
Sint Eustatius, 27 januari 2022. 

 

Geachte voorzitter en leden van de Commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer, 

geachte voorzitter en leden van de Commissie Koninkrijksrelaties van de Eerste Kamer, 

 

Hedenavond was er een townhall meeting waarin het rapport van SHRC (Statia Heritage Research 

Committee) is gepresenteerd. Die presentatie vond plaats aan de hand van een management 

samenvatting, het rapport zelf zal op verzoek worden toegezonden via de e-mail (waarvoor je je kon 

opgeven). 

 

De presentatie was helder en als ik spring naar de bevindingen en aanbevelingen dan zijn die 

volkomen in lijn met onze initiële protestbrief die op 13 juli van 2021 is gezonden aan de 

regeringscommissaris 1. Een doorlopende betrokkenheid van de bevolking (of namens deze: de 

Eilandsraad) is een vereiste waaraan niet is voldaan. De laatste brief op genoemde website (zie 

voetnoot 1) beschrijft onze teleurstelling tot op dat moment en dat geeft het toch een goed gevoel dat 

de onafhankelijke commissie (die misschien toch onafhankelijker was dan ik aanvankelijk 

veronderstelde) ook spreekt van een falende communicatie van de overheid met de bevolking. 

 

Het punt dat ik in voorliggende brief wil maken is dat deze falende communicatie niet slechts de 

opgravingen betreft, maar gewoon alles! Zelfs het feit dat deze townhall meeting plaatsvond is één 

dag tevoren bekend gesteld en het tijdstip van aanvang is enkele keren gewijzigd. Het verbaast dan 

ook niet dat de opkomst (ca. 20 à 30 mensen) betrekkelijk gering was. 

 

Omdat over zo goed als geen enkel onderwerp gesproken wordt met de bevolking is - in al die jaren - 

natuurlijk ook een mentaliteit gekweekt dat de individuele mening er helemaal niet toe doet: "het 

bestuur van het eiland doet toch waar het zin in heeft", zo luidt de algemene en berustende opinie. Het 

zou zo mooi zijn wanneer in periodieke townhall meetings over de toekomst van het eiland zou 

kunnen worden gediscussieerd, maar daar komt helemaal niets van terecht. Ook de 

overheidsradiouitzendingen gaan uitsluitend over de ontwikkeling van de statistieken betreffende 

COVID19; geen enkel ander onderwerp passeert ook maar welke revue dan ook. 

 

Zo lang de interventie voortduurt - in elk geval gedurende het bewind 'Knops' - is de Haagse mening 

doorslaggevend. De regeringscommissaris is slechts een zetbaas, een uitvoerder. En investeringen 

zijn leidend. Zelfs bestemmingsplannen of vergunningen doen niet ter zake: als de investeerder vindt 

 
1 zie https://www.jhtm.nl/excav/nl/11.php 



dat hier een stuk grond moet worden kaal gemaakt, dan gebeurt dat gewoon. Zonder het vereiste 

advies van de natuurorganisatie Stenapa en zonder vergunning van de overheid een pad aanleggen 

vanaf een resort naar de oceaankust? Het storten van betonblokken (met wellicht het oogmerk van 

een haventje)? Als de investeerder zegt dat hij dat zo wil, dan buigen alle bestuurders als knipmessen 

en van handhaving is vanzelfsprekend geen sprake. Met zo'n bestuur komt de bevolking niet echt op 

voor haar gerechtvaardigde belangen. Het gevoel dat er toch niet wordt geluisterd wordt alleen maar 

bevestigd. 

 

Klinkt uit deze boodschap frustratie? In een zeker opzicht wel. Niet persoonlijk, maar het blijkt telkens 

weer dat Sint Eustatius (of breder: Caribisch Nederland) wel heel erg een ver van het (Nederlandse) 

bed show is. Natuurlijk schrijf ik geregeld mijn brieven maar wees nu eerlijk: heeft ook maar enige 

brief mijnerzijds een deuk in een pakje boter geslagen? Nee toch... Kortom, in het belang van de 

Statianen hoop ik dat een nieuw kabinet, een nieuw elan, een nieuw bestuur met wellicht een 

aanstaand bezoek aan de Cariben (waarbij ik hoop dat u zich niet uitsluitend laat leiden door de 

"vaste" rondleidingen door de organiserende regeringscommissaris) tot echte resultaten mag komen. 

 

Ik blijf u veel wijsheid toewensen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

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

Bellevue Road 4, Upper Round Hill, 

Sint Eustatius, Caribisch Nederland. 

 

Noot: Van onze brieven op hiervoor aangehaalde website is de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 

telkenmale op de hoogte gesteld. Deze Rijksdienst hebben we ervaren als een "bodemloze put". Al 

wat je aanbood: geen enkele reactie volgde. Geen afwijzende, geen corrigerende, geen 

ondersteunende, helemaal geen enkele reactie. Je vraagt je af of deze organisatie Caribisch 

Nederland (of: Sint Eustatius) wel tot haar werkgebied rekent, of wil rekenen. Het heeft er alle schijn 

van dat het antwoord op deze impliciet gestelde vraag ontkennend luidt. 

 

Noot: Omdat ik begrepen heb dat de Commissie Koninkrijksrelaties van de Eerste Kamer binnenkort 

de eilanden (dus ook Sint Eustatius) gaat bezoeken, heb ik gemeend er goed aan te doen dit schrijven 

ook aan de leden van déze commissie te zenden. 

 

Cc: Nationale Ombudsman 


