
   !"#$%&$'!%
()$*+,-./,00+1*2%

24 december 2009, Jaargang 1, no. 2 
 

OCaN INFO @-Nieuwsbulletin december 2009  Jaargang 1, nummer 2 

1 

BON PASKU Y FELIS ANJA 
NOBO!  
OCaN heeft een actief en boeiend 2009 bijna 
achter de rug. Een landelijk congres over 
opvoeding, een eerste Kinderconferentie, een 
expertmeeting over etnische registratie, 
werkbezoeken naar onder meer Terneuzen 
en Vlaardingen, overleggen met de Minister 
over de aanpak van Antilliaans-Nederlandse 
probleemjongeren, de jeugdwerkloosheid en 
de Integratiebrief, om maar een aantal 
activiteiten te noemen. We willen u hartelijk 
danken voor uw medewerking en 
betrokkenheid en hopen wederom op een 
vruchtbare samenwerking het komend jaar.  
Het bestuur en de medewerkers van stichting 
Overlegorgaan Caribische Nederlanders 
(OCaN) wensen u allen hele fijne kerstdagen 
en een gelukkig nieuwjaar! Bon pasku i felis 
anja nobo! Merry christmas and a happy new 
year! Bon pasco y feliz aña nobo!  
 
Namens het bestuur en de medewerkers van 
OCaN,  
 
Glenn O. Helberg  
voorzitter  
 
OCaN INFO @-Nieuwsbulletin 
december 2009  
Voor u ligt de tweede editie van OCaN-INFO 
@-Nieuwsbulletin. In deze extra lange kerst- 
en nieuwjaarseditie aandacht voor het 
kamerdebat Antilliaans-Nederlandse 
probleemjongeren. Wat zijn de standpunten 
van de partijen? Wat het uitgangspunt van de 
Minister? We blikken terug op de succesvolle 
eerste Kinderconferentie van OCaN, 
georganiseerd in samenwerking met SWA. 
Verder staan we stil bij de gewelddadigheden 
in Amsterdam-Zuidoost en de initiatieven die 
vanuit de Antilliaanse gemeenschap worden 
ondernomen om het geweld te stoppen. De 
vaste rubrieken Bon pa bo sa en nieuws van 
de LOM-samenwerkingsverbanden ontbreekt 
dit keer niet. Tenslotte deze keer een extra 
lange rubriek Nos Hendenan. Diverse 
Antillianen en Arubanen behaalden de 

afgelopen periode een bijzondere prestatie. 
Wij willen hen graag in het zonnetje zetten! 
Tip voor de feestdagen? Kijk allemaal op 1 
januari 2010 naar het Nieuwjaarsconcert in 
het Amsterdamse Concertgebouw. ‘Onze’ 
Chardonnay Martes (12, Sint-Maarten) speelt 
dan mee met het Nederlands Blazers 
Ensemble als één van de winnaars van de 
finale van Op weg naar het 
Nieuwjaarsconcert 2010, zie pagina 22!  
 
De OCaN-redactie.  
 
Een speciale rubriek Nos Hendenan. Surf 
meteen naar p17-23!  

 
De Antillianen Vurnon Anita (nr.7) en Leroy Fer 
(nr.6) in Jong Oranje. In 2014 gezamenlijk in het 
grote Oranje op het WK in Brazilië?   
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Kamer overlegt over Antilliaans-
Nederlandse probleemjongeren  
Hoe ziet de aanpak van Antilliaans-
Nederlandse probleemjongeren vanaf 2010 
eruit? Over het kabinetsbeleid debatteerde de 
Minister met de Tweede Kamer op 2 
december. Wat waren de standpunten van de 
partijen? En wat de reactie van de Minister?  
De twee speerpunten in het kabinetsbeleid 
zijn: terugdringen van de overlast en het 
toerusten van de reguliere instellingen met 
specifieke kennis, ervaring en werkwijzen. 
Betrokkenheid van de Antilliaanse en 
Arubaanse gemeenschap wordt van belang 
geacht, alsmede kennisuitwisseling, 
inburgering en taal, programma’s in plaats 
van een projectencarrousel en de 
samenwerking met Curaçao. Van 2010 t/m 
2013 zal jaarlijks ! 4,5 miljoen door het Rijk 
beschikbaar worden gesteld voor de 
uitvoering van de gemeentelijke plannen. De 
gemeenten zullen hetzelfde bedrag 

investeren waardoor jaarlijks ! 9 miljoen 
beschikbaar zal zijn. 
De PVV bij monde van Sietse Fritsma is voor 
een verwijdering van ‘Antilliaanse 
onruststokers’. Staan internationale regels in 
de weg? Dan moet de regering deze wijzigen. 
De PVV is voor ‘wederkerigheid’ wat betreft 
toelating van Antillianen en Arubanen.  
Woordvoerder van de ChristenUnie Cynthia 
Ortega-Martijn is kritisch met betrekking tot 
het werk van de Antillianengemeenten. Zij 
pleit voor een nulmeting, monitoring en 
concrete resultaten, persoonlijke 
ontwikkelingsplannen en begeleiding voor de 
jongeren, het opnemen van deskundige 
Antillianen in reguliere instellingen en het 
tegengaan van ethnic profiling. Ortega-Martijn 
is met het oog op de staatkundige 
vernieuwingen voorstander van het invoeren 
van de term Caribische Nederlanders. Zij 
vraagt de Minister naar zijn mening over een 
rapport met betrekking tot incest op Curaçao. 
Tenslotte geeft Ortega-Martijn aan dat de 
minister zich zou dienen in te zetten voor een 
positieve beeldvormingscampagne.  
 

 
Cynthia Ortega-Martijn (ChristenUnie), hier op 
Bonaire, pleit voor meer controle op 
Antillianengemeenten.  
 
Jeroen Dijsselbloem van de PvdA is 
geinteresseerd in hoe de 
Antillianengemeenten hun verplichte co-
financiering inzetten voor Antilliaans-
Nederlandse probleemjongeren. Hij vraagt 
zich tevens af hoe de betrokkenheid van de 
Antilliaanse gemeenschap is geregeld en of 
ook andere gemeenten nog in aanmerking 
kunnen komen voor de rijksmiddelen, zoals 
Den Bosch of Delft. Een ‘te grote vrijheid’ 
voor Antillianengemeenten vindt hij 
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onverstandig. Dijsselbloem attendeert de 
minister op best practices waar hij en de 
gemeenten gebruik van zou moeten maken, 
zoals mentoring en begeleid wonen. 
Tenslotte vraagt de PvdA-woordvoerder zich 
af waarom zo weinig Antillianengemeenten 
aangesloten zijn op de Verwijsindex 
Risicojongeren (VIR), alsmede de stand van 
zaken van de sociale vormingsplicht en de 
mogelijke koppeling met toelating naar 
Nederland.  
 
“Maak gebruik van succesvolle praktijken 
zoals mentoring en begeleid wonen.”  
 
CDA-er Mirjam Sterk wijst de Minister 
eveneens op het ‘succesvolle OCaN-project 
COACH’. Zij vraagt verder aandacht voor 
etnische registratie, inburgering, de 
problematiek van Antillianen in Zwolle, de 
problematiek van licht verstandelijk 
gehandicapten (LVG), de voogdijregeling en 
tenslotte de mogelijkheid om veroordeelde 
“BES-jongeren” in Nederland hun straf uit te 
laten zitten op de BES-eilanden. Zij wil 
hierover mogelijk zelfs een motie voor 
indienen.  
VVD-er Paul de Krom vindt dat de Kamer ‘er 
bovenop moet zitten’ daar waar het gaat om 
de effectiviteit van het beleid. Registratie van 
etniciteit? Alleen als het helpt om problemen 
aan te pakken en als de privacy niet onnodig 
geschonden wordt.  
Sadet Karabulut is woordvoerder van de SP. 
Zij is van mening dat ingezet moet worden op 
stages, banen, buurtagenten etcetera. Ze 
vraagt zich af welke resultaten de Minister 
wil, als er geen afspraken gemaakt worden 
met de gemeenten.  
 
“Waarom is de kernboodschap van de 
Taskforce niet overgenomen?”  
 
