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Caribisch-Nederlandse berichten
20 april 2012

In onze Caribisch-Nederlandse berichten informeren wij u over het werk van 
het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN). In deze editie vindt 
u informatie over de kennismakingsbijeenkomst met minister Spies van 
Koninkrijksrelaties; de herdenking van het neerschieten van de Rotterdam-
Chinezen op 20 april 1942 – nu zeventig jaar geleden –, de zeven Antilliaanse 
Eredivisie-voetballers die strijden om het landskampioenschap en de vaste 
rubrieken Nos Hendenan en Bon pa bo sa.  Natuurlijk eindigen we met de 
Caribisch-Nederlandse agenda.

Overlegorgaan
Caribische Nederlanders

“Karga bo yu, hunga wega ku bo yu, papia ku bo yu - Carry 
your child, play with your child, talk with your child!”
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(OCaN) is de officiële gesprekspartner van de 
rijksoverheid inzake integratiethema’s van Caribische 
Nederlanders. OCaN participeert in het Landelijk 
Overleg Minderheden (LOM, www.minderheden.
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Minister Spies (BZK) verwelkomt ideeën OCaN
Minister Liesbeth Spies houdt zich zeer aanbevolen 
voor suggesties van het Overlegorgaan Caribische 
Nederlanders (OCaN) met betrekking tot het 
verbeteren van de maatschappelijke positie van de 
Caribisch-Nederlandse burgers in het Koninkrijk. 
Deze uitspraak deed de minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) tijdens een 
kennismakingsgesprek met OCaN op donderdag 12 
april 2012.

‘Voeding’ aan Koninkrijkswerkgroepen
Tijdens het bijzonder constructieve gesprek heeft 
OCaN aangegeven graag voeding te willen geven 
aan de ministeriële Koninkrijkswerkgroep die 
‘de terreinen en aanvullende mogelijkheden van 
samenwerking inventariseert en uitwerkt’ teneinde 
de welvaart en het welzijn van de bevolkingen van 
de landen actief te bevorderen. Deze en andere 
werkgroepen zijn in het leven geroepen vorig jaar 
december op de eerste Koninkrijksconferentie tussen 
Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en Nederland. Het 
gaat hierbij uitdrukkelijk niet om participatie binnen 
deze werkgroepen, maar om de leden te voorzien van 
bruikbare ideeën. Minister Spies sprak de verwachting 
uit dat OCaN komt met ‘daadwerkelijke invulling en 
concrete suggesties’. 

Onderwijs, armoedebestrijding..
Tijdens het gesprek heeft OCaN diverse 
aandachtspunten ingebracht. Voor OCaN is en 
blijft armoedebestrijding in het Koninkrijk het 
speerpunt: kinderen die veilig kunnen opgroeien, 
zonder armoede en met goede scholen, kunnen in de 
toekomst overal succesvol zijn in het Koninkrijk. Goed 
onderwijs heeft volgens OCaN op de lange termijn 
een positief effect op tal van terreinen, zoals op goed 
bestuur. Vanuit de directie Koninkrijksrelaties wordt 
verder afgevraagd in hoeverre burgers op de eilanden 
realistische verwachtingen hebben van emigratie 
naar Nederland. 

Talen ‘Caribisch Nederland’ beschermen
Naast de Caribische Landen kwam ‘Caribisch 
Nederland’ uitvoerig aan bod. OCaN heeft 
aangegeven dat zorgvuldige informatie en het 
gebruik van de juiste communicatiekanalen richting 
de burgers van Bonaire, Saba en Sint-Eustatius over 
de veranderingen op de eilanden essentieel zijn voor 
de sociale stabiliteit. Daarnaast vindt OCaN een 
betere bescherming van taal, cultuur en identiteit 

gerechtvaardigd, gezien het bijzondere karakter van 
de Caribisch Nederland. De minister gaf hierbij aan 
dat zij de bescherming van cultuur belangrijk vindt, 
maar dat het hierbij niet gaat om de wettelijke weg 
van het kaderverdrag inzake de bescherming van 
nationale minderheden van de Raad van Europa. 
Tenslotte uitte OCaN zijn zorg over het gevaar van 
‘willekeur’: wanneer Caribisch Nederland voor 
Nederland nu wél bijzonder en wanneer niet.

OCaN-dialoogbijeenkomst met minister Spies
Minister Spies heeft toegezegd graag op een OCaN-
dialoogbijeenkomst in gesprek te willen gaan met de 
Caribisch-Nederlandse gemeenschap in Nederland 
over de Koninkrijksrelaties. Op de eilanden heeft 
de minister al enkele succesvolle meet and greets 
bijgewoond met de lokale bevolking. 

Advies
OCaN zal voor de zomer willen komen met een 
advies over het verbeteren van de maatschappelijke 
positie van Caribisch-Nederlandse burgers richting 
de minister en de Koninkrijkswerkgroepen.  Enkele 
prioriteiten daarbinnen zijn daarbij de rechten van 
het kind, reproductieve gezondheid, vaderschap, 
maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
onafhankelijke ‘checks and balances’ en psychiatrische 
problematiek. 

Tijdens de kennismakingsbijeenkomst waren aanwezig (v.l.n.r.) Marnix 
Arendshorst (sr. beleidsmedewerker OCaN), Glenn Helberg (voorzitter 
OCaN), minister Liesbeth Spies van BZK, Chris Frans (bestuurslid 
OCaN), Peter Welling (waarnemend directeur Koninkrijksrelaties) en 
Tanja Gellweiler (sr. beleidsmedewerker BZK, niet op de foto).
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Gezaghebbers ‘Caribisch Nederland’ gaan 
uitdagingen energiek te lijf

Veel gaat goed in ‘Caribisch Nederland’. Zo heeft 
iedereen op de eilanden nu een zorgverzekering 
en zijn er Centra voor Jeugd en Gezin. Maar er 
liggen ook uitdagingen. Er zijn er volgens Johnson 
‘great deficits in finance, infratructure and human 
resources’. Krijgen de ‘openbare lichamen’ Bonaire, 
Sint-Eustatius en Saba een aparte status nu de 
Grondwet gaat worden gewijzigd en is daarmee 
de kiem gelegd voor ongelijke behandeling van de 
‘Dutch Caribbean citizens’? Vormt de toegenomen 
bureaucratie sinds 10-10-10 geen bedreiging voor 
de praktische oplossingen die de eilandbewoners al 
decennia vinden voor hun problemen? Wat kunnen 
de besturen doen om de eilandbewoners meer kansen 
te geven voor ‘jobs’?

Op woensdagavond 14 maart 2012 presenteerden 
de gezaghebbers Jonathan Johnson (Saba), Gerald 
Berkel (Statia) en Lydia Emerencia (Bonaire) zich 
aan de Statianen, Sabanen, Bonairianen en overige 
geïnteresseerden uit Nederland. Duidelijk is dat 
de drie gezaghebbers de uitdagingen die Caribisch 
Nederland treffen met veel energie te lijf gaan. Met 
ruim 110 bezoekers was de dialoogbijeenkomst - 
georganiseerd door het Overlegorgaan Caribische 
Nederlanders (OCaN) - in de Maarten Trompzaal, 
Pier Scheveningen/Van der Valk, afgeladen vol. Zo’n 
beetje alle onderwerpen kwamen aan bod: vermeende 
ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt, sociale 
zekerheid, gezondheidszorg, slavernijgeschiedenis 
in het onderwijs en de bescherming van 
eigendomsrechten. OCaN is voornemens om in de 
toekomst meer bijeenkomsten te organiseren waarbij 
bestuurders en publiek met elkaar in dialoog kunnen 
over ‘diverse BES-aangelegenheden’.

Een verslag en een fotoreportage is tevens te zien 
op de website van de Antilliaanse internetportal 
No(S)tisia: http://www.nostisia.com/nieuws-uit-
nederland/81-europe/6113-bes-dialoogbijeenkomst-
met-gezaghebbers.html. 

Rechterkolom: OCaN dialoogbijeenkomst met de 
gezaghebbers in Pier Scheveningen. Foto’s: Ronald 
A. Muyden.
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Succesvolle eerste expertmeeting OCaN 
seniorencommissie 

Op woensdagmiddag 28 maart 2012 organiseerde 
de seniorencommissie van OCaN in de Rotterdamse 
zorginstelling Laurens een succesvolle expertmeeting. 
Drie keynotes speeches van John Moore (Director 
at Gezondheidszorg en ouderenzorg, Coordinator 
Elderly Care at Government of the Netherlands 
Antilles), Lionel Martijn (oud deelgemeente 
wethouder Rotterdam en zakenman) en Purcy 
Denz (NMI) behandelden thema’s als remigratie, 
participatie, welzijn, gezondheid en sociale zekerheid. 
De expertmeeting is een opstap naar het landelijk 
OCaN-congres over de problematiek van Caribisch-
Nederlandse senioren op 24 november 2012 (o.v.).
In de OCaN seniorencommissie nemen deel onder meer Ruthmilda Cecilia, Inge Bodeutsch, Calvin Corion, 
Mariëta Emers, Ed Emmen, Elba Figaroa, Jack Rasmijn en Jacques Hermelijn.

