
De lezing had als titel ‘Het ze-
vende eiland en de koninkrijks-
relaties’. Met het zevende eiland
bedoelt hij de Antilliaanse ge-
meenschap (van de 6 eilanden)
in Nederland die anno 2022
170.000 mensen behelst van
wie ruim 75 procent van Cura-
çao komt en bijvoorbeeld maar
15 procent van Aruba. ,,Van de
andere eilanden kwamen veel
minder mensen naar Neder-
land, omdat de ontwikkeling en
werkgelegenheid op die eilan-
den wel veel beter was dan op
Curaçao.” 

Oostindie die Nederlands his-
toricus, gespecialiseerd in Ne-
derlandse (post)koloniale en Ca-
ribische geschiedenis is, stipte
bij de onderbouwing van zijn
conclusie het onderwijs op Cu-
raçao aan dat enorme uitdagin-
gen kent. ,,Veel kansarme jonge-

ren die alleen maar Papiaments
praten komen dan van school.
Kansarm op Curaçao is kansloos
in Nederland, dus we zien op
een gegeven moment dat de
vraag gesteld wordt of de Cura-
çaose immigratie naar Neder-
land dan wel tegengehouden
kan worden. Iets dat volgens het
Statuut helemaal niet kan.”

Oostindie maakt aan de ande-
re kant de analyse dat er veel
braindrain is uit Curaçao omdat
jongeren die gaan studeren in
Nederland, vaak niet terugko-
men. ,,En volgens mij komt dat
deels doordat zij vanwege de be-
stuurlijke inrichting op Curaçao
niet het gevoel hebben dat zij
een eerlijke kans maken. Neder-
land is geen paradijs, dat weten
we, maar jongeren denken door
de democratie in Nederland dat
ze een betere kans maken.”

Tijdens de lezing die vrijdag
werd gehouden in Rialto VU in
Amsterdam gaf Oostindie ook
een voorproefje op het boek ‘On-
gemak. Zes Caribische eilanden
en Nederland’ dat hij deze zo-
mer samen met Wouter Veen-
endaal publiceert. Hij noemt
daarin de Antillen voor het ge-
mak nog even een bij elkaar ho-
rende gemeenschap, maar
brengt wel differentiaties aan
waar hij dat nuttig acht.

De inleider had het ook over
de afgenomen actualiteit van de
koninkrijksrelaties in de heden-

daagse context, die wezenlijk
verschilt van 1954. In dat jaar
werd de ‘grondwet’ van het Ko-
ninkrijk, het Statuut geprocla-
meerd dat de autonomie en de
gelijkheid van de betrokken lan-
den benadrukt. 

,,We kunnen ons afvragen
wat de hedendaagse definitie
van autonomie precies is. Kijk

maar naar Nederland binnen de
context van de Europese Unie
(EU). We zien daarbij dat Neder-
land heel veel autonomie heeft
ingeleverd aan de EU. Dan lijkt
de nadruk die Nederland legt 
op de autonomie van de landen
binnen het Statuut meer op ach-
teruitkijken in plaats van voor-
uit.”
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‘Verbonden in 
voor- en tegenspoed’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Een probleem van Curaçao is vaak ook een probleem van Nederland”,
klonk het tijdens de lezing van de Vereniging Antilliaans Netwerk in Nederland. Daar-
bij legde professor doctor Gert Oostindie uit hoe en waarom hij tot deze stelling komt. 

Professor doctor Gert Oostindie legde tijdens de lezing op zeer dui-
delijke wijze uit hoe de uitdagingen op Curaçao en in Nederland
samenhangen. FOTO JEAN VAN LINGEN

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Analytisch
Diagnostisch Centrum
(ADC) is een campagne be-
gonnen om de bevolking te
informeren dat het belangrijk
is om water regelmatig te
testen. 

Het ADC is niet alleen een
medisch lab, maar heeft ook
een waterlaboratorium. Dit
lab is ISO 17025 gecertifi-
ceerd. De regering heeft het
ADC opdracht gegeven om
regelmatig watertesten te
doen bij commerciële klanten
en bij particuliere klanten.
Op die manier wordt gega-
randeerd dat de kwaliteit van
het water goed is en dat men-
sen veilig kraanwater kunnen

drinken.  Met de voorlich-
tingscampagne wil het ADC
deze testen extra onder de
aandacht brengen. Het is
belangrijk om afvalwater, dat
uit beerputten komt, regel-
matig te laten testen. Dat
geldt ook voor water uit
zwembaden. Het is belang-
rijk dat mensen zich bewust
worden van het water dat ze
gebruiken. 

Experts in het lab zijn in
staat om te onderzoeken of er
bepaalde organismen in het
water zitten die voor ziektes
kunnen zorgen of die een
risico voor de gezondheid
zijn. 

www.adcnv.com 

Watercampagne ADC 

ADC wil dat burgers zich meer bewust zijn van het water dat ze
gebruiken. FOTO ADC
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