Karabulut vraagt de minister waarom de 
kernboodschap van de Taskforce 
Antilliaanse-Nederlanders niet is 
overgenomen. De Taskforce (september 
2008) vindt dat alle gemeentelijke 
programma’s dienen te voldoen aan een 
“scherpe kwantitatief en kwalitatieve 

probleemomschrijving en –analyse van de 
doelgroep(en) in de betreffende gemeente”. 
Taal en opvoedondersteuning via de scholen, 
verbetering van het inburgeringsaanbod, 
samenwerking met de Antillen en ‘problemen 
in de aanpak van de overheid’ zijn volgens 
haar andere belangrijke aandachtspunten. De 
SP pleit voor prestatieafspraken en 
effectrapportages. Tenslotte vraagt Karabulut 
de Minister wat het specifieke beleid de 
afgelopen vijftien jaar heeft opgeleverd.  
 

 
Sadet Karabulut (SP): “Prestatieafspraken moeten 
gemaakt worden.”  
 
Ineke van Gent van GroenLinks tenslotte 
vraagt zich af of de meldingsbevoegdheid 
van de Antillianencoördinator niet een 
herinvoering van de Verwijsindex Antillianen 
(VIA) inhoudt. GroenLinks noemt de lage 
sociaal-economische status (SES) een 
belangrijke oorzaak van de problematiek. 
 
Beantwoording van de Minister  
Minister Van der Laan geeft in zijn 
beantwoording aan dat het gaat om een 
ernstige problematiek bij een deel van de 
Antilliaanse jongeren. Het gaat om overlast 
en een achterstandsvraagstuk in een aantal 
gemeenten. De problematiek is breder: 
tienermoederschap, huisvesting. De cirkel 
moet doorbroken worden. Een deel van de 
problemen vindt zijn oorsprong op de Antillen, 
maar ook de tweede generatie kent 
problemen. Vier jaar extra beleid is bedoeld 
om kennis over te brengen, bijvoorbeeld het 
mentorenproject en het begeleid wonen, 
goede projecten met resultaten. De Minister 
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spreekt van vier elementen in zijn beleid: 1) 
ondersteuning van gemeenten bij de aanpak 
van de overlast; 2) het steunen van de 
Antilliaanse gemeenschap, 3) jongeren 
inburgeren en 4) ze weten niet wat hen te 
wachten staat. Voor het eind van 2009 
komen afspraken op bestuurlijk niveau, in 
maart concrete afspraken, kwantitatief, met 
betrekking tot output en outcome.  
 
“Verdubbeling van de middelen en van het 
tijdspad is niet overtuigend.” 
 
De onderbouwing van het Taskforce-advies – 
een verdubbeling van de rijksmiddelen en 
een verdubbeling van het tijdspad – vindt de 
Minister niet overtuigend. De vraag is of er 
een tweede periode (2014-2017) van 
rijksondersteuning komt. De Minister is niet 
onder de indruk van de resultaten van de 
afgelopen jaren. Hij vindt de samenwerking 
met de Antilliaanse gemeenschap heel 
belangrijk. De bereidheid mee te werken is 
heel positief. Duidelijke afspraken zijn nodig: 
MAAPP dient op het niveau van de 
Antillianengemeenten te zorgen voor goede 
vertegenwoordigingen, ze zijn een soort van  
‘opbouwwerkers’. TOPA (Team 
Ondersteuning Participatie 
Antillianengemeenten) is op afroep 
beschikbaar als problemen opduiken. Zij 
moeten elkaar niet voor de voeten lopen.  
Op de bijeenkomst van OCaN met 
Antilliaanse jongeren op Katendrecht gingen 
zijn ‘oren en ogen open’. Een groot deel 
sprak geen of nauwelijks Nederlands, zegt de 
Minister. Hij is tevens geschrokken van het 
verwachtingspatroon van de jongeren, hoe 
onvoorbereid ze naar Nederland komen. De 
Minister noemt dit ‘shocking’. Samen met 
collega staatssecretaris Bijleveld voor 
Koninkrijksrelaties wil hij de oorzaken bij de 
bron aanpakken. Daar is heel veel te winnen. 
Hij vraagt de Kamerleden diens collega’s van 
de Staten te zeggen ‘dat het een verkeerde 
keus is van de jongeren naar Nederland te 
gaan zonder voorbereiding’.  
Het aantal Antilliaanse deelnemers (159) aan 
inburgering noemt de Minister ‘beroerd laag’. 
 

“De Minister van Justitie overlegt met 
Curaçao en Sint-Maarten over de rijkswet 
personenverkeer. Wederkerigheid is ook 
mijn uitgangspunt.”  
 
Wat betreft de Rijkswet Personenverkeer, dat 
ligt op het terrein van de Minister van Justitie. 
Hirsch Balling heeft begin 2010 overleg met 
de aanstaande nieuwe Landen Curaçao en 
Sint-Maarten. ‘Wederkerigheid’ is niettemin 
ook zijn uitgangspunt in deze discussie. 
Aangaande het onderzoek naar ‘incest op 
Curaçao’, daarover wil de Minister graag 
meer weten wat er speelt.  
Over de Verwijsindex Risico’s Jeugd (VIR), 
per 1 januari zijn alle 22 
Antillianengemeenten hierop aangesloten. De 
Kamer wordt verder geïnformeerd over de 
stand van zaken betreffende de sociale 
vormingsplicht.  
 
De ‘goede voorbeelden’ zijn belangrijk.  
 
De ‘goede voorbeelden’ vindt de Minister een 
belangrijk punt de komende jaren. Op de 
bijeenkomst van het Antilliaans Netwerk en 
OCaN hoorde hij dat ‘we al 25 jaar bezig zijn 
met interculturalisatie’. Volgens de Minister 
moet het tussen de oren van de reguliere 
instellingen. Tot januari kunnen Antillianen de 
do’s and don’ts van interculturalisatie 
aangeven bij het ministerie. Vanuit het Rijk 
wordt ingezet op Diversiteit in het 
Jeugdbeleid.  
 

 
“De AG-22 is geen statische lijst.” Den Bosch en 
Delft als Antillianengemeenten ‘op de tweede ring’? 
 
 
Dan de lijst van gemeenten. Gemeenten als 
Den Bosch en Delft kunnen mee op de 
tweede ring. Zij kunnen de best practices 
horen en aanwezig zijn bij overleggen. “Het is 
geen statische lijst, er is een flexibele 
toegang wat betreft convenanten”. De 
Antillianengemeente Zwolle is inmiddels bij 
de Minister in beeld. 
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“Er zijn minder niet-GBA-geregistreerde 
Antillianen dan de schattingen uit 2006.”  
 
Een interessante mededeling doet de 
Minister met betrekking tot de vermeende 
niet-registratie in het GBA van Antillianen in 
Nederland. Medio december verschijnt een 
herhalingsonderzoek. “De conclusie nu al is 
dat de cijfers lager liggen dan de schattingen 
uit 2006”, zo zegt de Minister. Dat zou 
betekenen dat één van de belangrijkste 
gronden voor de ontheffing van het verbod 
om de registratie van etniciteit in de 
Verwijsindex Antillianen (VIA) mogelijk te 
maken  – namelijk de niet-registratie in het 
GBA – niet heeft geklopt!      
 
 

 
Onderzoekers in opdracht van het WODC schatten 
in 2006 middels een ‘capture-recapture methode’ 
het aantal niet-geregistreerde Antillianen in het 
GBA op 13.000; een belangrijk argument voor ‘de 
VIA’. Naar nu blijkt waren deze schattingen mogelijk 
te hoog… 
 
Over het doel van een gevangenisstraf uit 
laten zitten op de BES-eilanden begrijpt de 
Minister, echter veel familie en sociale 
omgeving van de jongeren zit in Nederland.  
Met betrekking tot de werking van de 
voogdijregeling, de Minister zal spoedig in 
samenwerking met de Minister voor Jeugd & 
Gezin een antwoord geven.  
 
“De problematiek komt veel te laat in 
beeld.”  
 