Steun OCaN voor Protest tegen Geweld
Op zondagmiddag 1 april 2012 vond een Protest tegen Geweld 
bijeenkomst plaats op het Anton de Komplein in Amsterdam-
Zuidoost. De bijeenkomst was een initiatief van Angelo 
Bromet van NoLimit (www.nolimitzo.nl), na aanleiding van 
enkele dodelijke schietincidenten en straatroven de afgelopen 
tijd. De bijeenkomst werd ondersteund door diverse bewoners 
en organisaties in Zuidoost, zoals the Temple of HipHop stop 
the violence movement.
Tijdens de ‘lawaai manifestatie’ namen diverse personen met 
megafoon stelling op de ‘zeepskist’, onder wie Angelo Bromet, 
Achmed Markouch, Marcel la Rose en Glenn Helberg. 

Reportages zijn te lezen en te zien op http://www.
antilliaansdagblad.com/nl/lokaal/4869-bijlmer-is-het-geweld-

Glenn Helberg (OCaN) op de zeepkist. Jetty Maturin, 
Braien Candelaria en vele anderen protesteren tegen de 
schietpartijen en straatroven in Amsterdam-Zuidoost.

zat.html, http://www.rtvnh.nl/nieuws/77376/Demonstratie
+tegen+geweld+in+Bijlmer+%5Bvideo%5D en http://www.
at5.nl/artikelen/78705/protestmars-tegen-wapengekletter-
zuidoost. 

foto: 
Antillliaans 
Dagblad
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Fotoreportage LOM 
Jongerennetwerkbijeenkomst

Op 14 maart 2012 vond een LOM 
Jongerennetwerkbijeenkomst plaats in Culturalis, 
Den Haag. Aan de bijeenkomst namen deel onder 
meer onze eigen Dutch Caribbean Young Professional 
Neiza Franciska en de Antilliaanse wethouder uit 
Purmerend Roald Helm. Hieronder treft u een 
fotoreportage. Een artikel over de bijeenkomst 
is te lezen op http://www.nostisia.com/nieuws-
uit-nederland/81-europe/6112-lom-jongeren-
netwerkbijeenkomst-theater-culturalis-den-haag.
html . 
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Einde projecten Antilliaanse risicojongeren: 
van specifiek naar cultuursensitief beleid en 

‘evenredigheid in bereik’? 

Eind 2012 houdt de rijksfinanciering aan de 22 
Antillianengemeenten (AG22) voor de plannen van 
aanpak Antilliaans-Nederlandse probleemjongeren 
op. Gemeenten moeten binnen hun reguliere beleid – 
en zonder extra middelen - de risicojongeren nu weten 
te vinden en te binden en de oververtegenwoordiging 
in schooluitval, werkloosheid en criminaliteit zien 
te verminderen. De maatregel is een rechtstreeks 
gevolg van het nieuwe integratiebeleid van de 
huidige regering: integratie wordt een volledig 
eigen verantwoordelijkheid, specifiek beleid wordt 
afgeschaft, algemene instellingen moeten alle 
doelgroepen kunnen bereiken en immigratie van 
kansarme migranten wordt tegengegaan.  

Hoewel veel Antillianengemeenten het specifieke 
beleid voor Antillianen reeds lieten uitvoeren 
door algemene instanties, zoals de Dienst Werk 
en Inkomen, onderwijsinstellingen, GGD en 
politie, vrezen zij dat de algemene instellingen te 
weinig prikkels hebben om maatregelen te nemen 

tegen de ‘ondervertegenwoordiging in de zorg- en 
hulptrajecten’ van Antilliaanse cliënten. De AG22 
zien graag ondersteuning van het Rijk bij de borging 
van kennis over effectieve aanpakken. 

Het Curaçaohuis heeft het initiatief genomen om 
de landelijke/regionale organisaties MAAPP, OCaN 
en SWA bijeen te roepen ten behoeve van een 
bezinning op de toekomst. Afgesproken is dat er drie 
consultatiebijeenkomsten worden gehouden met 
de Antilliaanse gemeenschap om te weten hoe de 
achterban aankijkt naar zijn nieuwe rol in het ‘herijkte’ 
integratiebeleid. De inbreng wordt gebundeld in een 
adviesrapport voor de algemene instellingen, de 
AG22 en de Minister. 

De bijeenkomsten vinden onder voorbehoud 
plaats op 28 april (beraden, Curaçaohuis), 12 mei 
(zelforganisaties/sleutelfiguren, Curaçaohuis) en 19 
mei (professionals, locatie nnb). Precieze data en 
locatie worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.  

Op de foto: Ruben Severina (Splika), Marnix Arendshorst, Marom Ayoubi (OCaN), Marije 
Berkhouwer, Pim Senior, Ben Heyer (Curaçao huis), Jurenne Hooi (MaDi). Overige deelnemers 
zijn Jassir de Windt (Kas di Korsou), Raymond Labad (MAAPP), Henry Breeveld (SWA) en Henry 
Vijber (vrijwilliger). Foto: Kas di Korsou, www.vertegenwoordigingcuracao.nl. 

B E L E I D
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Minister Leers wil keiharde aanpak 
discriminerende uitzendbureaus

Minister Leers van Integratie wil dat discriminerende 
uitzendbureaus keihard worden aangepakt. Hij 
wil hiervoor contact opnemen met zijn collega van 
SZW, minister Kamp, die de bestrijding van malafide 
uitzendbureaus als één van zijn speerpunten in het 
arbeidsmarktbeleid heeft. Het gaat om een ‘parallelle 
aanpak’. Voor de zomer zal de minister aangeven 
welke sancties hij kan opleggen aan discriminerende 
uitzendbureaus. Deze uitspraak deed de minister 
op het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer op 
dinsdagmiddag 17 april 2012.

Tijdens het overleg deed Tofik Dibi (GroenLinks) het 
verzoek om discriminerende horecagelegenheden 
te sluiten, als zij herhaaldelijk in overtreding gaan. 
Minister Leers gaf aan hiervoor te voelen. Als 
maatregelen noemt hij een undercoveronderzoek 
met mystery guests en en de invoering van de 
maatregel ‘three striks and you are out’. Tevens 
deed hij de toezeggingen aan de Kamer dat de 
Antidiscriminatiebureaus (ADB’s) meer moeten doen 
dan het alleen registreren van klachten en dat social 
media meer moet worden ingezet om discriminatie 
aan de kaak te stellen. Vanuit VVD-woordvoerder 
Cora van Nieuwenhuizen is geopperd om het 
landelijk dekkend netwerk Antidiscriminatiebureaus 
uit te breiden naar de BES-eilanden.

De Minister gaf aan aandacht te hebben voor het 
probleem van het vinden van stageplekken voor 
migrantenjongeren. Leers wil dit probleem oppakken 
door met werkgevers, scholen en intermediairs 
verbetering te brengen in deze problematiek.

Minister Leers attendeerde de Kamer er tenslotte op 

dat het Landelijk Overleg Minderheden (LOM) in het 
najaar een conferentie gaat houden over de aanpak 
van discriminatie van uitzendbureaus. Hierbij zal 
staatssecretaris De Krom aanwezig zijn.

Op 19 januari jongstleden voerden de LOM-
samenwerkingsverbanden een overleg met 
staatssecretaris De Krom en de uitzendbureaus, 
na aanleiding van een onderzoek waaruit 
bleek dat dat 76% van de uitzendbureaus een 
discriminerend verzoek van werkgevers honoreert. 
De LOM-samenwerkingsverbanden adviseerden de 
staatssecretaris om de nieuwe Inspectie SZW in te 
zetten teneinde discriminerende uitzendbureaus aan 
te pakken. Deze Inspectie is nu belast met de aanpak 
van malafide uitzendbureaus.

Minister Leers
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Rijksvertegenwoordiger Stolte: “working poor in Caribisch 
Nederland; kwetsbare groep belandt in armoedeval”

De Rijksvertegenwoordiger voor de openbare 
lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft zijn 
tweede halfjaarlijkse voortgangsrapportage naar de 
Tweede Kamer gestuurd. Daarin rapport hij over 
de verrichtingen van de Rijksoverheid in Caribisch 
Nederland. “Indien maatregelen op zich laten 
wachten en de inflatie hoog blijft, zal met name de 
economisch meest kwetsbare groep inwoners in een 
armoedeval belanden.” De Rijksvertegenwoordiger 
waarschuwt voor het ontstaan van de “ working poor”, 
nu Nederlandse regeling omtrent nevenfuncties strikt 
worden gehanteerd.

