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In Eilande(rs)n aan het Roer 
werken onderzoekers en 
maatschappelijke partners 
samen om technische, tradi-
tionele en hedendaagse ken-
nispraktijken bijeen te bren-
gen. Het doel is om nieuwe 
duurzame en inclusieve 
strategieën te ontwikkelen 
ten aanzien van de huidige 
klimatologische uitdagingen. 
Daarnaast wordt een trans-
Atlantisch platform en regi-
onaal expertisecentrum ont-
wikkeld om het onderzoek 
en onderwijs over klimaat-
problematiek te bevorderen. 
“Het gaat om het opbouwen 
van capaciteit. We willen sa-
menwerken met de univer-
siteiten in de regio zoals de 
Maagdeneilanden, Sint Tho-
mas, Sint Croix, Trinidad & 
Tobago en rest van het Ca-
ribisch gebied maar ook met 
Puerto Rico bijvoorbeeld. De 
‘Dutch West Indies’ maakt 
deel uit van de West Indies, 
laten we ons concentreren 
op het Caribische gedeelte 
en het Koninkrijk.”
Toen Guadeloupe te horen 
kreeg dat hij het onderzoeks-
programma kon gaan doen 
was hij ontzettend blij met 
het nieuws. Door de coron-
apandemie en toeslagenaf-
faire in Nederland kreeg het 
nieuws minder aandacht. Hij 
legt uit er vanuit het Cari-
bisch gebied bewustwording 
moet komen over het belang 
van onderzoek. “Het is be-
langrijk dat mensen met een 

Nederlandse-Caribisch ach-
tergrond mee kunnen doen 
aan zulke programma’s. Ca-
ribische Nederlandse geleer-
den moeten ook mee kun-
nen dingen in de academi-
sche wereld. Mijn etniciteit 
maakt onderdeel uit van wie 
ik ben, wetenschap moet in-
ternationaal zijn. We weten 
dat er in het Koninkrijk er 
niet genoeg wetenschappers 
uit het Caribisch gebied zijn. 
Dan doen we iets niet goed. 
Kijk naar Gregory Richard-
son die aan de IPA werkt en 
recent zijn doctoraal heeft 
gehaald bijvoorbeeld, een 
getalenteerde denker. Of Ti-
bisay Sankatsing, die aan 
de universiteit van Leiden 
werkt. We moeten meer van 
deze Caribische wetenschap-
pers hebben.”

Multi-culti 
Guadeloupe benadrukt het 
belang van een multidis-
ciplinaire aanpak waarbij 
iedereen samenwerkt. “Je 
werkt er samen aan om 
klimaatverandering aan te 
pakken, maar hoe houd je 
rekening met erfgoed en het 
waarborgen van dat erfgoed? 
Aruba is een multiculturele 
en meertalige maatschappij. 
Bij de voorbereidingen voor 
klimaatverandering en de 
huidige rol van het eiland, 
moet er rekening gehouden 
met niet alleen de traditio-
nele culturele erfgoed maar 
er moet gezocht worden naar 
een balans tussen oude ken-
nis respecteren en nieuwe 
kennis erkennen.” Caribi-

sche wijsheid moet hand in 
hand gaan met technologie, 
meent hij. “Ik geloof niet 
in insulariteit. Ik ben op 
Aruba geboren, heb familie 
op verschillende eilanden 
en ik vind het heel fijn om 
in Europa te wonen, een 
Creoolse wereldburger. Ik 
geloof dat ik hiermee alle 
eilanden kan ondersteunen 
omdat mijn hart verbonden 
is met alle zes eilanden. Het 
(programma red.) is bedoeld 
voor alle zes eilanden. Als je 
kijkt naar Nederland, daar 
heb je ook een multicultu-
rele maatschappij. Er zijn 
uiteraard dingen die opge-
lost moeten worden maar de 
diaspora kan dan ook een rol 
spelen op de eilanden waar 
hun grootouders wellicht nog 
steeds wonen.”

Nieuwe traditie
Dat er weinig Caribische 
wetenschappers binnen het 
Koninkrijk te vinden zijn 
heeft meerdere redenen, legt 

hij uit. “De infrastructuur 
was niet aanwezig, voorheen 
kon men via het NWO alleen 
in Nederland subsidie aan-
vragen, nu is dat aangepast 
naar heel het koninkrijk. De 
traditionele manier van on-
derzoek doen op de eilanden 
was altijd iemand extern 
inhuren om onderzoek te 
doen. Daarnaast hebben Ca-
ribische Nederlanders ook 
te maken met verschillende 
vormen van discriminatie 
als ze naar Nederland gaan. 
Ook de algemene gedachte is 
om studenten aan te moedi-
gen een beroepsopleiding te 
doen, studenten gaan vaker 
rechten, of geneeskunde stu-
deren. Deze disciplines zijn 
gericht op het bedrijfsleven 
en zijn eerder passief als het 
gaat om onderzoek doen.” 
Hij voegt toe dat de meeste 
studenten een bachelor vol-
gen en daarna geen mas-
teropleiding doen waardoor 
het niet makkelijk is om een 
PhD-opleiding te gaan vol-