Het onderzoek naar de LVG en psychische 
problematiek is gevoelig, zegt Van der Laan. 
In juli is professor kinder- en jeugdpsychiatrie 
Doreleijers van De Bascule (faculteit 
Geneeskunde, VU Amsterdam) begonnen 
met een onderzoek onder Antillianen: het 
gaat om 1) percentages Antillianen tot 23 jaar 
en tot 40 jaar die in aanraking zijn gekomen 

met de politie, 2) de aard van de 
problematiek, 3) tijdigheid van de signalering, 
4) een vergelijking met autochtonen. In 
januari is het onderzoek mogelijk klaar. De 
minister zegt geschrokken te zijn van de 
ondervertegenwoordiging in de lichte 
hulpverlening en de oververtegenwoordiging 
in de zware hulpverlening. De problematiek 
komt veel te laat in beeld.  
 
“De Antillianencoördinator zal niet als 
zodanig heten.”  
 
Met betrekking tot de Antillianencoördinator in 
de VIR zegt de Minister dat in januari een 
Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) 
komt. De ‘Antillianencoördinator’ zal niet als 
zodanig heten, daarmee wordt de 
herleidbaarheid voorkomen.  
 
“Het CBP komt in december met een 
advies over etnische registratie.”  
 
Aangaande de algemene discussie over 
etnische registratie, deze vindt plaats in de 
Kamer in maart/april.  
Het College Bescherming Persoonsgegevens 
(CBP) komt in december met een advies 
hierover. Dat onderzoek wordt meegenomen. 
Onderzocht wordt in twintig gemeenten wat 
de behoefte is naar etnische registratie.  
 
Voor de Minister zijn de resultaten van de 
afgelopen vijftien jaar niet zijn uitgangspunt. 
Het gaat om commitment van de Antilliaanse 
gemeenschap. Deze is positief en zakelijk.  
 
Wat betreft het anti-discriminatiebeleid 
verwijst de Minister de Kamer naar de 
Integratiebrief.  
 
“Er is geen terugstortverplichting voor 
niet-presterende Antillianengemeenten.”  
 
Een belangrijk punt is de afspraken en 
prestaties van de gemeenten. De Minister 
zegt dat er geen terugstortverplichting is voor 
gemeenten die niet presteren. Wel is er een 
doorwerking door middel van een lagere 
bijdrage. De Minister zegt dat we heel zuinig 
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dienen te zijn met specifieke uitkeringen. We 
moeten hele goede redenen hebben om 
specifiek beleid te voeren. Zijn uitgangspunt 
is: methoden, begeleid wonen, mentoring; 
daarbij is wel een lokale vrijheid voor 
maatwerk. De Minister is terughoudend met 
ingrijpen. De Minister zegt toe dat hij eens in 
het half jaar overleg zal hebben met de 22 
Antillianengemeenten (AG-22). Hij zal 
hierover de Kamer periodiek informeren. 
Tenslotte zegt de Minister een 
effectrapportage toe.  
 

 
Instituut Risbo (EUR) onderzoekt de 
‘Antillianenprojecten’ 2005-2008. 
 
Evaluatie projecten Bestuurlijke 
Arrangementen  
De onderzoekers Marion van San en Jan de 
Boom van het Risbo (Erasmus Universiteit) 
verrichten de komende vier maanden een 
evaluatie projecten bestuurlijke 
arrangementen 2005-2008 
Antillianengemeenten. De opdracht van het 
ministerie is onder meer “om van de evaluatie 
te leren, niet om gemeenten af te rekenen”. In 
de begeleidingscommissie zitten onder meer 
MAAPP en OCaN. Gezien dit gekozen 
uitgangspunt van het onderzoek is het van 
belang ons inziens dat het werk van de 
Taskforce Antilliaanse-Nederlanders niet over 
wordt gedaan; deze Taskforce heeft immers 
in 2008 reeds op basis van onderzoek naar 
projecten in de Antillianengemeenten 
aanbevelingen gedaan naar het verbeteren 
van de effectiviteit en efficiëntie van het 
beleid.  
Momenteel zijn de Antillianengemeenten 
bezig met het opstellen van de Plannen van 
Aanpak 2010-2013. Mogelijk zal een aantal 
Antillianengemeenten deze pas behandelen 
in de gemeenteraad na de 
gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 
2010… 
 
 

OCaN overlegt met Kamerleden 
In de aanloop naar het kamerdebat van 2 
december overlegde een OCaN-delegatie 
met de woordvoerders integratie van diverse 
kamerfracties, te weten Cynthia Ortega-
Martijn (ChristenUnie), Jeroen Dijsselbloem 
(PvdA), Sadet Karabulut (SP), Mirjam Sterk 
(CDA). De OCaN-delegatie bestond 
afwisselend uit Germine Heuvel, Milly Kock, 
Calvin Corion, Mike Bindraban, Nina 
Baelemans, Irene Gumbs en Marnix 
Arendshorst.  
Een aantal punten dat OCaN inbracht tijdens 
de gesprekken was: in hoeverre kan de 
Minister de betrokkenheid van de Antilliaanse 
en Arubaanse gemeenschap bij de 
ontwikkeling en uitvoering van de 
gemeentelijke plannen afdwingen? En hoe 
kan de Minister de ‘interculturalisatie’ van de 
hulpverleningsinstanties op gemeentelijk 
niveau verplichten, dat als één van de twee 
speerpunten van het beleid geldt? Vindt 
ditmaal wel een nulmeting plaats betreffende 
de aard en omvang van de probleemjongeren 
op lokaal niveau en gaat het Rijk afspraken 
op maat maken met de AG-22? Kan er van 
rijkswege een programma komen die 
huisvesting voor kansarme Antilliaanse en 
Arubaanse nieuwkomers regelt op 
gemeentelijk niveau?  
De standpunten van OCaN zijn te vinden in 
de OCaN reactie op het kabinetsbeleid 
Antilliaans-Nederlandse probleemjongeren op 
www.ocan.nl  
 
 

  
 
NIEUWS VAN DE LOM-
SAMENWERKINGSVERBANDEN 
 
Integratieraad Jeugdwerkloosheid  
De aanpak van de werkloosheid onder 
jongeren heeft een hoge prioriteit van het 
kabinet. De economische crisis heeft extra 
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gevolgen voor de jongeren uit de etnische 
minderheidsgroepen: onder deze jongeren 
stijgt de werkloosheid veel sneller: zij zijn 
twee tot drie keer vaker werkloos dan 
Europees-Nederlandse jongeren. Om 
jongeren uit de etnische minderheidsgroepen 
evenredig te laten profiteren van het 
Actieplan Jeugdwerkloosheid van het kabinet, 
werd op 3 november jongstleden een 
zogeheten integratieraad georganiseerd. 
Daarbij waren aanwezig minister Van der 
Laan voor Integratie, staatssecretaris 
Klijnsma van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW), de LOM-
samenwerkingsverbanden (OCaN, IOT en 
SMN), het UWV WERKbedrijf, COLO, MBO-
Raad, de VNG, FNV en de 
bedrijvenwerkgroep Futuro Werkt. De 
Minister voor Integratie sprak de intentie uit 
om het werkloosheidsverschil tussen 
Europees-Nederlandse jongeren en de 
jongeren uit de etnische minderheidsgroepen 
te verkleinen de komende jaren. De LOM-
samenwerkingsverbanden zullen hun 
achterbannen informeren over mogelijkheden 
als www.stagemarkt.nl en het School-ex 
programma. Ook zullen de LOM-
samenwerkingsverbanden bedrijven uit diens 
achterbannen dringend verzoeken om Erkend 
Leerbedrijf te worden en stagairs in dienst te 
nemen. Tenslotte zullen de LOM-
samenwerkingsverbanden participeren in het 
Sponsorteam Jeugdwerkloosheid, een 
‘aanjaagteam’ van sociale partners, 
intermediairs, onderwijs en gemeenten. Op 
www.ocan.nl treft u verder welke afspraken 
zijn gemaakt op de integratieraad. De 
deelnemers van de integratieraad komen 
voor de zomer van 2010 bijeen om de 
voortgang van de afspraken te bespreken.  
Het kabinet heeft met het Actieplan 
Jeugdwerkloosheid 250 miljoen euro 
vrijgemaakt, waarvan 157 miljoen euro voor 
de komende drie jaar bestemd is voor de 
wethouders van de 30 arbeidsmarktregio’s.  
 
 

 
“Ook bedrijven uit de etnische minderheidsgroepen 
moeten Erkend leerbedrijf worden en stagairs in 
dienst nemen.”  
 