Rijksvertegenwoordiger Stolte schrijft: “Naast deze 
Antilliaanse norm, past de rijksoverheid sinds 
10.10.10 echter een strikte Nederlandse regeling 
omtrent nevenfuncties toe. Met goede intenties, maar 
het effect is dat een brandweerman zijn bijbaan in 
de bouw moet opgeven en met een laag inkomen 
achterblijft. Op de Antillen werd het toegestaan om 
twee (laag)betaalde banen te combineren vanuit 

de gedachte dat het onmogelijk was van één salaris 
rond te komen. Door nu tegelijkertijd tegenstrijdige 
Antilliaanse (laag salaris) en Nederlandse normen 
(geen ontoelaatbare nevenfuncties) toe te passen, 
heeft de rijksoverheid onbedoeld een groep working 
poor onder zijn eigen medewerkers gecreëerd.”
In de rapportage staat verder onder meer: “ Er bestaat 
veel ongenoegen over de huidige situatie. Tegelijkertijd 
is er vertrouwen dat binnen afzienbare termijn een 
verbetering op zal treden.” De genoemde knelpunten 
en aandachtspunten zijn: koopkrachtverlies, 
botsende normen, veel regels zonder temporisering, 
coördinatie en afstemming, de hoogte van de vrije 
uitkering, de geografische ligging en het vrije verkeer 
van personen, goederen en diensten, dualisme en 
versnippering in de lokale politiek, en tenslotte 
het contact tussen het Nederlandse parlement en 
de eilandsraden. Het rapport is te downloaden 
via: http://www.rijksdienstcn.com/publicatie/55/
voortgansrapportage-feb-2012.html. 

Rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte in gesprek met de Statiaan Joshua Spanner. Foto: Bonaire Vandaag, 
www.bonairevandaag.com.
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Toelatingsregeling als ‘integratie-instrument’?

Instrumenten om werkloosheid, schooluitval en 
criminaliteit te bestrijden 
De inzet om oververtegenwoordiging in de 
werkloosheid, schooluitval en criminaliteit onder 
Antillianen[i] tegen te gaan in een aantal Nederlandse 
gemeenten is terecht. Maar draagt de voorgestelde 
maatregel van de VVD – het stellen van voorwaarden 
aan toelating van Antillianen tot Europees-Nederlands 
grondgebied op basis van etnische herkomst - bij aan 
een oplossing?

Voor de bestrijding van werkloosheid, schooluitval 
en criminaliteit hanteert de overheid diverse 
instrumenten, zoals respectievelijk: re-integratie 
en een activerend sociaal zekerheidsstelsel; 
schoolmaatschappelijk werk, zorgcoördinatie en 
handhaving van de leerplicht; reclassering en het 
vergroten van de pakkans. Een ‘toelatingsregel’ 
bestaat in de regel niet tot het instrumentarium van 
het bestrijden van werkloosheid, schooluitval en 
criminaliteit. De vraag is daarom gerechtvaardigd 
waarom de VVD denkt dat een toelatingsregel als 
extra maatregel – en exclusief voor Antillianen - 
kan bijdragen aan het bestrijden van werkloosheid, 
schooluitval en criminaliteit.

Toelatingsregels op de Caribische eilanden. Is het 
voorstel ‘wederkerig’ en rechtvaardig? 
Een geheel ander argument om een toelatingsregel in 
te stellen voor Antillianen is, dat de eilanden Curaçao, 
Aruba en Sint-Maarten toelatingsvoorwaarden 
voor Nederlanders stellen. Volgens de VVD moet 
Nederland dezelfde voorwaarden stellen als de 
Caribische Landen in het Koninkrijk. De (in het jaar 
2.000 versoepelde) voorwaarden die de Caribische 
Landen stellen zijn: 1) verklaring omtrent gedrag, 2) 
huisvesting, 3) voldoende middelen van bestaan[ii].

Toelating aangelegenheid van het Koninkrijk
De Landen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint-
Maarten kennen autonomie. Het Statuut voor het 
Koninkrijk der Nederlanden regelt de staatkundige 

verhoudingen tussen de Landen. Volgens dit Statuut 
is het toezicht op de algemene regelen betreffende 
de toelating en uitzetting van Nederlanders één 
van de aangelegenheden van het Koninkrijk[iii]. 
Een land in het Koninkrijk kan aldus niet eenzijdig 
een toelatingsregel instellen. Daarover moet 
overeenstemming zijn in gezamenlijkheid met de 
andere Landen. 

Rechtvaardiging voor de Antilliaanse LTU: grote 
verschil in bevolkingsomvang; bescherming 
economische belangen Antilliaanse inwoners
“De Landsverordening Toelating en Uitzetting 
(LTU) vindt haar oorsprong in een regeling voor de 
Kolonie Curaçao uit het begin van de 20e eeuw. Zij 
betekent onder meer dat niet op de Antillen (maar 
bijv. in Europa of destijds in Suriname) geboren 
Nederlanders niet zonder meer een recht op toelating 
tot de Nederlandse Antillen hebben”, zo schrijft 
de Hoge Raad in de zaak mr. Mok (Antillenzaak, 
2000[iv]). “De toelatingsregeling heeft in beginsel een 
discriminerend karakter. (...) Nederland hanteert voor 
op de Nederlandse Antillen geboren Nederlanders 
immers geen toelatingsregeling. (…) In de verhouding 
tussen de Nederlandse Antillen en Nederland bestaat 

De VVD-fractie in de Tweede Kamer wil strenge voorwaarden stellen aan de toelating van 
Antillianen tot Nederlands grondgebied. Daarbij hanteert zij een aantal argumenten: de 
hoge werkloosheid, schooluitval en criminaliteit onder Antillianen; het feit dat de Caribische 
Landen ook toelatingsregels stellen voor Europese-Nederlanders; en de hoge migratie bij 
ongewijzigd beleid.

Ondertekening van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden 
door koningin Juliana, 15 december 1954. 
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voor deze discriminatie een rechtvaardiging in het 
grote verschil tussen de bevolkingsomvang van 
Nederland enerzijds en de Nederlandse Antillen (en 
Aruba) anderzijds. (…). Het doel van de LTU is de 
bescherming van de economische belangen van de 
Antilliaanse inwoners[v]. Dat de Nederlandse Antillen 
in verhouding tot Nederland een kleine samenleving 
vormen, is een feit van algemene bekendheid, dat bij 
tal van Koninkrijksaangelegenheden een rol speelt, 
zo schrijft de Hoge Raad. De vraag aldus is of het 
VVD-voorstel eenzelfde rechtvaardiging kent voor 
de toelating van Antillianen, zoals er voor de rechter 
wel een rechtvaardiging bestaat voor de toelating van 
Europese Nederlanders tot Antilliaans grondgebied.

Wederkerigheid?
Volgens media-berichten voegt de VVD er in zijn 
wetsvoorstel voor toelating van Antillianen tot 
Nederlands grondgebied echter nog drie andere 
voorwaarden toe: 1) goed Nederlands spreken, 2) over 
een relevante opleiding beschikken, 3) kansarmen 
krijgen geen toegang tot huisvesting en uitkering. 
Deze voorwaarden stellen de Caribische Landen 
echter niet aan de toelating van Nederlanders. De 
vraag is hierbij aldus of in het wetsvoorstel van de 
VVD sprake is van ‘wederkerigheid’.

Migratie conjunctuurgevoelig
Tenslotte is de VVD bevreesd voor een toename 
van de immigratie van Antillianen. Zij verwacht bij 
ongewijzigde wetgeving dat de komende tien jaar 
naar schatting 5.000 personen per jaar van de eilanden 
naar Nederland komen. Volgens de Nederlandse 
Migratiekaart (2012) is de Antilliaanse migratie 
echter sterk conjunctuurgevoelig, afhankelijk van de 
economische situatie in Nederland en op de eilanden: 
in de jaren 2003 tot en met 2006 was er bijvoorbeeld 
sprake van een negatief migratiesaldo[vi]. In 2010 
was er een migratiesaldo van slecht 1.444 (zie http://
statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&P
A=03742&D1=a&D2=0&D3=0&D4=151&D5=0&
D6=a&VW=T). Bovendien bestaan de immigranten 
voor een groot deel uit bursalen die gaan studeren in 
Nederland

0,2% van de Antillianen behoort tot de ‘harde kern’ 
criminelen 
Media, politici en en de Antilliaanse gemeenschap 
hebben de afgelopen jaren veelvuldig gesproken 
over het criminaliteitsprobleem. Maar hoe groot 
is deze nu in werkelijkheid? Verreweg de meeste 
Anitillianen maken gebruik van de mogelijkheden 
die werk en onderwijs hen bieden. Van de 140.000 
Antillianen in Nederland (tweederde eerstegeneratie, 
een derde tweegeneratie) behoorden in 2008 volgens 

‘Toelating’ en ‘uitzetting’ zijn inherent aan de Curaçaose geschiedenis. 
Het eiland kende sinds medio 17e eeuw de belangrijkste slavenmarkt in 
het Caribisch gebied waarbij ‘tot slaaf gemaakte’ burgers uit Afrika als 
handelswaar werden gekocht en (door-)verkocht naar elders. Tot ver 
in de 20e eeuw waren bepaalde wijken en stranden op Curaçao slechts 
voorbestemd voor blanke bewoners. Zwarte bewoners werden niet 
toegelaten. Afbeelding: www.schooltv.nl. 

Tijdens het algemeen overleg Koninkrijksrelaties op 19 april 2012 vroeg 
de PVV wanneer de minister komt met de aangekondigde toelatings- 
en terugstuurregeling. De VVD zegt reeds een initiatiefwet in de maak 
te hebben. Martijn van Dam van de PvdA keert zich nadrukkelijk 
tegen een dergelijke regeling en heeft aan minister Leers gevraagd 
in hoeverre hij de ‘verbanning’ van Caribische Nederlanders ziet als 
discriminerend.

