
Sint Eustatius, 16 september 2021. 
Geachte (plv) regeringscommissaris van Sint Eustatius, 
 
Dank voor uw brief van 13 september 2021. Na weken van "geen schriftelijke reactie", nu ineens 
"bijna dagelijks". 
 
U concludeert uit ons schrijven van 10 september dat onze inzichten en standpunten in deze casus 
ongewijzigd zijn gebleven. Voorts geeft u aan dat u - vertaald in onze eigen woorden - niet meer op 
onze voortgezette briefwisseling zult ingaan. Althans, niet inhoudelijk. 
 
Wij hebben wat moeite om in te zien welke inzichten en standpunten gewijzigd zouden moeten zijn. 
Als wij immers de casus met een helikopterview bezien dan zien wij een handelen uwerzijds (met 
SECAR als uw "gereedschap") en tekenen wij daartegen protest aan en willen deze handelswijze 
stopgezet zien worden. In samenhang hiermee zien wij graag hetgeen inmiddels uit de grond is 
gehaald aan menselijke resten met het grootst mogelijke respect weer worden herbegraven. Tot op 
heden is er inhoudelijk helemaal niets gebeurd en worden wij "beschuldigd" van het doen van 
verdachtmakingen (zonder dat u dat overigens feitelijk of inhoudelijk waarmaakt). 
 
U kondigt maatschappelijke participatie en dialoog aan maar tot op dit moment is er geen signaal 
zichtbaar waaruit zou blijken dat deze initiatieven ook daadwerkelijk zullen worden ontplooid. U heeft 
ons voorzien van een feitenoverzicht maar geen enkele blik in de toekomst. Met andere woorden, ten 
aanzien van hetgeen volgt op de huidige 'stopzetting' tasten wij volledig in het duister. Vanaf onze 
eerste brief van 13 juli jl. hebben wij gevraagd om inzicht in het plan over de toekomst. 
 
Wij kunnen dan ook tot op heden weinig anders doen dan vaststellen dat u onwillig bent om uw 
plannen te delen met ons (of zelfs met de Eilandsraad), hetgeen wellicht uw goed recht is (in de 
huidige bestuurlijke constellatie), maar wel getuigt van een verregaande arrogantie jegens de 
bevolking van Sint Eustatius (trouwens ook jegens de Eilandsraad van Sint Eustatius). 
 
Met nog steeds vriendelijke maar wel teleurgestelde groet, 
samen met een groep betrokken Statianen, 
 
Ir. J.H.T. (Jan) Meijer MBA, 
Bellevue Road 4, Upper Round Hill, 
Sint Eustatius, Caribisch Nederland. 
 
Cc: Nationale Ombudsman 

 Voorzitter en leden van de Commissie Koninkrijksrelaties. 

 Leden van de Eilandsraad van Sint Eustatius 
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