LOM-overleg over de Integratiebrief  
Volgens Minister Van der Laan voor 
Integratie is het ‘komen tot een samenleving 
waarin alle burgers actief meedoen en 
meetellen één van de grootste opgaven van 
de 21e eeuw’. Het bestrijden van uitsluiting of 
isolement is van belang. In deze brief 
ontvouwt de Minister de visie op de positie 
van ‘nieuwe Nederlanders’ in het algemeen 
Op 12 november jongstleden sprak de 
Minister met de LOM-
samenwerkingsverbanden over de 
Integratiebrief van het kabinet. “Van 
migranten mag een extra inspanning worden 
verwacht zich te voegen in de Nederlandse 
samenleving. Zij hebben gekozen voor 
Nederland. Migranten dienen kansen te 
pakken en het liefst ook zelf creëren. Om hen 
daarbij te helpen moet de Nederlandse 
samenleving hen de mogelijkheid geven een 
plek te verwerven en als gelijken accepteren. 
Ieder mens is gelijkwaardig, dat moet het 
uitgangspunt zijn en blijven. Daarom zullen 
racisme en discriminatie, waar dan ook, 
krachtig worden bestreden,” aldus de 
Minister. De Integratiebrief is te lezen op de 
website van het ministerie van VROM,  
http://www.vrom.nl/pagina.html?id=30977  
 
 
“Jongeren-LOM” 
De meeste LOM-samenwerkingsverbanden 
hebben een eigen jongerencommissie. 
Bedoeling daarvan is om de jongeren uit de 
etnische minderheidsgroepen een stem en 
een gezicht te geven bij de regering. De 
jongeren zullen op 3 februari 2010 een 
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gesprek hebben met minister Plasterk van 
Onderwijs.  
 
 
TA BASTA! En nu met zijn allen 
Op 21 september 2009 werd Ishmael Gumbs 
doodgeschoten tussen de flats van Kruitburg 
en Kleiberg in Amsterdam-Zuidoost. De 
‘aanleiding’ was een woordenwisseling in een 
supermarkt met een caissière, een vriendin 
van de voortvluchtige verdachte. Ishmael 
(19), vader van een zoontje, had een Sint-
Maartense vader en een Dominicaanse 
moeder en was sinds enkele jaren in 
Nederland. Hij kwam geregeld in het 
Antilliaans-Arubaans inloopcentrum Nos Por 
van streetcornerwork Amsterdam-Zuidoost, 
waar hij druk bezig was zijn leven op orde te 
brengen. Zo had hij zich dit jaar ingeschreven 
voor het NOVA College en kwam hij in 
aanmerking voor begeleid wonen. Ishmael 
was namelijk door omstandigheden dakloos 
geraakt en leefde op straat.  
 

 
Ishmael Gumbs.  
 
‘Goed doen voor anderen, daar draait het 
om’, zo vertelde de rap-liefhebber vorig jaar 
in een interview in Het Parool. Het mocht niet 
zo zijn. Ishmael’s lichaam is op verzoek van 
zijn ouders gerepatrieerd naar Sint-Maarten, 
waar hij begraven is.   
Na het zoveelste zinloze geweldsincident dit 
jaar hebben gemeente en politie afspraken 
gemaakt om de veiligheidssituatie in Zuidoost 
te verbeteren. Daarnaast hebben diverse 
bewoners en organisaties activiteiten opgezet 
om aandacht te besteden aan de gevolgen 
van het geweld. Zo werd een stille tocht voor 
Ishmael gehouden. Rapper Gikkens 

organiseerde een ‘So so Lobi’ 
benefietconcert voor de nabestaanden en 
vrienden van Ishmael en de Curaçaoënaar 
Braien Candelaria (zie 
www.templeofhiphop.nl) lanceerde het 
voorstel voor een Stop the violence 
movement in Zuidoost; op één middelbare 
school in Reigersbos (Amsterdam Zuidoost) 
heeft hij reeds voorlichting over het thema 
gegeven. Welzijnsorganisatie MaDi hield de 
manifestatie Ik zeg NEE! tegen geweld. Wat 
zeg jij? Jongeren gingen de afgelopen 
maanden in gesprek met de wethouder en 
stadsdeelpolitici.    
 

 
De Curaçaoënaar Braien Candelaria: “Antilliaanse 
jongeren in Zuidoost willen een Stop the violence 
movement”.  
 
Een aantal Antilliaans-Arubaanse 
organisaties, personen en instanties die 
werken met Antilliaanse en Arubaanse 
jongeren is bijeen gekomen om de krachten 
te bundelen teneinde het geweld een halt toe 
te roepen. SABANA, PPAAA, MAAPP, 
PROFOR (waar de “family coaches” onder 
vallen), GAME of LIFE, SWAZOOM, NOS 
POR, OCaN, diverse hulpverleners en 
professionals en anderen willen de hulpvraag 
van (in eerste instantie) Antilliaans-
Arubaanse jeugdigen en het hulpaanbod van 
de instanties beter op elkaar afstemmen. Een 
“Ta Basta” platform kan daarbij een actief 
forum worden waarbij hulpverleners van 
verschillende disciplines en jeugdigen elkaar 
ontmoeten en leren kennen; hulpverleners 
kunnen hierdoor mogelijk deze jeugdigen 
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sneller verwijzen naar de juiste instanties. Zo 
is bijvoorbeeld bij de kinderen of jongeren 
een belangrijke behoefte aan 
traumaverwerking, verslavingszorg, een 
zinvolle dagbesteding, het oplossen van 
acute geldnood of de noodzaak van een 
slaapplaats; niet elke jeugdige, hulpverlener 
of organisatie weet waar hij of zij daarvoor 
direct terecht kan. Het is belangrijk dat 
hulpverleners of organisaties die zich bij het 
platform willen aansluiten contact hebben met 
de kansarme kinderen en jongeren, een 
actueel hulpaanbod hebben voor de kinderen 
en jongeren, dan wel kennis hierover te 
beschikken. Het platform is gericht op 
preventieve en curatieve maatregelen. De 
meerwaarde van het ‘Antilliaans-Arubaans 
initiatief’ dient te zijn dat kinderen en 
jeugdigen, die niet ‘regulier’ hun weg weten te 
vinden, bereikt en goed verwezen worden.  
 
Op het terrein van de aanpak van 
jeugdcriminaliteit bestaan in Amsterdam 
(Zuidoost) diverse programma’s en 
samenwerkingsverbanden van organisaties, 
zoals de Ketenunits; deze Ketenunits waar 
ook politie en Openbaar Ministerie aan 
deelnemen zijn echter óok gericht op 
repressie en houden zich vooral bezig met de 
aanpak van jeugdcriminaliteit en veelplegers. 
 
  

 
Glenn Helberg met de Antilliaanse minister van 
Justitie Magali Jacoba: “Veel jongeren zijn in het 

verleden misbruikt, of hebben geweld meegemaakt. 
Aandacht is nodig voor psychische en 
psychiatrische factoren bij crimineel gedrag van de 
Antilliaanse jongeren in Nederland.”  
Zie ook de publicatie Crimineel gedrag bij 
Rotterdamse Antilliaanse jongeren. Een 
verkennende studie naar de rol van psychische en 
psychiatrische problematiek (Bongers, Van 
Nieuwenhuizen, UvT/GGzE, in opdracht van Riagg 
Rijnmond, 2009).  
 
 
 
Kinderconferentie 
 

 
 

De Erasmus Expo- en congrescentrum in 
Rotterdam was op zaterdag 21 november 
2009 omgetoverd tot een ware 
kinderuniversiteit: rond de 200 kinderen en 
ouders kwamen af op de kinderconferentie 
die in het teken stond van de VN 
Internationale Dag voor de Rechten van het 
Kind. De kinderconferentie werd 
georganiseerd door OCaN en Stichting 
Welzijn Antillianen en Arubanen (SWA). De 
kinderen leerden over hun rechten en 
plichten, gingen met elkaar in gesprek en 
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namen deel aan diverse workshops, die allen 
gerelateerd waren aan een kinderrecht. 

 
De forumzaal zat helemaal vol.  
 