Migratie vanuit Statia begint vanaf Roosevelt Airport. Foto: Kultura 
blogspot.
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[i] Curaçaoënaars, Arubanen en Sint-Maartenaren. Tijdens het Algemeen Overleg in de 
Tweede Kamer met minister Leers (II&I) over de BES-eilanden dd. 6 februari 2012 opperde 
Kamerlid Bosman (VVD) dat de toelatingsregeling ook moet gelden voor de inwoners van de 
BES-eilanden.

[ii] Zie voor de Landsverordening Toelating en Uitzetting (LTU): http://www.docstoc.com/
docs/5941640/Landsverordening%20toelating%20en%20uitzetting%20Cura%C3%A7ao.

[iii] zie hiervoor Art.3, lid f.: http://wetten.overheid.nl/BWBR0002154/
geldigheidsdatum_04-02-2012.

[iv] “Verweerders in cassatie hebben het Gerecht in eerste aanleg in Curaçao verzocht 
voor recht te verklaren dat art. 1, Landsverordening Toelating en Uitzetting (LTU)(1) een 
ontoelaatbaar discriminatoir onderscheid bevat tussen in de Nederlandse Antillen geboren 
Nederlanders en daarmee gelijkgestelden (Antilliaanse Nederlanders) enerzijds en andere 
Nederlanders anderzijds.”

[v] Zie http://www.wetboek-online.nl/jurisprudentie/ljnAA8448.html. 

[vi] Zie ook CBS Statline: http://statline.cbs.nl/StatWeb/
publication/?DM=SLNL&;PA=03742&D1=0-4&D2=0&D3=0&D4=151&D5=0&D6=a&HD
R=T&STB=G1,G2,G3,G4,G5&VW=T

[vii] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26283-52.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUit
gebreid%26pst%3dParlementaireDocumenten%26vrt%3dAntilliaans-Nederlandse%26zkd%3
dInDeGeheleText%26dpr%3dAnderePeriode%26spd%3d20090904%26epd%3d20091104%2
6kmr%3d%26sdt%3dKenmerkendeDatum%26isp%3dtrue%26pnr%3d1%26rpp%3d10%26_
page%3d2%26sorttype%3d1%26sortorder%3d4&;resultIndex=15&sorttype=1&sortorder=4

[viii] http://www.st-ab.nl/wetten/0029_Algemene_wet_gelijke_behandeling_Awgb.htm.

[ix] http://www.ocan.nl/Koninkrijksberichten/conclusies-van-de-koninkrijksconferentie-
van-14-december-2011-te-den-haag.html. 

Eindhovens straatteam. Foto: Eindhovens Dagblad, http://www.ed.nl/
mening/7558412/Antilliaanse-probleemjongeren-in-de-kou.ece

Koninkrijksconferentie, 14 december 2011. Foto: Radio Nederland 
Wereldomroep, www.caribiana.nl.

de KLPD 328 Antillianen tot de zogenaamde ‘harde 
kern’, zo schrijft de Minister aan de Tweede Kamer 
in 2009 (Migratie Antilliaanse Jongeren, 2009, 
kamernummer 26283, nr 52, p2[vii]. Dat is aldus 
0,2% van de Antillianen.. Is het VVD-wetsvoorstel 
om onderscheid te maken tussen Nederlanders 
proportioneel?
Gevolgen toelatingsregeling: wijziging Gelijke 

Behandelingswet nodig
Het VVD-wetsvoorstel heeft verstrekkende gevolgen. 
Alleen al daar waar het gaat om het beperken 
van de toegang tot een uitkering voor kansarme 
Antilliaanse immigranten zal het VVD-wetsvoorstel 
ons inziens een wijziging in de Algemene Wet Gelijke 
Behandeling (AWGB) tot gevolg moeten hebben. 
Artikel 7a, lid 1 zegt immers: “Onderscheid op 
grond van ras is verboden bij sociale bescherming, 
daaronder begrepen sociale zekerheid, en sociale 
voordelen[viii].” Een toelatingsregel voor Antillianen 
betekent aldus dat een precedent wordt geschapen 
met verstrekkende gevolgen voor álle burgers in 
Nederland: het principe “allen die zich in Nederland 
bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld” 
vervalt namelijk.

Koninkrijkswerkgroepen
Op 14 december 2011 vond een Koninkrijks-
conferentie plaats tussen de vier Landen in het 
Koninkrijk. Tijdens deze conferentie is een werkgroep 
Interlandelijk verkeer geïnstalleerd. Het systeem 

van de huidige LTU’s vormt daarbij het principiële 
uitgangspunt, zo valt te lezen in de conclusies van 
de Koninkrijksconferentie[ix]. Daarnaast is een 
werkgroep geïnstalleerd die ‘terreinen en aanvullende 
mogelijkheden van samenwerking’ zal inventariseren 
en uitwerken, ten behoeve van de bevordering van de 
welvaart en het welzijn van de vier Landen[x].

Het is aan de vier Landen om zich gezamenlijk in 
te zetten voor goed onderwijs, goede gezondheid, 
anti-racisme en een prettig leefklimaat voor onze 
Koninkrijkskinderen, alsmede voor de aanpak van 
drugs- en wapenhandel in het Koninkrijk en het 
vergroten van de pakkans van daders van delicten, 
ongeacht zijn of haar herkomst. Op die manier 
valt ons inziens iets te doen aan werkloosheid, 
schooluitval, criminaliteit en sociaaleconomisch 
gebonden migratie. Het verleden heeft meerdere 
malen aangetoond dat confrontatie, repressie, of 
het aannemen van een ‘vechthouding’ tussen de 
Koninkrijkspartners niet veel heeft bijgedragen aan 
het geluk en de welvaart van onze kinderen.
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Antilliaanse strijd om het landskampioenschap!  
De Eredivisie nadert zijn slot. Ajax stevent af op het landskampioenschap. AZ, Feyenoord, FC Twente, PSV en 
Heerenveen hebben allen nog een hele kleine kans om de schaal in onvangst te nemen. Bij alle kanshebbers voor 
de titel spelen succesvolle Antilliaanse voetballers: Vurnon Anita en Gregory van der Wiel (Ajax), Charlison 
Benschop (AZ), Guyon Fernandez (Feyenoord), Leroy Fer (FC Twente), Jetro Willems (PSV) en Quenten 
Martinus (Heerenveen). Wat er ook gebeurt, het landschapkampioenschap valt wederom in handen van in 
ieder geval één Antilliaanse speler!

Foto’s: Zimbio.com en Feantastic.

Nos Hendenan – Our People 
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Statiaanse Giralda ‘Gigi’ Merkman gaat voor Gold
Giralda Merkman is Statiaanse en eigenaresse van 
Wakeupcall Marketing voor Organo Gold Coffee in 
Atlanta, Verenigde Staten. Zij is zowel consultant als 
business developer.  Organo Gold is geen gewone 
koffie, maar ganoderma koffie: ganoderma is een 
geneeskrachtige paddenstoel; het extract versterkt 
het  immuun systeem, neemt het stressgevoel weg en 
verlaagt de bloeddruk.  

Organo Gold is in 2008 opgericht en kent een 
bijzonder netwerk marketing bedrijfsmodel waarbij iedereen consulent kan 
worden en geld kan verdienen. 
‘Gigi’ studeerde aan de Florida International University en deed de middelbare 
school op het Peter Stuyvesant College in  Curaçao. Voordat zij begon met 

Marlon Reina wint Connecting Differences Award!
Marlon Reina heeft de Connecting Differences Award 
gewonnen! Marlon is gekozen uit 35 kandidaten. Op 
14 maart 2012 in het Amsterdamse jongerencentrum 
Argan streden drie finalisten op de Award, onder wie 
ook de Caribische Nederlander Juan Walter.

Marlon is een bekende persoon in de Caribisch-
Nederlandse samenleving die zich inzet voor de 
homoacceptatie en emancipatie. Marlon is lid van de 
commissie seksuele diversiteit van OCaN en was actief 
betrokken bij het OCaN-project “homoseksualiteit 
bespreekbaar maken in eigen kring”, waaronder de 
deelname van de eerste Caribisch-Nederlandse boot 
op de Gay Canal Parade. Maar daarnaast is Marlon met 
zijn bedrijf SIMPLA ook actief op andere terreinen. 
Zo organiseert hij jaarlijks op 17 augustus de Tula-
herdenking. Ook was Marlon actief bij de organisatie 
van de Stop the Violence mars in samenwerking met 
de Antilliaans-Arubaanse gemeenschap.

Marlon PABIEN! We zijn zo ontzettend trots op jou. 
Je bent een groot voorbeeld voor eenieder die ernaar 
streeft om zichzelf te mogen zijn, ongeacht kleur, 
achtergrond, of seksuele gerichtheid. Je hebt deze 
prijs meer dan verdiend! Juan Walter, jij ook van 
OCaN van harte gefeliciteerd met je plek met bij de 
eerste drie!

