
Sint Eustatius, 14 november 2021. 
Geachte mevrouw Francis en mevrouw Toet, 
 
Met betrekking tot de communicatie over de opgravingen willen wij het volgende opmerken. Er is 
natuurlijk uw brief van 9 september jl. waarin 'ineens' vijf brieven onzerzijds worden bevestigd voor 
wat betreft hun ontvangst. Inhoudelijk is er hoegenaamd geen reactie. Wij houden ons een beetje vast 
aan de opmerking dat de gevormde Statia Heritage Research Commission (SHRC) in haar activiteiten 
rekening houdt met een maatschappelijke participatie en waarin ruimte lijkt te worden voorzien voor 
dialoog. Maar na deze brief hebben wij op dit gebied geen ontwikkelingen mogen ontwaren. 
 

Ja misschien toch. In wandelgangen wordt vernomen dat de SHRC interviews voorbereidt met 'aangewezen 

individuen'. Wij zijn van mening dat dit een misvatting moet zijn. Immers elke wetenschapper met enige gevoel voor 

statistiek zal onderkennen dat onderzoek binnen een populatie op basis van een steekproef natuurlijk zo moet zijn 

opgezet dat de steekproef representatief voor de populatie moet zijn en zodanig moet zijn samengesteld dat ieder lid 

van die populatie een gelijke kans om in de steekproef te worden opgenomen. Het idee van 'aangewezen individuen' 

is daar natuurlijk mee in strijd. 

 
Op 13 september ontvangen wij nog een briefje van u waarin gemeld dat een eventueel voortgezette 
communicatie zal worden gesmoord. Omdat we van de lokale overheid dus geen nieuws meer mogen 
verwachten, vragen we aan SECAR (Sint Eustatius Center for Archaelogical Research) of nog aan die 
kant nog ontwikkelingen of verwachtingen zijn. Zij blijken in afwachting van het advies van de SHRC 
en het daaropvolgende besluit van de Statiaanse overheid. 
 
Wij hebben vervolgens contact gezocht met CNSI (Caribbean Netherlands Science Insititute) omdat 
hier de opslag van de menselijke resten werd vermoed (SECAR en CNSI zijn immers de enige 
plekken op het eiland waar wetenschappelijk werk wordt verricht). De overheid zou er goed aan doen 
om op korte termijn duidelijkheid te verschaffen over het plan van aanpak dat zou zijn opgesteld door 
betrokken partijen, aldus vernemen wij van CNSI. Dit plan zou de respectvolle herbegraving op de 
plek waar ze zijn gevonden adresseren alsook een oprichting van een gepast herinneringsobject op 
die plek. Het is ook CNSI een doorn in het oog dat de openbaarmaking zo wordt opgeschoven. De 
directeur van het CSNI acht het uitermate respectloos jegens de overledenen en hun nabestaanden. 
 
En dan zijn we bij de dag van vandaag. Doelstelling van deze brief is om ons inzicht met u te delen in 
de verregaande en respectloze verwaarlozing waarin u ons - bewoners - "laat zitten". Met 16 
november - Statiaday - in het vooruitzicht zijn we benieuwd naar uw speech met bindend effect voor 
alle Statianen. 
 
Met vriendelijke groet, 
samen met en namens een groep bezorgde Statianen, 
 
Ir. J.H.T. (Jan) Meijer MBA, 
Bellevue Road 4, Upper Round Hill, 
Sint Eustatius, Caribisch Nederland. 
 
Cc: Voorzitter en leden van de Commissie Koninkrijksrelaties, 
 Nationale Ombudsman 