Na de opening konden de kinderen kiezen uit 
maar liefst tien workshops, die vooral in het 
teken stonden van de kinderrechten zorg, 
bescherming, eigen mening en identiteit. Bij 
"Latin moves", "sport en bewegen" en "wat je 
eet ben je zelf" werd aandacht besteed aan 
een gezonde lichaam en geest. Tijdens de 
"rapsessie", "ritmische poëzie" en "een poster 
maken" (knutselen) leerden de kinderen te 
werken aan een eigen mening en een eigen 
identiteit. Het recht op bescherming kwam tot 
uiting in een workshop van de politie ("Doe 
effe normaal"), een workshop 
"zelfverdediging" en met de workshop "Kind 
aan de ketting". In deze laatste workshop 
kregen de kinderen les in hoe in het verleden 
en heden kinderen gedwongen werden tot 
het verrichten van arbeid en waar zij ontdaan 
werden van alle vormen van menselijke 
waardigheid. De ouders volgden parallel 
workshops over de thema's geweld achter de 
voordeur, assertiviteit en budgettering.  
 

 
Kinderen rappen met K-Liber!  
Tijdens het afsluitende plenaire gedeelte 
vertelden zowel kinderen als ouders wat zij 
hadden geleerd. Enkele reacties van de 
kinderen waren: "Maak je eigen identiteit 
bekend", "Je moet vertrouwen hebben", 
"Zoek oplossingen, ga niet meteen vechten", 
"Gezonde dingen kunnen ook lekker zijn", 
"Vertrouw en respecteer je ouders". Enkele 
reacties van de ouders waren: "Knuffel je 
zoon zoveel als je dochter", "leer luisteren als 
je iets wilt vertellen", "Blijf altijd praten met je 
kind" en "Ik mag mijn kind niet slaan". 
 
 

 
Workshop over Kind aan de ketting.  

Nadat alle kinderen een oorkonde en tas met 
inhoud hadden gekregen werden zij 
getrakteerd op een spetterend optreden van 
de Antilliaanse bubblin' groep K-Liber. 
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De meest gestelde vraag na afloop van de 
kinderen was: "Wanneer is de volgende 
kinderconferentie?" 

 

 
Erasmus Expo- en Congrescentrum. Voor één dag 
een Antilliaans-Arubaanse Kinderuniversiteit!  
 
Voor meer foto’s, zie:  
http://picasaweb.google.nl/bert48.reinders/20
091121OCaNKinderConferentie?authkey=Gv
1sRgCJ_Ppt3-9a7ecg&feat=directlink 
 
 
OCAN/VAN BIJEENKOMST MET 
MINISTER VAN DER LAAN  

 
Rocky Tuhuteru in gesprek met Minister Van der 
Laan en Glenn Helberg.  
 
Op 27 november organiseerden Vereniging 
Antilliaans Netwerk (VAN) en OCaN een 
bijeenkomst met Minister Van der Laan voor 
Integratie over het kabinetsbeleid Antilliaans-
Nederlandse probleemjongeren. Na een 
uiteenzetting van het beleid door de Minister 
gaf de OCaN-voorzitter Glenn Helberg een 
eerste reactie, waarnaar een discussie 

ontspon met de zaal onder leiding van 
monderator Rocky Tuhuteru. Helberg 
attendeert in zijn presentatie op de 
interculturalisatie van de instellingen, die nu 
al vijfentwintig jaar op de agenda staat, maar 
niet wordt uitgevoerd. Hoe valt deze 
interculturalisatie dan wel te realiseren in vier 
jaar, zoals beoogd door de Minister? Verder 
brengt Helberg het belang van het investeren 
in kinderen van 8-12 jaar onder de aandacht, 
de ‘Antilliaanse probleemjongeren van 2017’.  
 
“Stel top class onderwijzers aan op 
basisscholen in de 40 prachtwijken.” 
 
Eén van zijn adviezen is om in de veertig 
achterstandswijken in Nederland de 
basisschoolklassen te halveren en de 
salarissen van aangestelde top class 
onderwijzers te verdubbelen om zo van 
kansarme kinderen voorbeeldkinderen te 
maken. Tenslotte wijst Helberg om het belang 
van een vaderschapswet in het Koninkrijk die 
de vaderbetrokkenheid dient te vergroten, de 
verantwoordelijkheid van beide ouders in het 
seksuele gedrag te vergroten en het 
fundamentele mensenrecht van het kind om 
beide ouders te kennen te vergemakkelijken. 
Minister Van der Laan vindt het een eis van 
professionaliteit van hulpverleners en 
organisaties om te interculturaliseren. Hij wil 
niettemin graag van de deelnemers uit de 
zaal de do’s and don’ts van het inbouwen van 
specifieke ‘Antilliaanse’ werkwijzen en 
ervaringen in de reguliere instellingen. Zij 
kunnen deze sturen naar 
programmamanager risicojongeren Gerben 
Roest van het programmaministerie voor 
WWI (www.gerben.roest@minvrom.nl). 
Verder is hij van mening dat mogelijk meer 
gemeenten – zoals Den Bosch - gebruik 
zouden moeten maken van de rijksmiddelen, 
als daar een noodzaak voor is. De Minister 
deelde ten slotte mede dat hij ingenomen 
was met het feit dat onder de meer dan 100 
aanwezigen een groot aantal jongeren 
bevond.  
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OCaN de komende maanden 
 
Activiteiten 2010 
De activiteiten die OCaN organiseert staan 
allen in het teken van het vergroten van het 
bereik en participatie van de Antilliaanse en 
Arubaanse achterban (informatie en 
consultatie), ten behoeve van het zo goed 
mogelijk weergeven van de stem van de 
achterban op de LOM-overleggen met de 
Minister. In 2010 staat OCaN onder meer stil 
bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3 
maart. We zijn voornemens een aantal 
bijeenkomsten in het land te organiseren om 
de achterban te kennis te laten maken met 
(Antilliaans en Arubaanse) kandidaat-
gemeenteraadsleden.  
Komend jaar bestaat OCaN 25 jaar. De 
bedoeling is dat we een lustrumcongres 
organiseren, waarbij de stem van onze 
jongeren centraal staat.  
Wilt u verder weten waar OCaN zich de 
komende maanden, of het komende jaar mee 
bezig zal houden? Vraagt u dan naar ons 
Activiteitenplan 2010. Deze kunnen wij u per 
mail sturen (info@ocan.nl), of u kunt het  
inzien op ons kantoor in Den Haag. Het 
Activiteitenplan 2010 is tot stand gekomen na 
een e-mail consultatie met de achterban.  
 
Homo-emancipatie 
De zeven LOM samenwerkingsverbanden 
voeren samen met COC Nederland de 
komende drie jaar het plan homoseksualiteit 
bespreekbaar maken in kringen van etnische 
minderheidsgroepen uit. Het plan vloeit voort 
uit een verzoek van de LOM-
samenwerkingsverbanden en wordt in 
opdracht van het programmaministerie voor 
WWI (minister Van der Laan) en het 
ministerie van OC&W (minister Plasterk) 
uitgevoerd. Voor het plan hebben de LOM-
samenwerkingsverbanden een 
projectsubsidie ontvangen. OCaN vindt 
seksuele diversiteit - daarmee homo- en 
lesboemancipatie in de Antilliaans-Arubaanse 
gemeenschap en gelijke (burger-)rechten in 
het Koninkrijk - van belang, aangezien 
iedereen het recht heeft te zijn wie hij of zij is. 

Wat betreft projectactiviteiten voor het 
doorbreken van taboes rondom 
homoseksualiteit onder Antillianen en 
Arubanen wordt de Commissie Seksuele 
Diversiteit van OCaN tijdelijk extern 
professioneel ondersteund door SIMPLA 
Projecten & Advies. Kadertrainingen, theater, 
draagvlak zoeken bij geloofsgebaseerde 
initiatieven en een mediacampagne vormen 
enkele onderdelen van het plan van aanpak. 
In volgende OCaN-INFO @-Nieuwsbulletin 
hoort u meer over de activiteiten!  
 

 
Marlon Reina zet zich reeds jaren in om taboes 
rondom homoseksualiteit in de Antilliaanse en 
Arubaanse gemeenschap te doorbreken.   
 