De Connecting Differences Award is voor een 
persoon die zich aan de hand van concrete activiteiten 
inzet om homoseksualiteit bespreekbaar te maken 
bij groepen waar dit gevoelig ligt, zoals bij etnische 
en religieuze groepen. De Connecting Differences 
Award is bedoeld om deze persoon in het zonnetje te 
zetten, te waarderen en te eren voor de gedane arbeid 
en te inspireren om hiermee verder te gaan.

Meer info, zie: http://connectingdifferences.nl/
connecting-differences-award

Wakeupcall Marketing Organo Gold was zij werkzaam bij diverse Amerikaanse bedrijven, zoals JPMorgan 
Chase, Bank of America, Mid Atlantic Capital en Seccion Amarilla. Giralda doet de promotie voor Organo 
Gold International in verschillende markten en traint distributeurs om ‘full potential’ te behalen binnen hun 
regio.  Meer info over haar bedrijf? Kijk op www.wakeupcall.organogold.com! 
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Curaçao herdenkt neerschieten vijftien 
‘Rotterdam-Chinezen’ in Tweede Wereldoorlog 

door Nederlandse Militaire Politie 

Op vrijdag 20 april 2012 herdenkt Curaçao het 
neerschieten van vijftien ‘Rotterdam-Chinezen’, dit 
jaar precies zeventig jaar geleden.

Een bijna vergeten episode uit de geschiedenis van de 
Tweede Wereldoorlog. Wat was er precies gebeurd? 
Op 25 februari 1942 gingen 400 werknemers en een 
groep officieren van de Curaçaosche Scheepvaart 
Maatschappij (CSM, een volwaardig onderdeel van de 
Koninklijke Shell.) in staking tegen de erbarmelijke 
beveiliging van de slecht onderhouden olietankers. 
Deze werden bedreigd door Duitse U-boten die zich 
bevonden in het Caribisch gebied. Hoewel de eisen 
van de Nederlandse officieren werden ingewilligd, 
werden de Chinese zeelieden massaal opgesloten 
in kamp Suffisant. Deze ‘Rotterdam-Chinezen’ – zo 
genoemd, omdat de meeste uit Rotterdam kwamen - 
waren met name stokers en overig machinepersoneel. 

Betere bescherming tegen Duitse U-boten
De Rotterdam-Chinezen staakten niet alleen voor 
betere bescherming tegen de U-boten, maar ook voor 
een gelijkwaardiger en menswaardiger behandeling. 
“Op 20 april 1942 werd vroeg in de ochtend een 
poging gedaan werkwillende Rotterdam-Chinezen 
van stakers te scheiden. Er ontstond een grote chaos 
onder de stakers en de ordebewaarders van Shell 
Curaçao, die werden bijgestaan door enkele agenten 
van de Nederlandse Militaire Politie. De situatie 
kreeg het karakter van een opstand. Deze werd door 
de bewakers met scherp geschut neergeslagen. Enkele 
van hen raakten hierbij licht gewond, maar onder de 
ongewapende gevangenen vielen vijftien doden en 
meer dan veertig gewonden. Deze slachting koste 
meer mensenlevens dan alle oorlogshandelingen op 
Curaçao bij elkaar”, zo staat te lezen op de website van 
Nationaal Monument Curaçao. 

‘Olieproductie niet in gevaar’
De olieproductie mocht niet in gevaar komen; de 
olieraffinaderijen van Curaçao en Aruba waren 
destijds één van de grootste ter wereld die met name 
de Engelse troepen in Noord-Afrika dienden te 
voorzien van brandstof. Dat was de reden van het 
meedogenloze optreden. De toenmalige gouverneur 

van de Nederlandse Antillen werd opgedragen een 
Chinese gezant, die mogelijk naar de toedracht van 
het incident zou gaan informeren, ‘terstond de mond 
te snoeren’.

Nederland weigerde onderzoek
De Parlementaire Enquêtecommissie 
Regeringsbeleid 1940-1945 weigerde om het 
bloedbad onder de Shell-stakers in haar onderzoek 
te betrekken. De werkweigering van de Nederlandse 
scheepsofficieren die samen met deze Chinese Shell-
arbeiders meestaakten, werd echter wel door deze 
commissie in behandeling genomen, zo laat arts-
onderzoeker voorzitter Nizaar Makdoembaks van 
Stichting Eerherstel Oorlogsslachtoffers Curaçao 
(SEOC) weten op de informatieve website www.
nationaalmonumentcuracao.com.  

Anoniem begraven
De vijftien doodgeschoten stakers werden anoniem 
begraven op een veldje van Kolebra Bèrdè. In 
2003 pas werd deze door bisschop Secco van de 
Nederlandse Antillen gewijd tot erebegraafplaats. In 
2007 is de erebegraafplaats aangemerkt als Nationaal 
Monument. De Curaçaose overheid is vorige maand 
akkoord gegaan met een verzoek van de SEOC 
om 20 april uit te roepen tot Herdenkingsdag “De 
Aprilmoorden”. Historische bronnen zijn in te zien 
op http://www.nationaalmonumentcuracao.com/de-
aprilmoorden/. 
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Nieuws van de 
LOM-

samenwerkingsverbanden

Op 10 mei 2012 spreken de 8 samenwerkingsverbanden 
van het Landelijk Overleg Minderheden (LOM) 
met minister Leers (Asiel, Integratie en Immigratie) 
over het SCP Jaarrapport Integratie 2011 en over het 
Besluit wetswijziging inburgering. Eén van de thema’s 
die naar aanleiding van het SCP-rapport besproken 
wordt is ethnic profiling: de koppeling van rasgegevens 
aan negatieve kenmerken en het handelen daarnaar 
door politie en justitie. Zo werd onlangs duidelijk 
dat discriminatie zelfs vóórkomt in de rechterlijke 
macht: verdachten met een ‘buitenlands uiterlijk’ die 
de Nederlandse taal spreken een ruim vijf keer zo 
grote kans lopen om te worden veroordeeld tot een 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf dan daders met 
een Nederlands uiterlijk die ook de Nederlandse taal 
spreken, zie ook http://www.ocan.nl/OCan-Nieuws/
discriminatie-in-rechterlijke-macht-onacceptabel.
html.   

SCP Jaarrapport Integratie
De LOM-swv’n vinden het belangrijk dat in het 
SCP-Jaarapport Integratie de uitkomsten van 
gegevens over bijvoorbeeld de onderwijspositie 
en werkloosheid gecorrigeerd zijn naar een aantal 
factoren, te weten sekse, huishoudinkomen, 
opleiding en stedelijkheid. Niettemin zijn er meer - 
en misschien meer doorslaggevende - factoren die 
achterstanden kunnen verklaren, zoals achterstand 
van de woonbuurt, migratiefactoren, sociale 
binding, psychische gezondheidsproblemen en 
rassendiscriminatie. De LOM-swv’n hebben aantal 
politieke punten gedistilleerd uit het tweejaarlijkse 
SCP Jaarrapport Integratie die aan de orde zal komen 
op het LOM-overleg. Deze zijn:
•	 Ouderbetrokkenheid	breed:	bij	opvoeding	en	
 school. 
•	 De	hoge	werkloosheid	onder	
 migrantenjongeren en een nieuw actieplan.
•	 Hoe	gaat	de	rijksoverheid	de	algemene	
 instellingen (hulpverlening) stimuleren om 
 zijn beleidsdoel, ‘het generieke beleid bereikt 

LOM overlegt met minister Leers over ‘ethnic profiling’
 alle doelgroepen’, te realiseren?
•	 Het	selectief	rechercheren	van	de	politie	
 onder bepaalde groepen jongeren, ook wel 
 ‘ethnic profiling’ genoemd.
•	 Gezondheidszorg:	de	problematiek	rondom	
 onder meer schizofrenie bij jonge mannen uit 
 de etnische minderheidsgroepen.

Inburgering
De kern van het nieuwe inburgeringsbeleid houdt 
in, dat deze een geheel eigen verantwoordelijkheid 
wordt voor de inburgeringsplichtige, dat wil zeggen 
óók financieel. Inburgeringsplichtigen kunnen wel 
gebruik maken van een sociaal leenstelsel, zie http://
www.ocan.nl/Nieuws/inburgering-als-voorwaarde-
voor-verblijf-in-nederland.html. Aan het verwijtbaar 
niet behalen van een inburgeringsexamen binnen 
een bepaalde tijd bestaat een ‘verblijfsgerechtelijke 
consequentie’. Niettemin wordt in deze artikel 8 van 
het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 
(EVRM), het recht op een gezinsleven, gerespecteerd. 
De doelgroep ‘vrijwillige inburgeraars’, waar 
Caribische Nederlanders onder vielen, vervalt.

Het nieuwe wetsvoorstel inburgering was reeds vorig 
jaar mei besproken op het LOM-overleg. De Minister 
heeft zijn besluit hierover al genomen. De LOM-swvn 
zullen niettemin hun zorg uiten over onder meer de 
kwaliteit en toegankelijkheid van het aanbod.