gen. “De traditie die we heb-
ben dat we het niet kunnen, 
dat moet veranderen. We 
moeten geloven in de capa-
citeiten van onze mensen en 
ervoor gaan. ‘Publish or pe-
rish’: publiceer wat er in de 
maatschappij zich afspeelt. 
Dat moet de nieuwe traditie 
van de lokale universiteiten 
worden, vindt hij. “Zo krijgen 
mensen op het eiland ook 
door dat onderzoek funda-
menteel is.”

Breincirculatie
Guadeloupe legt uit dat de 
eilanden een verschuiving 
moeten maken van brain 
drain naar brain circulati-
on. Zo kunnen alle eilanden 
van deze kennis profiteren. 
Met digitale technologie 
maar ook met bezoeken op 
de eilanden kunnen hoog-
leraren en onderzoekers 
met studenten verbinden. 
Hierbij is een multidiscipli-
nair programma van groot 
belang. Zo kan een student 
informatie krijgen over wa-
termanagement vanuit een 
technisch perspectief maar 
ook vanuit de antropologisch 
perspectief waarbij de bete-
kenis van water en de band 
met de eilanden meegegeven 
wordt. Hierbij is van belang 
om rekening te houden met 
niet alleen het nationale cul-
turele erfgoed maar ook met 
de Creoolse erfgoed op het 
eiland. Als voorbeeld geeft 
hij het bouwen van huizen 
met kennis van het orkaan-
seizoen. “Als je op het eiland 
kijkt zijn de huizen die bij-
voorbeeld in Colony gebouwd 
zijn door inwoners van de Bo-
venwindse eilanden anders 
gebouwd en degelijk bestand 
tegen orkanen. Het moet niet 
alleen nationaal-gericht zijn 
maar we moeten kijken naar 

de functie en naar multicul-
turele achtergrond van het 
eiland. “Mensen in Paradera 
bijvoorbeeld hebben kennis 
van hoe ze water kunnen be-
waren. Daar kan ook reke-
ning mee worden gehouden. 
Neem dan ook de technische 
kennis van globalisering 
mee en ervaring van acade-
mici op de eilanden, dan pas 
heb je een compleet beeld.” 
Zelf zegt hij 80 à 90 procent  
zijn tijd te gaan verdelen 
over de eilanden samen met 
hoogleraar Corine Hoffman. 
De concrete details worden 

nu opgesteld en in septem-
ber moet het programma 
van start gaan. “Langzaam 
aan begint het op te starten, 
door de lockdown (in Neder-
land, red.) gaat het werk iets 
trager maar er wordt wel 
gewerkt”, zegt hij. Het is de 
bedoeling dat na vijf jaar de 
onderwijsstructuur zodanig 
opgesteld is dat de eilanden 
het over kunnen nemen en 
de universiteiten het zelf 
gaan runnen. “KITLV trekt 
zich dan terug en dan is het 
iets van de eilanden om het 
over te nemen.”

Francio Guadeloupe: ‘Onderzoek is fundamenteel’
Caribisch onderzoeksprogramma ‘Eilande(rs)n aan het Roer’

ORANJESTAD — Het onderzoeksprogramma 
‘Eilande(rs)n aan het Roer’ wordt geleid door hoogle-
raar antropologie Francio Guadeloupe, die werkzaam 
is aan het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en 
Volkenkunde (KITLV) in Leiden en aan de Universi-
teit van Amsterdam. In een interview met Amigoe ver-
telt hij dat het programma bedoeld is voor alle inwo-
ners van de eilanden binnen het Koninkrijk. Het idee 
erachter is om samen een onderwijs- en onderzoeks-
infrastructuur op te zetten waarbij alle onderwijsin-
stellingen op de eilanden met elkaar verbonden zijn 
en waar ook hoogleraren uit Europa naar het Cari-
bisch gebied kunnen komen om onderwijs te bieden. 
Het belang van onderzoek moet prominenter worden, 
stelt hij.

NWO Caribisch Onderzoeksprogramma
Er is ruim 7 miljoen euro toegekend aan twee projecten 
binnen het programma Caribisch Onderzoek van de Ne-
derlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 
(NWO). Een van de projecten betreft het ‘Eilande(rs)n aan 
het Roer’-programma van Francio Guadeloupe die eerder 
vorig jaar op het eiland was om in dialoog te gaan met lokale 
experts en professionals op de eilanden om draagvlak te 
creëren voor het onderzoeksproject.