Opvoeding in Antilliaanse en Arubaanse 
gezinnen 
Op 7 februari 2009 vond een OCaN-congres 
plaats in de Rotterdamse Kuip over 
Opvoeding in Antilliaanse en Arubaanse 
gezinnen. Begin 2010 kunt u een verslag van 
het congres en een tweetal expertmeetings 
opvragen bij OCaN. In het voorjaar van 2010 
zal OCaN een opvoedingsrapport met 
handvatten voor de politiek, hulpverleners en 
ouders publiceren.  
 
BON PA BO SA! GOOD TO 
KNOW! 
 
Geen stage? Ga naar het Meldpunt van 
www.stagemarkt.nl   
Op zoek naar een stage? Op 
www.stagemarkt.nl vind je bijna 200.000 
stageplekken. Kan je geen stageplaats 
vinden, bijvoorbeeld omdat je afkomst 
mogelijk een rol speelt bij de werkgever? 
Binnenkort komt op deze website een 
Meldpunt waarbij je dit type klachten kunt 
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melden. De vereniging van kenniscentra 
COLO zal dan actie ondernemen voor jou.  
 
 

 
 
Terug naar school: School-Ex  
Klaar met je (MBO-, HBO-) opleiding, maar je 
kunt nog geen baan vinden? Misschien is het 
een idee om nog een aantal jaar door te 
leren. Het School-Ex programma stimuleert 
jongeren terug te gaan naar school. Als je 
vervolgens begint aan een vervolgopleiding, 
is het wel van belang dat je deze afmaakt; 
anders kan de studiefinanciering worden 
omgezet in een lening. School-Ex is een 
onderdeel van het Actieplan 
Jeugdwerkloosheid. Kijk voor informatie over 
‘terug naar school’ op www.school-ex.nl     
 
Inschrijven voor een woning in Nederland  
Je woont in de Nederlandse Antillen, of Aruba 
en je hebt voornemens om in de toekomst 
naar Nederland te gaan. Dan is het goed om 
je nu al via internet in te schrijven bij 
woonruimtebemiddeling als Woningnet, 
Woonnet Rijnmond, of Woonkeus, afhankelijk 
van waar je wilt wonen. Op deze manier 
bouw je inschrijfduur op, waardoor je 
wachttijd in Nederland voor een sociale 
huurwoning verkleind wordt; in sommige 
populaire steden zijn namelijk wachttijden van 
enkele jaren. De inschrijfkosten zijn eenmalig 
gemiddeld 60 euro (betalen via een 
machtiging, of met iDEAL), je moet de 
Nederlandse nationaliteit hebben en minimaal 
18 jaar oud zijn. Neem eens een kijkje op 
www.woningnet.nl, www.woonnet-
rijnmond.nl, of www.woonkeus.nl. Als je 
reeds in Nederland woonachtig bent, dan is 
inschrijving uiteraard ook mogelijk.   
 

Geen inschrijving GBA en geen BSN? 
Belastingdienst, briefadres en 
ingezetenschap  
Als u vanuit het buitenland langer in 
Nederland wilt verblijven dan vier maanden, 
dan dient u zich binnen vijf dagen met een 
geldig legitimatiebewijs in te schrijven bij de 
Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). 
Komt u vanuit de Nederlandse Antillen of 
Aruba? Dan moet u kunnen aantonen dat u 
zich hebt laten uitschrijven bij de 
bevolkingsadministratie aldaar. Dat is 
mogelijk met een verhuisbericht dat u bij de 
uitschrijving op de Nederlandse Antillen of 
Aruba heeft ontvangen. Zo gauw u zich 
inschrijft bij het GBA in Nederland, dan krijgt 
u een zogeheten Burgerservicenummer 
(BSN). Het BSN vervangt op termijn het 
SOFI-nummer. Met het BSN kunt u zich bij 
elk loket van de overheid terecht, zoals het 
UWV Werkbedrijf voor het inschrijven als 
werkzoekende en de aanvraag van een 
bijstandsuitkering. Heeft u geen vaste woon- 
of verblijfplaats, maar wilt u zich wel 
inschrijven voor werk of een verzekering? 
Neem dan contact op met de Belastingdienst: 
0800-0543. De Belastingdienst kan u een 
SOFI-nummer geven, die feitelijk nog 
hetzelfde is als het BSN.  
 
Als een woonadres ontbreekt en u voldoet 
wel aan de criteria om ingeschreven te staan 
als ingezetene, dan kunt u worden 
ingeschreven op een briefadres met 
toestemming van de bewoner. Een briefadres 
is het adres van een familielid, vriend of 
kennis van u. Hij of zij zorgt ervoor dat u post 
ontvangen wordt, of dat uw post u persoonlijk 
bereikt. Een briefadres is in principe een half 
jaar geldig. Daarna zal de gemeente bekijken 
of u dit briefadres nog steeds nodig hebt. 
Daarvoor ontvangt u een brief op uw 
briefadres.  
 
“Ingezetenschap” 
Niettemin kan mogelijk het aantonen van het 
ingezetenschap voor nieuwkomers een 
probleem worden voor het verkrijgen van een 
briefadres. Onder ingezetenschap wordt 
verstaan: degene die in Nederland woont. Bij 
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de beoordeling van de vraag of iemand in 
Nederland woont (hierbij wordt naar de 
omstandigheden gekeken, zie art. 3 lid 1 
AWK en art. 4 AWIR), moet volgens 
jurisprudentie worden vastgesteld of “de 
betrokkene het middelpunt van zijn 
maatschappelijk leven in Nederland heeft”.  
Doorslaggevend bij deze beoordeling is in 
welke mate betrokkene een a. juridische 
binding (verblijfstitel),  b. economische 
binding (voorzien in eigen onderhoud; eigen 
woonruimte, of verklaring voor het inwonen 
bij een familielid) en c. sociale binding 
(familie/gezin in Nederland, kind op school) 
met Nederland heeft. Daarbij worden de 
individuele omstandigheden (onder andere 
de duur van het verblijf en inschrijving GBA!) 
van de betrokkene in onderlinge samenhang 
bezien.  
De komende tijd wil OCaN uitzoeken in 
hoeverre de beoordeling van het 
ingezetenschap het verkrijgen van een 
briefadres voor Antilliaanse en Arubaanse 
nieuwkomers in de weg staat.  
 
 
Jaarrapport Integratie 2009: “Antilliaanse 
groep kent twee gezichten”  
 
 

 
 
Op 22 december 2009 verscheen het 
Jaarrapport Integratie 2009 van het Sociaal-
cultureel Planbureau (SCP). In de volgende 
OCaN INFO @-Nieuwsbulletin meer 
informatie hierover. In de samenvatting lezen 
we met betrekking tot de Antillianen en 
Arubanen het volgende: “De Antilliaans-
Nederlandse groep (omvang: 135.000 
personen) kent twee gezichten. Degenen die 

al lang in Nederland wonen en de kinderen 
van deze migranten, doen het op 
verschillende terreinen (zeer) goed. Veel 
problematischer is de positie van dat deel van 
de Antilliaanse Nederlanders dat recenter 
naar Nederland migreerde (hoofdzakelijk 
vanuit Curaçao). In deze groep heerst een 
hoge werkloosheid, is er veel 
uitkeringsafhankelijkheid, is het aandeel 
tienermoeders en alleenstaande moeders erg 
hoog en is er sprake van een enorme 
oververtegenwoordiging in de criminaliteit. In 
de Antilliaanse bevolking van 12 jaar en 
ouder wordt 12,9% van de mannelijke 
bevolking verdacht van een misdrijf. Dit is 
vele malen hoger dan bij de autochtone 
bevolking (2,1%). Meer dan in welke andere 
groep dan ook vertonen binnen de 
Antilliaanse groep ook vrouwen vaak 
crimineel gedrag. Dergelijk gedrag houdt 
bovendien bij Antilliaanse Nederlanders tot 
op hoge leeftijd aan, terwijl bij andere 
groepen het criminele gedrag rond het 
twintigste tot vijfentwintigste levensjaar vrij 
snel begint af te nemen.”  
 
Zorgelijk zijn de matige schoolprestaties 
van Antilliaanse kinderen in het 
basisonderwijs.   
 