Specifieke punten per minderheidsgroep
Per samenwerkingsverband kunnen specifieke 
punten, of algemene aandachtspunten worden 
ingebracht. Deze zijn bijvoorbeeld de registratie 
van bepaalde doelgroepen – zoals Molukkers en 
Zuid-Europeanen - om de sociaaleconomische 
ontwikkelingen te kunnen volgen, het doel en de 
noodzaak van etnische registratie en het probleem 
van perinatale sterfte onder Antilliaanse baby’s.
Eenieder kan belangrijke punten met betrekking tot 
Caribische Nederlanders mailen naar info@ocan.nl .
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Rechterlijke macht discrimineert verdachten 
met ‘buitenlands uiterlijk’

De Samenwerkingsverbanden van het Landelijk 
Overleg Minderheden (LOM) zijn geschrokken 
van de resultaten van een onderzoek waaruit blijkt 
dat verdachten met een ‘buitenlands uiterlijk’ die 
de Nederlandse taal spreken een ruim vijf keer zo 
grote kans lopen om te worden veroordeeld tot een 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf dan daders met 
een Nederlands uiterlijk die ook de Nederlandse taal 
spreken. 

Voor verdachten die de Nederlandse taal niet 
machtig zijn is die kans maar liefst twintig keer zo 
hoog. De LOM-samenwerkingsverbanden vinden 
deze discriminatie in de rechterlijke macht volstrekt 
onacceptabel. In een brief aan minister Opstelten 
vragen zij hem onomwonden afstand te nemen 
van deze discriminerende praktijken en gepaste 
maatregelen te treffen.

Onlangs verscheen in het Nederlands Juristenblad het 
artikel ‘Verschillen in straftoemeting in soortgelijke 
zaken’[1]. Het artikel doet verslag van een onderzoek 
naar de vraag of specifieke kenmerken van een 
verdachte als een al dan niet Nederlands uiterlijk 
en het al dan niet spreken van de Nederlandse taal 
een rol spelen bij het bepalen van de straf die door 
rechters wordt opgelegd.

Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat:
1. Daders met een ‘buitenlands uiterlijk’ die de 
Nederlandse taal spreken een ruim vijf keer zo 
hoge kans lopen om te worden veroordeeld tot een 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf dan daders met 
een Nederlands uiterlijk die ook de Nederlandse taal 
spreken.
2. Daders met een ‘buitenlands uiterlijk’ die niet 
de Nederlandse taal spreken een twintig keer zo 
hoge kans lopen om te worden veroordeeld tot een 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf dan daders met 
een Nederlands uiterlijk die ook de Nederlandse taal 
spreken.
Hoewel de variabelen als etniciteit en nationaliteit 
niet in dit onderzoek zijn meegenomen, ligt het 
voor de hand dat het bij daders met een ‘buitenlands 
uiterlijk’ gaat om verdachten afkomstig uit etnische 
minderheidsgroepen, met al dan niet de Nederlandse 
nationaliteit.

Dit wijst erop dat rechters zich bij de straftoemeting 
aan verdachten - ook aan die de Nederlandse 
taal machtig zijn - laten leiden door negatieve 
stereotypering en hierbij dus sprake is van ongelijke 
behandeling en discriminatie.

De LOM-samenwerkingsverbanden zijn geschrokken 
van de resultaten van het onderzoek. Die wijzen erop 
dat Vrouwe Justitia niet zo blind is voor verschillen 
in huidskleur, afkomst en herkomst als zou moeten. 
Daarmee wordt het vertrouwen van burgers in de 
rechtspraak en rechtsstaat ten diepste aangetast.
Voor de LOM-samenwerkingsverbanden is deze 
discriminatie in de rechterlijke macht volstrekt 
onacceptabel. In een brief aan minister Opstelten 
vragen zij hem onomwonden afstand te nemen van 
deze discriminerende praktijken, gepaste maatregelen 
te treffen en op korte termijn met hen overleg te 
voeren.

[1]’Verschillen in straftoemeting in soortgelijke zaken. 
Een kwantitatief onderzoek naar de rol van specifieke 
kenmerken van de dader’, Hilde Wermink, Jan de 
Keijser en Pauline Schuyt, Nederlands Juristenblad, 
16-03-2012, Afl. 11, blz. 726-733. 
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BON PA BO SA! GOOD TO KNOW!
Dochter op bangalijst? Doe aangifte wegens 

smaad of laster
Een 13-jarig meisje uit Pijnacker heeft eind maart 
zelfmoord gepleegd. Eén van de mogelijke redenen 
hiervoor was waarschijnlijk, omdat zij op een 
zogeheten ‘banglijst’ voorkwam: een lijst van meisjes 
die volgens de jongeren de grootste…‘sletten’ zijn; dat 
wil zeggen, meisjes die ‘de grenzen van het seksueel 
aanvaardbare overschrijden’.
Sta jij, of je dochter, op een bangalijst? Dan is het 
mogelijk om aangifte te doen bij de politie vanwege 
smaad, of laster. Het verspreiden van een bangalijst 
is strafbaar, omdat je niet zomaar iets mag roepen 
over iemand waarmee je iemands eer of goede naam 

Verplichte aangifte getuige 
ernstig misdrijf

Bent u getuige van een ernstig misdrijf, 
bijvoorbeeld ‘tegen het leven gericht’? Dan bent 
u volgens de wet verplicht een aangifte te doen, 
zie ook http://overheidsloket.overheid.nl/index.
php?p=product&;product_id=11662.  

Tegen het leven gerichte misdrijven (doodslag, 
moord, enzovoort), mensenroof of verkrachting. De 
verplichting tot het doen van aangifte geldt niet indien 
daardoor gevaar voor vervolging voor uzelf ontstaat 
of als daardoor gevaar voor vervolging ontstaat voor 
iemand bij wiens vervolging u zich van het afleggen 
van een getuigenis zou kunnen verschonen (dat 
laatste wil zeggen dat u zich kunt verontschuldigen 
voor het afleggen van een getuigenis).

Eenieder die inlichtingen kan verschaffen over 
bijvoorbeeld een moord, wordt verzocht contact op te 
nemen met de politie, telefoon: 0900-8844. Anoniem 
melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800-
7000, zie ook www.meldmisdaad.nl.

Eigen paspoort of ID 
voor kinderen 

vanaf 26 juni 2012

Kinderen moeten vanaf 26 juni 2012 een eigen 
paspoort of Nederlandse identiteitskaart hebben 
om naar het buitenland en weer terug naar 
Nederland te kunnen reizen. De geldigheid van 
kinderbijschrijvingen in het paspoort van hun 
ouder(s) cq de voogd komt op 26 juni 2012 te 
vervallen, zo heeft de Europese Unie besloten. Vraag 
op tijd een paspoort of identiteitskaart aan! Meer info? 
Zie http://www.paspoortinformatie.nl/nederlands/
Kinderbijschrijving. De identificatieplicht (met 
paspoort of ID) blijft voor kinderen vanaf 14 jaar.

aantast, zo valt te lezen op een jongerenwebsite van 
de politie. Voor smaad en laster kan de dader een 
straf krijgen.

Hoe je aangifte kan doen en welk bewijsmateriaal 
je moet meenemen staat op: http://www.
vraaghetdepolitie.nl/sf.mcgi?1502%20. 

Op zondagochtend 25 
maart werd de Antilliaan 
Railyson Mathilda 
vermoord in Delft. De 
jonge verdachte (16) heeft 
zich gemeld bij de politie.
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Brochure 
“Gearresteerd in de Dominicaanse Republiek”

Nederlanders nemen een toppositie in als het gaat 
om het aantal onderdanen in een buitenlandse cel, 
met name in de Dominicaanse Republiek (166) 
en Peru (116), zo valt te lezen op http://www.rnw.
nl/nederlands/article/recordaantal-nederlanders-
buitenlandse-cel.

De brochure Gearresteerd in de Dominicaanse 
Republiek van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken (januari 2012) is geschreven om betrokkenen 
te informeren over zaken als rechtsbijstand, het 
strafproces, het Dominicaanse gevangeniswezen 
en wat Nederlandse instanties wel en niet voor u 
kunnen doen. De brochure is te lezen op: http://
www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/
bro chures/2012/01/16/ge ar resteerd- in-de-
dominicaanse-republiek.html. 
In de Dominicaanse Republiek worden voor delicten 
met verdovende middelen aanzienlijk hogere straffen 
opgelegd dan in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint 

Maarten of Caribisch 
Nederland. De 
D o m i n i c a a n s e 
wet maakt geen 
onderscheid tussen 
sost- en harddrugs. 
De straffen voor 

Stichting Herdenking Slavernijverleden 2013 
bereidt programma voor

Op 1 juli 2013 is het 150 jaar geleden dat de slavernij in de Nederlandse koloniën in Suriname in ‘Curacao en 
Onderhorigen’ werd afgeschaft. De stichting Herdenking Slavernijverleden 2013 is bezig met de voorbereiding 
voor het samenstellen van een herdenkingsprogramma. 

Stichting Herdenking Slavernijverleden 2013 wil het slavernijverleden en hedendaagse vormen van 
slavernij onder de aandacht te brengen van een groot publiek, zo valt te lezen op de website www.
herdenkingslavernijverleden2013.nl. 

