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Curaçao

Onderzoek naar levend erfgoed
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Twee onderzoekers met Curaçaose
roots doen op dit moment
een onderzoek naar het
levende erfgoed van de
Nederlands-Caribische
eilanden. Het project heet
‘Traveling
Caribbean
Heritage’.
De onderzoekers zijn de op
Curaçao geboren Valika Smeulders en Joeri Arion die onder andere opgroeide op Curaçao. Doet
Arion vooral onderzoek op de eilanden, Smeulders houdt zich
bezig met ‘de Antillianen’ in
Nederland. Smeulders is erfgoeddeskundige en Arion promoveert op dit onderwerp. Dit
doen zij beiden aan de Universiteit van Leiden onder begeleiding van Gert Oostindie, die behalve directeur van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en

Twee Curaçaose onderzoekers in Leiden

Valika Smeulders en Joeri Arion.
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Volkenkunde (KITLV) ook hoogleraar koloniale en postkoloniale
geschiedenis is in Leiden.
De wetenschappers zijn niet
geïsoleerd bezig, belangrijk vonden zij dat het niet over de bewoners ging zonder hen er uitdrukkelijk bij te betrekken, zo staat te
lezen op de website van de Universiteit Leiden. Er zal bovendien een congres georganiseerd
worden in september van dit
jaar. Er wordt dan met betrokke-

nen nagegaan wat meer onderzoek verdient. ,,Het onderzoeksteam leidt ook lokale trainees
op om jonge Antillianen nadrukkelijk te betrekken bij hun
erfgoed. Oostindie: ‘Dit project
is niet alleen wetenschappelijk,
maar sluit ook aan op maatschappelijke vragen en deskundigheidsbevordering ter plaatse’.”, aldus de Universiteit Leiden.
Belangrijkste conclusie uit het

onderzoek tot nu toe is het erkennen van de onderlinge verscheidenheid.
De aanleiding voor het onderzoek, zo staat op de site te lezen:
,,Ondanks de nauwe relatie met
Nederland werd er relatief weinig onderzoek gedaan naar het
Caribische deel van het Koninkrijk. Arion: ‘Over het onderzoek
dát gedaan werd, bestond onvrede op de eilanden: het was wel
onderzoek over hen, maar niet
mét hen. Daarom werken we nu
nauw samen met Antillianen die
er wonen of er vandaan komen.’
Het team onderzoekt met de eilandbewoners hoe documentatie van en reflectie op erfgoed
kan bijdragen aan de ontwikkeling van inclusieve samenlevingen. Het gaat om erfgoed in de
breedste zin, zoals gebouwen,
geschiedenis, muziek, dans en
literatuur.”
Behalve het culturele erfgoed,
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is identiteit ook een belangrijk
onderwerp. De website hierover:
,,Op de Benedenwindse Eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao
is een levendig debat gaande
over wat nu hun identiteit bepaalt, vertelt promovendus Joeri
Arion, die onder andere opgroeide op Curaçao. De eeuwenlange
migraties van en naar de drie eilanden hebben de cultuur van de
bewoners sterk beïnvloed. Daarnaast spelen ook de postkoloniale status, natievorming en het
toerisme een rol. Arion brengt
dit veranderingsproces in kaart
en werkt hierbij intensief samen
met lokale partners, waaronder
de universiteiten van Curaçao en
Aruba. De erfgoedinstellingen
van de eilanden geven via een
vragenlijst aan wat zij belangrijk
vinden.”
Maar het onderzoek is complexer dan menigeen misschien
denkt, want ook tussen de eilanden zijn er verschillen en op de
eilanden zelf ook.

Borreltje prins Bernhard

Eric Hooi, verzamelaar van oude foto’s, deelt zo nu een dan een
foto van weleer. Op deze foto staat prins Bernhard, die een borreltje
drinkt samen met Anthon Smeets en de ministers Ciro Kroon en
Ronchi Isa, tijdens het Koninklijk bezoek op 3 oktober 1965.
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Curaçaoroute nog lucratiever
Vervolg van pagina 9
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Recente belastingafspraken tussen Curaçao en Nederland hebben de ‘Curaçaoroute’ echter
nog lucratiever gemaakt. ,,Sinds
2016 is de bedrijfsstructuur van
BCD voor belastingontwijking
fiscaal gezien nog aantrekkelijker gemaakt door een nieuwe regeling tussen Nederland en Curaçao, waarmee de Nederlandse
overheid
belastingontwijking
verder faciliteert, en waardoor
BCD Groep nu de Nederlandse
dividendbelasting in zijn geheel
kan ontwijken.”
BCD is niet ingegaan op de

uitnodiging van Somo op de bevindingen te reageren.
De BCD Groep is opgericht
door John Fentener van Vlissingen die deel uitmaakt van de
Nederlandse ondernemersfamilie Fentener van Vlissingen, ook
bekend van het Nederlandse
multinationale concern SHV
Holdings.
Morgen begint in Den Haag
een parlementaire commissie
een mini-enquête naar onder
meer brievenbusfirma’s. Vrijdag
wordt de Curaçaose zakenman
Gregory Elias als kenner van de
trustsector door de commissie
gehoord.
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