensdenken. Uit welk feit immers blijkt iets van deze 

participatie en dialoog? Uit geen enkel feit! En omdat u wel 'gewenste' uitspraken doet die vervolgens 

met geen enkel feit zijn te staven, gebruiken wij de uitdrukking "arrogantie van de macht". 

 

Graag zien wij uw woorden daadwerkelijk waargemaakt. Tot op heden is onze groep van bezorgde 

Statianen niet onder de indruk, en zeker niet overtuigd van uw goede bedoelingen. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens en met de groep bezorgde Statianen, 

 

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

Sint Eustatius. 

 

Cc: Nationale Ombudsman 

 Voorzitter en leden van de Commissie Koninkrijksrelaties 

 Leden van de Eilandsraad van Sint Eustatius 


