
Sint Eustatius, 20 februari 2022. 

Geachte regeringscommissaris op Sint Eustatius, 

 

Ongeveer 5 weken geleden werden de bevindingen en aanbevelingen van de SHRC (Statia Heritage 

Research Committee: een groep van vijftien wetenschappers) aan u gepresenteerd door Jay Haviser, 

voorzitter van genoemde commissie. Het rapport gaat over de opgravingen nabij het vliegveld. Op 27 

januari 2022 heeft het brede publiek er kennis van kunnen nemen. 

 

In dit rapport wordt het lokale bestuur een "blind eye" benadering verweten. Het komt erop neer dat 

het lokale bestuur (de regeringscommissaris) niet slechts de (onderzoeks)activiteiten heeft uitbesteed 

(door tussenkomst van nog een derde partij: de zgn. opdrachtnemer) maar de verantwoordelijkheid is 

daarmee ook 'verwaterd'. In de optiek van de regeringscommissaris zijn gemaakte fouten eigenlijk 

nooit een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever (i.c. de regeringscommissaris) doch van de 

opdrachtnemer en/of de onderzoekers. Deze leggen de verantwoordelijkheid echter juist terug bij de 

opdrachtgever. Het is een klassieke vorm van duikgedrag (soms verscholen achter uitspraken als "dat 

heb ik nooit zo gezegd"). Het niet betrekken van de bevolking wordt door deze wetenschappers ook 

scherp bekritiseerd. Deze vorm van non-communicatie vinden wij terug zo goed als alle dossiers op 

het eiland. 

 

Graag willen wij nog eens benadrukken dat wij geen politieke groepering zijn en dat wij slechts 

handelen uit bezorgdheid voor het behoud van de onlangs gevonden en nader onderzochte 

begraafplaats van tot slaaf gemaakte mensen in het Golden Rock gebied op Sint Eustatius (nabij het 

vliegveld). 

 

Tot op heden hebben we niets vernomen of gezien afgezien van het persbericht waarin melding 

gemaakt wordt van de benoeming van een Erfgoed Inspecteur in het komend halfjaar. 

 

Als Groep van Bezorgde Statianen verwachten wij dat de waargenomen 'blind eye approach' nu snel 

achter ons kan worden gelaten en dat u met frisse blik de aanbevelingen ter hand gaat nemen. 

 

Onder verwijzing naar het SHRC-rapport zouden wij graag van u vernemen op welke wijze u gevolg 

zult geven aan de aanbevelingen. Een plan van aanpak, voorgelegd aan de bevolking (of natuurlijk: 

de Eilandsraad) lijkt ons de aangewezen weg. 

 

Meer in het bijzonder gaat het dan om het volgende: 



• waar en onder welke omstandigheden worden de opgegraven stoffelijke resten bewaard tot 

de herbegrafenis; 

• wanneer zullen de stoffelijke resten worden herbegraven (op dezelfde plaats waar zij zijn 

aangetroffen); 

• conform uw perspublicatie zult u binnen een half jaar een Erfgoed Inspecteur aanstellen met 

ervaring met soortgelijke opgravingen in de regio; 

• wanneer gaat u over tot wijziging van het bestemmingsplan teneinde het gebied van de 

begraafplaats te markeren als cultureel erfgoed; 

• wanneer wordt de begraafplaats gereed gemaakt voor bezoek door belangstellenden 

(verplaatsing omheining, plaatsing van bankje alsook van een gedenkplaat); 

• hoe en wanneer stelt u zich voor een gedenkteken te ontwerpen zodat de bevolking hierbij 

maximaal wordt betrokken. 

 

Vanzelfsprekend zijn leden van de groep Bezorgde Satianen bereid om te helpen bij de voorbereiding 

of uitvoering van voornoemde vraagstukken.] 

 

Kunnen wij, of de Eilandsraad, uw plan (bovenstaande vragen adresserend) op korte termijn (wij 

denken aan ongeveer twee maanden na nu) tegemoet zien? 

 

Namens de Groep Bezorgde Statianen, 

 

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

Bellevue Road 4, Upper Round Hill, 

Sint Eustatius, Caribisch Nederland.  



Sint Eustatius, February 20th. 

 

Dear Government Commissioner on St. Eustatius, 

 

About 5 weeks ago, the findings and recommendations of the SHRC (Statia Heritage Research 

Committee: a group of fifteen scientists) were presented to you by Jay Haviser, chairman of the said 

committee. The report is about the excavations near the airport. On January 27, 2022, the general 

public was able to take note of it. 

 

This report accuses the local government of a "blind eye" approach. It comes down to the fact that the 

local government (the government commissioner) not only outsourced the (research) activities 

(through the intervention of yet another third party: the so-called contractor) but also "diluted" the 

responsibility. In the view of the government commissioner, mistakes are never the responsibility of 

the client (in this case the government commissioner) but of the contractor and/or the researchers. 

However, they place the responsibility back on the client. It is a classic form of diving behaviour 

(sometimes hidden behind statements such as "I never said that"). The failure to involve the 

population is also sharply criticized by these scientists. This form of non-communication can be found 

in almost all files on the island. 

 

We would like to emphasize once again that we are not a political group and that we are only acting 

out of concern for the preservation of the recently found and further investigated cemetery of enslaved 

people in the Golden Rock area on St. Eustatius (near the airport). 

 

To date we have not heard or seen anything apart from the press release that mentions the 

appointment of a Heritage Inspector in the next six months. 

 

As a Group of Concerned Statians we expect that the perceived 'blind eye approach' can now be 

quickly put behind us and that you will take up the recommendations with fresh eyes. 

 

With reference to the SHRC report, we would like to hear from you in what way you will act on the 

recommendations. A plan of approach, presented to the population (or of course: the Island Council) 

seems to us the appropriate way. 

 

More specifically, it concerns the following: 

• where and under what conditions will the exhumed remains be stored until reburial; 



• when the remains will be reburied (in the same place where they were found); 

• in accordance with your press release, within six months you will appoint a Heritage Inspector 

with experience of similar excavations in the region; 

• when will you change the zoning plan ("bestemmigsplan") in order to mark the area of the 

cemetery as cultural heritage; 

• when will the cemetery be made ready for visits by interested parties (relocation of a fence, 

placement of a bench as well as a memorial plaque)? 

• how and when to design a memorial for maximum public involvement. 

 

Naturally, members of the Concerned Satians group are willing to assist in the preparation or 

implementation of the aforementioned issues]. 

 

Can we, or the Island Council, look forward to your plan (addressing the above questions) in the near 

future (we are thinking about two months from now)? 

 

On behalf of the Group of Concerned Statians, 

 

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

Bellevue Road 4, Upper Round Hill, 

St. Eustatius, Caribbean Netherlands. 