In het bestuur van de stichting nemen deel Joan Ferrier (voorzitter), Edward Asscher (penningmeester en 
secretaris), mevrouw Marian Markelo, John Leerdam, Franc Weerwind, Derrel Winter, Roelof Koops en Harry 
van Waveren. 

drugsdelicten variëren van 5 tot 30 jaar.

In de brochure treft u informatie over achtereenvolgens:
•	 de	Nederlandse	instanties:	de	Nederlandse	
 ambassade en het consulaat.
•	 Rechtsbijstand:	hulp	van	een	tolk	en	(pro	deo)	
 advocaat.
•	 Het	strafproces.
•	 Rechtsmiddelen.
•	 Gevangenschap	(o.a.	bezoekmogelijkheden).
•	 Geen	mogelijkheid	tot	straf	ondergaan	in	
 Nederland (WOTS).
•	 Bijlagen	(o.a.	adressenlijst	/	woordenlijst)
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Papiamentu kinderboek voor de iPad
Komedó di lèter, faro i barku pirata is het eerste 
interactieve prentenboek voor kinderen dat op de iPad 
in het Papiamentu verschijnt. Het oorspronkelijke 
verhaal *Lettervreters, vuurtorens en piratenboten* 
is door
auteur Charlotte Doornhein geschreven. Diana 
Lebacs heeft de prachtige Papiamentu vertaling van 
Lettervreters gemaakt en Laura Quast fungeerde als 
meelezer.

Ian tin un ruman hòmber chikí: beibi Warwaruchi. 
For di dia ku Warwaruchi por gatia, tin yen di kos 
straño ta sosodé. Un hende, un algu, ta kome buki manera ta krokèt nan ta. Hopi faro ta tira lus den sala. I 
laman ta pasa den henter e kas.

Komedó di lèter, faro i barku pirata ta un dushi buki di prenchi pa tur hende ku tin un ruman hòmber òf un 
ruman muhé chikitu ku ta riba un biahe di deskrubrimentu. Edat: for di 3 aña.

Het interactieve prentenboek is nu in het Papiamentu, Nederlands en Duits te koop in de AppStore. Prijs: 3,99 
euro. Voor meer informatie zie www.lettervreters.info. 

Haagse Caribisch-Nederlandse senioren gezocht 
voor Levensboekenprogramma

Levensboeken vertellen het verhaal van Haagse 
ouderen. Vrijwilligers luisteren naar het levensverhaal 
en maken hiervan een boek met foto’s en verhalen 
over hoogte- en dieptepunten.

Vrijwilligers kunnen een Levensboek maken. 
Gedurende gemiddeld drie maanden bezoek de 
vrijwilliger een Haagse oudere en verzamelt  verhalen 
en foto’s. Die verwerk hij of zij in overleg met de 
verteller in een boek. De vrijwilliger kan wekelijks 
of tweewekelijks afspreken, net wat jullie beiden het 

Woongroep Nos Aguamarino uit Den Haag. Foto: RNW.

beste uitkomt. Er doen 42 zorginstellingen mee met het project Levensboeken. Ouderen melden zich via deze 
instellingen aan om een Levensboek te maken.

Voor het project worden Caribisch-Nederlandse senioren uit Den Haag gezocht. Caribisch-Nederlandse 
ouderen zitten vol met levensverhalen. Het is bijzonder om deze te delen! Meer info? Kijk op http://www.
hofnet.nl/index.php?id=165. 



21

NIEUWS van OCaN

OCaN kent drie nieuwe bestuursleden: Ramona 
Pikeur, Marvelyne Wiels en Gerold van Elshuis. 
Hieronder vier vragen voor Marvelyne.

Marvelyne Wiels

1. Wie ben je? 
Ik ben Marvelyne Wiels, moeder, zus, dochter, 
vriendin en werkneemster.

2. Wat zijn je hobby’s, je werk?  
Mijn hobby’s zijn lezen, reizen, koken en antiek, ik 
werk als Hoofd Operational Support bij ABNAMRO 
Bank. 

3. Waarom ben je bij OCaN terecht gekomen? 
OCaN is een regimebewaker voor ons Caribische 
Nederlanders. Ik ben bij OCaN gekomen om te leren 
en mijn kennis te delen. 

4 Wat wil ik bereiken bij / met OCaN (idealen) 
en wat kunnen de Caribische Nederlanders van je 
verwachten?
Ik ben van mening dat OCaN een sterke positie 
heeft binnen het Koninkrijk en een veel expertise 
die ingezet kan worden om onze mensen weerbaar 
te maken. Ik hoop een steentje hieraan te kunnen 
bijdragen.

Levensmotto: “If people are trying to bring you down 
it only means that you are above them....” 

OCaN stagiaire Jahaira 
Antonia onderzoekt 

wensen OCaN-achterban
In het kader van haar afstuderen in de richting 
Toerisme en Recreatie aan de Hogeschool Inholland 
Rotterdam, is de Curaçaose Jahaira Antonia 
momenteel bezig met een onderzoek voor OCaN. 

De enquête die zij voor het onderzoek heeft opgesteld 
gaat over de wensen, behoeften en beleving van de 
achterban van OCaN in het kader van de evenementen 
die worden georganiseerd. Onder het begrip 
evenementen valt een breed scala aan georganiseerde 
belevenissen (activiteiten) zoals, vergaderingen, 
werkbezoeken, bijeenkomsten, meetings, congressen, 
feestelijke en openbare manifestaties. Met de 
resultaten van deze enquête wordt er gekeken in 
hoeverre OCaN aan de wensen en behoeften van de 
OCaN-relaties  voorzien om hun betrokkenheid te 
vergroten en een duurzame relatie op te bouwen of 
te versterken. 

Het onderzoek is uitsluitend bedoeld voor personen 
die in Nederland woonachtig zijn en die (redelijk)  
bekend zijn met OCaN. De gegevens van de enquête 
zullen in vertrouwen worden verwerkt en is volledig 
anoniem. Het invullen van deze enquête zal ongeveer 
vijf minuten van uw tijd in beslag nemen. De 
resultaten van dit onderzoek zullen als zij eenmaal 
beschikbaar zijn, op de website of via de nieuwsbrief 
van OCaN bekend worden gemaakt. 

U kunt meedoen tot 5 mei 2012. De enquête kunt 
u aanklikken op http://www.enquetemaken.be/
toonenquete.php?id=105501.  

We wensen Jahaira veel succes met haar onderzoek 
en danken u alvast hartelijk voor uw medewerking!



22

Het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN) is de gesprekspartner van de rijksoverheid inzake 
integratiethema’s van Caribische Nederlanders. OCaN participeert in het Landelijk Overleg Minderheden 
(LOM) en kent zijn wettelijke fundament in de Wet Overleg Minderhedenbeleid (WOM). 

Vanwege de herijking van het integratiebeleid is het OCaN’s ambitie om in de nabije toekomst  haar financiering 
te genereren door het aanbieden van producten en diensten waaronder  advies, onderzoek en projecten aan 
(semi-)overheden, maatschappelijke organisaties, individuele rechtspersonen en het bedrijfsleven. 

Voor het transitieproces zijn wij op zoek naar een zelfstandige, gedreven en ervaren commerciële 
projectcoördinator. Als commerciële projectcoördinator zult u naast het vorm en inhoud geven aan het 
transitieproces ook: ‘de vraag in de markt’ gaan verkennen en ons aanbod daarop afstemmen; de (huidige)
diensten en producten van OCaN uitbouwen en ‘in de etalage zetten’; acquireren van nieuwe opdrachten en 
een netwerk van (potentiële) opdrachtgevers opbouwen. U begeleidt adviseurs en projectmedewerkers bij de 
uitvoering van opdrachten en bewaakt processen, waarbij accountmanagement en databasebeheer van belang 
zijn. Daarnaast heeft de commerciële projectcoördinator een aantal beleidsuitvoerende taken. Kortom een 
functie met veel ruimte en verantwoordelijkheid.     

Van de commerciële projectcoördinator wordt verwacht dat deze zelfstandig kan opereren en in het 
transitieproces de samenhang binnen de nieuwe organisatie mede actief vorm geeft. Van belang is om 
OCaN te verstevigen en te ondersteunen bij het adviseren van overheden, maatschappelijke organisaties, 
individuele rechtspersonen en het bedrijfsleven met betrekking tot diverse maatschappelijke vraagstukken  en 
aandachtsgroepen. Te denken valt onder andere aan onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, arbeidsmarkt, 
migratie, wonen/leefbaarheid  en integratie, alsmede aan  aandachtsgroepen zoals multiprobleemgezinnen, 
senioren, nieuwkomers, jeugd en risicojongeren. 

Als marktgeoriënteerde organisatie zal OCaN zich onderscheiden vanwege zijn achterban en brede netwerk van 
deskundigen en sleutelfiguren. Van de commerciële projectcoördinator wordt verwacht dat hij/zij dit netwerk 
verder uitbouwt: uit dit netwerk wordt namelijk belangrijke informatie gehaald en deskundigen geselecteerd 
voor het opzetten en uitvoeren van opdrachten.

De commerciële projectcoördinator wordt aangestuurd door het bestuur van OCaN. Hij/zij werkt nauw samen 
met de medewerkers op het bureau. 