“Zorgelijk zijn ook de matige schoolprestaties 
van Antilliaanse leerlingen in het 
basisonderwijs; door de jaren heen vertonen 
die nauwelijks progressie. Op de 
woningmarkt stagneert de positie, en op 
sommige indicatoren verslechtert zij, onder 
meer met betrekking tot de grootte van de 
woning, het aandeel eigenaren en de 
woningtevredenheid. Het beeld van de 
Antilliaans-Nederlandse groep is steeds meer 
in het teken van achterstand komen te staan. 
Hieraan is de veranderde samenstelling als 
gevolg van de migratie debet.” 
 
Ook gunstige ontwikkelingen doen zich 
voor. Het slagingspercentage van Havo en 
Vwo leerlingen is hoog. (Tweedegeneratie) 
Antillianen zijn vaker in het hoger 
onderwijs te vinden.  
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“Dit alles laat onverlet dat er zich binnen de 
Antilliaans-Nederlandse groep ook gunstige 
ontwikkelingen voordoen. Zo is het 
slagingspercentage van Antilliaanse 
leerlingen in de havo en het vwo hoog en zijn 
(tweedegeneratie) Antilliaanse leerlingen 
vaker dan alle andere groepen in het hoger 
onderwijs te vinden. Tussen 1996 en 2008 
heeft vooral de tweede generatie de weg 
gevonden naar de hogere beroepsniveaus. 
Dit aandeel is bij de tweede generatie 
Antilliaanse Nederlanders inmiddels hoger 
dan bij de autochtone Nederlanders.”  
 
Jaarrapport: aandacht voor de leefsituatie 
van kinderen.  
 
In het Jaarrapport Integratie is aandacht voor: 
demografie; inburgering, onderwijs en 
opleidingsniveau; werkloosheid, uitkering en 
werk; wonen en wijken; criminaliteit; sociaal-
culturele positie; wederzijdse beeldvorming; 
de leefsituatie van kinderen met een niet-
westerse achtergrond (waaronder psychische 
problemen en riskant gezondheidsgedrag); 
en de positie van vrouwen en meisjes. Het 
gehele rapport is te lezen op 
http://www.scp.nl/dsresource?objectid=23768
&type=org  

 

OCaN COMMISSIES  

Onderwijscommissie  
Begin 2010 gaat de onderwijscommissie van 
OCaN van start. De onderwijscommissie 
geeft het bestuur van OCaN (on-)gevraagd 
informatie en advies over de onderwijspositie 
van Antillianen en Arubanen in Nederland, 
het onderwijsbeleid en hoe dit uitpakt voor 
Antilliaanse en Arubaanse leerlingen. 
Thema’s die aan bod komen zijn onder meer: 
de onderwijsprestaties van de Antilliaanse en 
Arubaanse leerlingen en studenten (eerste en 
tweede generatie) van basisonderwijs tot 
universiteit; voor- en vroegschoolse educatie 
(VVE); ouderparticipatie; schooluitval en de 
projecten die Antillianengemeenten opzetten 

om deze tegen te gaan; de instroom in het 
speciaal onderwijs; de effecten van het 
onderwijsachterstandenbeleid; 
volwasseneducatie, ‘verlengde leerplicht’ en 
taal & inburgering voor kansarme oud- en 
nieuwkomers; en tenslotte de bursalen en de 
bagage die zij meekrijgen vanuit de 
Nederlandse Antillen en Aruba. De 
onderwijscommissie tracht zijn doelen te 
realiseren middels veldbezoeken, 
expertmeetings en eigen onderzoek.  
 

 
Milly Kock. Bestuurslid en voorzitter van de OCaN-
onderwijscommissie. 
 
De onderwijscommissie wordt voorgezeten 
door het Arubaanse Milly Kock MSc. Milly is 
sinds één jaar bestuurslid van OCaN. In het 
dagelijks leven is zij Onderwijskundig 
adviseur bij de dienst onderwijs- en 
studentenzaken van de Haagse Hogeschool. 
Zij is aan de Universiteit Leiden afgestudeerd 
in Onderwijskunde / Opleidingskunde op het 
onderwerp professionalisering van hbo-
docenten. Zij heeft jarenlang werkervaring op 
Aruba, Curaçao en Nederland als docent, 
kwaliteits- en curriculumontwikkelaar en 
onderwijskundig beleidsmedewerker. Vice-
voorzitter van de onderwijscommissie is 
beleidsmedewerker Solange Quandus, zie 
elders in OCaN INFO @-Nieuwsbulletin. 
 
Belangstellende (Antilliaanse en Arubaanse) 
professionals met kennis van de 
aandachtsgroepen en het onderwijsbeleid zijn 
welkom bij de onderwijscommissie!     
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Juridische commissie 
De juridische commissie van OCaN adviseert 
het OCaN-bestuur op thema’s die betrekking 
hebben op de rechtspositie van Antillianen en 
Arubanen. De juridische commissie van 
OCaN bestaat uit Zayènne van Heesen-
Laclé, Sueena Francisco, Mike Bindraban, 
Martijn Linnartz, Glenn Helberg en Marnix 
Arendshorst. Thema’s waar de juridische 
commissie zich over buigt zijn momenteel: de 
rijkswet personenverkeer, het reisverbod als 
bijkomende straf en etnische registratie.  
 
Rijkswet Personenverkeer  
Momenteel werken ambtenaren van het 
ministerie van Justitie in Nederland aan de 
zogeheten Rijkswet Personenverkeer in het 
Koninkrijk. In januari 2010 heeft Minister 
Hirsch Ballin met vertegenwoordigers van 
met de toekomstige Landen Curaçao en Sint-
Maarten een overleg over het wetsvoorstel. 
Wat beoogt deze rijkswet onder meer? We 
moeten hierbij af gaan op de informatie van 
Minister Hirsch Ballin die hij heeft verstrekt op 
een bijeenkomst van het Parlementair 
Overleg Koninkrijksrelaties (juni 2008) en het 
Antilliaans Netwerk (25 september 2009), 
alsmede op mediaberichten. Volgens een 
bericht uit Amigoe van 19 augustus “kan aan 
een Nederlander (lees: Europese 
Nederlander, Antilliaan, Arubaan) die nog 
geen tien jaar ingezetene is van een Land 
(Nederland, Aruba, Curaçao, of Sint-Maarten) 
of openbaar lichaam (Bonaire, Saba, Sint-
Eustatius), een verbod op toegang en verblijf 
worden opgelegd om redenen van openbare 
orde of openbare veiligheid. Indien een 
Nederlander reeds langer dan tien jaar 
onafgebroken ingezetene is van een Land 
kan een verbod op toegang en verblijf door 
dat land nog slechts worden opgelegd om 
dwingende redenen van openbare veiligheid; 
(…) een Nederlander jegens wie een verbod 
op toegang en verblijf is uitgevaardigd kan 
geen rechtmatig verblijf meer verkrijgen of 
behouden op het grondgebied van het Land 
dat het verbod heeft uitgevaardigd, zo schrijft 
de Antilliaanse krant. Zo gauw het 
wetsvoorstel Rijkswet Personenverkeer 
(“ongewenstverklaring”) naar de Raad van 

State en de ministerraad is geweest, wordt 
deze naar de Tweede Kamer gestuurd en 
wordt het openbaar. De juridische commissie 
wil het wetsvoorstel toetsen aan onder meer 
de grondwet, de algemene wet gelijke 
behandeling, internationale 
mensenrechtenverdragen en 
privacywetgeving.  
 
 

 
Martijn Linnartz, links op de foto met de huidige 
premier van Aruba Mike Eman. Martijn is lid van de 
OCaN juridische commissie.  
 
