
Gespreksnotitie 

 

Plaats  CNSI 

Datum/tijd 8 november 2021, 15:00-15:45 

Aanwezig Johan Stapel (CNSI), Jan Meijer (Groep Bezorgde Statianen) 

 

Aanleiding 

Brief van Meijer (namens Groep Bezorgde Statianen) van 6 november 2021 met betrekking tot de 

verblijfplaats van de opgegraven menselijke resten door SECAR, waarop een reactie/uitnodiging van 

Stapel om over dit onderwerp mondeling nader van gedachten te wisselen. 

 

Gesprek 

Stapel legt uit dat CNSI ongewild in het dossier "opgravingen" is 'terechtgekomen' nadat de groep 

wetenschappers voor wat betreft hun onderkomen alsook hun onderzoekswerk zijn geaccommodeerd 

geweest bij CNSI. Met nadruk stelt Stapel dat de betrokkenheid van CNSI zuiver facilitair is geweest; 

CNSI is op geen enkele manier betrokken bij de werkzaamheden van de groep wetenschappers, noch 

bij de communicatie erover met partijen zoals de lokale overheid of SECAR. 

 

Stapel heeft naar aanleiding van de werkzaamheden vernomen (maar daarover niet de hand kunnen 

leggen op enig document) dat rond het opmaken van het rapport van de initiële werkzaamheden 

(waarover door SECAR gerapporteerd dd. 30 november 2020) ook een soort draaiboek of 

communicatieplan is opgesteld dat tamelijk gedetailleerd zou zijn. Het is Stapel onduidelijk waarom dit 

communicatieplan in aanloop naar, tijdens en na afloop van de werkzaamheden niet lijkt te zijn 

gevolgd. Stapel is van mening dat de lokale overheid te veel tijd neemt om een eervol en respectvol 

vervolg te geven op de kwestie. De reden daarvoor is hem onbekend. De overheid zou er goed aan 

doen om hier op korte termijn duidelijkheid over te verschaffen en gehoor te geven aan de wens van 

de lokale bevolking. 

 

Over de plaats waar de menselijke resten op dit moment zijn opgeslagen kan Stapel geen nadere 

informatie verschaffen. Die verantwoordelijkheid ligt bij de lokale overheid (i.c. de 

regeringscommissaris). Voor zover hij erover kan oordelen en voor zover hij het proces heeft 

waargenomen kan Stapel bevestigen dat de groep wetenschappers eervol, respectvol en zorgvuldig 

heeft gehandeld en dat hij met inachtname van bewaarcondities heeft meegedacht over een tijdelijke 

bewaarplaats van de menselijke resten in afwachting van een definitieve rustplaats voor de 

overledenen. Stilzwijgen en als gevolg daarvan de begrijpelijke onvrede die hierover is ontstaan bij de 



lokale bevolking is Stapel een doorn in het oog en ervaart hij bijzonder respectloos jegens de 

overledenen en hun nabestaanden. Overigens is de voorgestelde termijn voor deze tijdelijke opslag 

inmiddels ruimschoots overschreden. 

 

Als gesteld: geen nadere mededelingen van Stapel over waar de resten zijn opgeslagen. Wel merkt hij 

op dat, gesteld dat CNSI daarin een rol zou hebben, het zijns inziens niet respectvol zou zijn als 

mensen waarvan de intenties en betrokkenheid op voorhand niet direct duidelijk zouden kunnen zijn, 

'zomaar' zouden kunnen binnenwandelen om redenen als het bewijzen van een laatste groet of eer. 

Nee, in plaats daarvan zou juist een breed gedragen en breed opgezette herdenkingsdienst, gevolgd 

door de herbegraving, plaats moeten vinden. 

 

Onder dankzegging voor het openhartige gesprek en met wederzijds begrip namen Meijer en Stapel 

afscheid van elkaar. 

 

Samenvattende conclusie 

• Niets wijzer geworden ten aanzien van de bewaarlocatie. 

• Zorgvuldig handelen (incl. bewaarcondities) lijkt te hebben plaatsgevonden (aldus Stapel). 

• Er schijnt een gedetailleerd communicatieplan te bestaan ten aanzien van het project. 

• Er is door SECAR en de lokale overheid nagedacht/gesproken over een herbegraving. 

• Het woord is aan de regeringscommissaris om nadere openheid hierover te betrachten. 