De taken van de commerciële projectcoördinator zijn o.a.:
•	 ‘de	vraag	in	de	markt’	verkennen	en	het	aanbod	van	OCaN	daarop	afstemmen;	
•	 de	(huidige)	diensten	en	producten	van	OCaN	actief	uitbouwen	en	‘in	de	etalage	zetten’;	
•	 acquireren	van	nieuwe	opdrachten	en	een	netwerk	van	(potentiële)	opdrachtgevers	opbouwen.	
•	 Projectmanagement:	ontwikkelen,	plannen,	uitvoeren,	evalueren	en	verantwoording	afleggen	van	
 projecten, inclusief financieel beheer. 
•	 Begeleiden	van	adviseurs	en	projectmedewerkers	bij	de	uitvoering	van	opdrachten	en	bewaken	van	
 processen. 
•	 het	met	raad	en	daad	vormgeven	en	ondersteunen	van	het	transitieproces;
•	 accountmanagement	en	databasebeheer;		
•	 beleidsuitvoerende	taken;	
•	 het	adviseren	en	ondersteunen	van	het	bestuur,	bureau	en	de	transitiecommissie	van	OCaN;
•	 afleggen	van	verantwoording	aan	het	bestuur	door		heldere	periodieke	financiële	en	inhoudelijke	
 rapportages.
     Zie vervolg op volgende pagina

Vacature Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN)

Commerciële projectcoördinator
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De geschikte commerciële projectcoördinator beschikt over:
•	 minimaal	HBO	opleiding	bedrijfskunde,	bestuurskunde,	of	een	soortgelijke	studie;
•	 meerjarige	ervaring	in	de	commerciële	sector,	bij	voorkeur	met	betrekking	tot	maatschappelijke	of	
 projectorganisaties; 
•	 ruime	ervaring	met	transitieprocessen	bij	voorkeur	van	non-profit	naar	profit;
•	 aantoonbare	ervaring	als	commerciële	projectcoördinator,	of	projectleider;
•	 aantoonbare	kennis	met	het	verbinden	en	integreren	van	ICT	binnen	transitieprocessen	en	de	
 organisatie;
•	 kennis	van	en	affiniteit	met	de	Caribisch-Nederlandse	doelgroep	en/of	andere,	vergelijkbare	doelgroepen	
 met een migratieachtergrond;  
•	 geen	negen	tot	vijf	mentaliteit	in	verband	met	de	vaak	wisselende	werktijden;

Competenties:
•	 resultaatgericht;
•	 strategisch;
•	 samenwerkingsgericht;
•	 initiatiefrijk/proactief;
•	 organisatie-	en	omgevingsensitief;
•	 betrokken/loyaal;
•	 uitstekende	communicatieve	vaardigheden,	zowel	binnen	de	eigen	organisatie	als	daarbuiten,	mondeling	
 en schriftelijk.  
•	 flexibel.

De functie is voor 32 uur in de week en in eerste instantie voor een half jaar (zes maanden) met de mogelijkheid 
tot verlenging. Bij deze functie hoort, afhankelijk van de ervaring, een maximale salaris van €3.622,-- per 
maand op basis van een 36–urige werkweek.  

Uw sollicitatie kunt u vóór vrijdag 11 mei 2012 richten aan stichting OCaN, tav het Bestuur, Laan van 
Meerdervoort 145a, 2517 AX Den Haag,  en mailen aan info@ocan.nl. De sollicitatiegesprekken zullen in de 
week van 21 t/m 25 mei 2012 plaatsvinden. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@ocan.nl, of bellen 
naar het kantoor van OCaN: 070-380.33.01. 
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Caribisch-Nederlandse 
agenda:

zo. 20 – vr. 27 april   Nationale Sportweek, www.nationalesportweek.nl.

vr. 20 april    Herdenking ‘Rotterdam-Chinezen’, 1942, zie ook 
     http://www.nationaalmonumentcuracao.com/kolebraberde/ 

vr. 20 april      Study Succesfully and Return Succesfully, st. Soualiga, Evertshuis 
     Bodegraven, 09-17.00h,  www.kgmsxm.nl 

vr. 20 april    Bijeenkomst Int. Decade for People of African Descent 2013-2023, 
     13.00h-17.00h, www.platformslavernijverleden.nl

za. 21 april    Marshé Informativo over succesvol, sociaal en duurzaam ondernemen, 
     CrossBorderRelations en MAAPP, locatie: Kibra Hacha, Adriaen van 
     Bergenstraat 18, Utrecht, www.crossborderrelations.org. Sprekers o.a. de 
     ‘gevmins’ Abath, Voges en Senior en Papito Zielinski. 

za. 21 april    Feestelijke afsluiting project Seksuele Diversiteit, MASHA DANKI I 
     SIGUI AWOR! theater Concordia, Hoge Zand 42, Den Haag (tram RR 3, 
     halte Brouwersgracht), 13.00h-17.00h, meer info, Marlon Reina (Simpla), 
     http://www.ocan.nl/OCan-Nieuws/caribisch-nederlandse-jongeren-
     hoe-jonger-hoe-homofobischer-ocan-sluit-succesvol-project-seksuele-
     diversiteit-af-met-zorgen.html. 

za. 21 april    Ban Topa Future Stars – Amsterdam 
     Pirates, Ban Topa Dames 1 
     Overgangsklasse KNBSB competitie 2012, 
     Sportpark De Toekomst, 
     Burg. Stramanweg, Amsterdam ZO. 

zo. 22 april    Lentefeest van Caribbean Lagoon, Event Plaza, Lange Kleiweg 86, 
     Rijswijk, 15.00h-21.00h, www.caribbeanlagoon.nl. 

zo. 22 april     Semanan Seù, Wijkcentrum De Poorten, Hasseltstraat 194, Tilburg, 15.-
     22.00h, stichting Caribische Senioren, 013-4685379. 
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 wo. 25 april     Banenmarkt Amsterdam Zuidoost,  
     http://www.zuidoost.amsterdam.nl/@517833/banenmarkt-25-april/ 

do. 26 april    ZonMw Slotcongres Seksuele gezondheid van de jeugd, Felix Meritis, 
     Amsterdam, 09.00h-17.00h. 

zo. 29 april    Robert Rojer speelt o.a. stukken van Jacobo Palm, Rudolf Palm, TV-
     programma Vrije Geluiden, ihkv cd-opname composities Rudolf Palm 
     (1880-1950), 10.30h, Nederland 1, zie 
     http://programma.vpro.nl/vrijegeluiden/afleveringen/2012/26.html. 

zo. 29 april    Kosecha Dankviering, Onze Lieve Moeder van Goede Raad, 
     Broekhovenseweg, Tilburg, 15.00h. 

ma. 30 april    Koninginnedag.

vr. 4 mei    Dodenherdenking op de Dam, deelname OCaN.

za. 5 mei    Bevrijdingsdag.  

Za. 5 mei    Maduro lezing door Ramona Pikeur, OBA Amsterdam Zuidoost, 
     14.00h - 16.00h. Meer info:  http://4en5meizuidoost.wordpress.com/ 

za. 5 mei    Dansuitvoering  Liberation of Labour, Dans en Drama, op composities 
     van onder andere de Curaçaose componist Jacobo Palm, Beethoven, 
     Bach en Astor Piazolla, Vorstelijk, Utrecht; vr. 11 mei in Werktheater 
     Amsterdam, vr. 1 juni in LCC Larenkamp Charlois Rotterdam, 20.30h, 
     zie www.dansendrama.com. 

do. 10 mei    LOM-overleg met minister Leers over concept wetswijziging Inburgering 
     en SCP Jaarrapport Integratie. 

vr. 11 – za. 12 mei   Diversity Works, Jaarbeurs Utrecht, www.diversityworks.nl. 

zo. 13 mei    Moederdag 

ma. 14 mei (o.v.)   OCaN dialoogbijeenkomst Centrum voor Jeugd en Gezin en 
     migrantenorganisaties, Den Helder (info: Evelyn Victoria Martier).

 Robert Rojer speelt muziek van zijn grootvader Jacobo Palm 
in VPRO’s Vrije Geluiden
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di. 15 mei    VN Internationale Dag van het Gezin, zie ook http://social.un.org/index/
     Family.aspx. 

wo. 16 mei    Verantwoordingsdag, www.verantwoordingsdag.nl

do. 17 – zo. 20 mei   Flinx Recruitment Expo Dutch-Caribbean, Rotterdam, http://flinx.biz/. 
     Deelname OCaN.

vr. 25 mei    Conferentie Ouderbetrokkenheid is een gesprek, Jaarbeurs Utrecht, 
     10.00h-16.45h, www.stichtingbmp.nl. 

vr. 25 mei    Concert Funk’n’Stein in Paradiso Amsterdam; eerste concert 
     geproduceerd door Sint-Maartenaar Mike Bindraban van boekingsbureau 
     Good Music Company. 
     Meer info: http://paradiso.nl/web/Agenda-Item/Funknstein.htm. 

za. 26 mei    Dia di Rincon na Hulanda, Bosvreugd, Tilburg.   

wo. 30 mei    Herdenking Trinta di Mei 1969. 