‘Reisverbod als bijkomende straf’ vervallen 
Deze zomer adviseerde de Raad van State 
negatief op het Wetsvoorstel verruiming 
regeling ontneming wederrechtelijk verkregen 
voordeel. Het ‘Reisverbod als bijkomende 
straf’ vormde onderdeel van dat wetsvoorstel. 
In een Nader Rapport heeft de Minister van 
Justitie onlangs verklaard dat het Reisverbod 
is komen te vervallen. Het Reisverbod diende  
primair een speciaal preventief doel en was 
niet gericht op leedtoevoeging. Volgens de 
Raad van State lag het dan niet voor de hand 
om een Reisverbod als bijkomende straf op 
te leggen. De Raad van State constateerde 
dat het wetsvoorstel de indruk wekte dat niet 
zozeer "verhaalsfrustratie" (onmogelijkheid 
van beslaglegging) wordt voorkomen als wel 
"genotsfrustratie" wordt beoogd. Naar mening 
van de Raad van State ‘weegt het reisverbod 
voor degene aan wie een 
ontnemingsmaatregel is opgelegd, niet op 
tegen het in de Grondwet en verdragen 
(EVRM, IVBPR) neergelegde recht om het 
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land te verlaten en het recht op 
bewegingsvrijheid. Dat laat nog onverlet de 
verenigbaarheid van het reisverbod in het 
algemeen met het EG-recht (…)’. Voor 
verdere argumenten van de Raad van State 
lees het advies op www.raadvanstate.nl, 
advies W03.09.0163/II.  
 
Op de Nederlandse Antillen ligt het 
vooralsnog anders. In 2004 werd de 
maatregel van de paspoortinname ingevoerd 
in de Nederlandse Antillen vanwege 
plaatsgebrek in de gevangenis. Het aantal 
drugskoeriers daalde daarmee sterk. In 2007 
verklaarde de Hoge Raad in Den Haag dat de 
inname van paspoorten van bolitaslikkers in 
strijd was met het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens (EVRM). Het 
Antilliaans Hof oordeelde echter in 2008 dat 
de paspoortinname wel was toegestaan, 
‘vanwege de ernstig ontwrichtende gevolgen 
die de internationale drugshandel heeft voor 
de samenleving’. Het reisverbod is 
opgenomen in het Nieuw Burgerlijk Wetboek 
van de Nederlandse Antillen, maar moet nog 
worden goedgekeurd. Welke invloed het 
advies van de Nederlandse Raad van State 
met betrekking tot het ‘Reisverbod als 
bijkomende straf’ heeft, is nog niet bekend. 
Ook is interessant wat het vervallen van het 
Reisverbod als bijkomende straf als 
consequentie heeft voor een mogelijke 
Rijkswet personenverkeer 
(‘ongewenstverklaring’) en het eventueel 
wijzigen van de Paspoortwet. We houden u 
hiervan op de hoogte.  
 
De Hoge Raad en het Antilliaans Hof 
oordeelden verschillend over de 
paspoortinname.  
 
Etnische registratie 
Vlak voor de zomervakantie organiseerde 
OCaN een expertmeeting over de juridische 
reikwijdte van etnische registratie. Daaraan 
namen deel deskundigen en professoren op 
het terrein van onder meer privacywetgeving 
en gelijke behandeling. Enkele conclusies 
waren dat etnische registratie niet 
mensenrechtenproof is en kan leiden tot 

willekeur en misbruik. Nadat de Minister op 
advies van de Raad van State in februari 
2009 de etnische registratie buiten de 
Verwijsindex Risico’s Jeugd (VIR) had 
gelaten, nam de Tweede Kamer in juli moties 
aan met betrekking tot een onderzoek naar 
de wens van gemeenten om etniciteit te 
registreren en om de zogeheten 
‘Antillianencoördinator’ meldingsbevoegd te 
maken voor de VIR middels een AMvB. De 
Minister heeft aangegeven dat het kabinet 
met een visie op het onderwerp etnische 
registratie komt en dat hij in maart of april een 
al langer geleden aangekondigde discussie 
met de Kamer wil over dit onderwerp. OCaN 
streeft er naar om op 28 januari, de Europese 
Dag van de Privacy, een eigen advies 
opgesteld te hebben over etnische registratie.  
 
NOS HENDENAN  
 
Leroy Fer en Vernon Anita  
Op zondag 31 januari 2010 spelen zij 
mogelijk tegen elkaar in De Klassieker: de 
Antillianen Leroy Fer versus Vernon Anita, 
Feyenoord versus Ajax. Leroy Fer (19) en 
Vernon Anita (20) zijn de grote 
voetbaltalenten van beide topclubs.  
 
Leroy Fer is geboren in Zoetermeer en speelt 
sinds twee jaar als verdedigende 
middenvelder bij Feyenoord in Rotterdam, 
waar hij al op zeventienjarige leeftijd zijn 
debuut maakte. Met zijn club won hij vorig 
jaar de KNVB-beker.  
 

 
Leroy Fer. Antilliaan in Feyenoord shirt.  
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Vernon Anita, geboren op Curaçao, is een 
echte Ajacied. Hij werd gescout op de 
talentendagen en doorliep alle jeugdelftallen. 
Al op zestienjarige leeftijd maakte hij zijn 
debuut in de Amsterdamse hoofdmacht, na 
Clarence Seedorf de jongste debutant ooit bij 
Ajax. Ook doorliep Anita alle nationale 
jeugdelftallen en nam deel aan een EK en 
WK als jeugdspeler. Als enige Nederlander 
werd hij zelfs geselecteerd voor het Europees 
voetbalelftal onder 18. Vernon Anita heeft 
momenteel een basisplaats als linksback bij 
Ajax 1.  
 

 
Vernon Anita. Antilliaans Ajacied.   
 
 
Zowel Fer als Anita spelen momenteel in 
Jong Oranje. Wie weet acteren zij samen in 
het grote Oranje op het WK van Brazilië in 
2014? We volgen de verrichtingen op de 
voet!  
 
Izaline Calister. Winnares Edison Award 
Wereldmuziek 2009.  
 
De geboren Curaçaose zangeres, 
componiste en tekstdichter Izaline Calister 
(Groningen) won eind oktober de Edison 
Award in de categorie Wereldmuziek met 
haar album Speransa. Dit album, dat in mei 
2009 uitkwam, was het begin van haar 
carrière als singer/songwriter.  

In maart trad Izaline, die zingt in het 
Papiaments, nog op voor de jaarlijkse 
slavernijherdenking in het VN-gebouw in New 
York. Onder de naam Verhalen voor een 
warme lentenacht schreef Izaline liedjes met 
verschillende volksverhalen uit de hele 
wereld als uitgangspunt. Deze liedjes 
mondden uit in een theaterprogramma dat ze 
opzette met onder meer Raymi Sambo.  
Izaline werd onlangs moeder van een 
dochter. Izaline, PABIEN met je Award. We 
hopen nog veel eigen liedjes van je te horen!  
 

 
 
 
Earl Blijd en zijn broer Carl: Koninkrijk 
onderscheiden.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Op 1 november was het precies 30 jaar 
geleden dat Earl Blijd (trainer en coördinator 
van Bao Trieu/Blijd) lid werd van kungfu-
vereniging Bao Trieu. Op die dag startte hij 
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zijn loopbaan in de Chinese gevechtskunst 
onder leiding van sifu Trieu Trung La. 
Inmiddels is Earl Blijd een gevestigde naam 
in zowel de Groninger sportwereld als de 
(inter)nationale vechtsportwereld. Zowel op 
sportgebied als ook op maatschappelijk vlak 
heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van vele Groningse jongeren. 
Dit jaar werden Earl Blijd en zijn broer Carl 
Blijd (trainer zelfverdediging en forensisch 
psychiater) Koninklijk onderscheiden 
vanwege hun prestaties en inspanningen. 
 
Walter Palm: nieuwe dichtbundel   

 
 
In september verscheen de nieuwe 
gedichtenbundel "Sierlijke golven krullen van 
plezier" van Walter Palm. De presentatie van 
de bundel op een avond van het Antilliaans 
Netwerk was een geëmotioneerde 
gebeurtenis voor dichter en toehoorders.  
"Sierlijke golven krullen van plezier" is zijn 
achtste gedichtenbundel. De gedichten gaan 
over Curaçao, plaatsen en gebeurtenissen in 
Den Haag die gerelateerd zijn aan Curaçao 
en de dood. De tropenzon is een 
wederkerend thema in zijn gedichten. Walter 
Palm (Curaçao, 1951) wordt gerekend tot één 
van de belangrijkste moderne Curaçaose 
schrijvers. In 2005 werd Walter Palm 
opgenomen in de prestigieuze "Spiegel van 
de moderne Nederlandse en Vlaamse 
dichtkunst", de literaire eregalerij van alle 
belangrijke moderne Nederlandstalige 
dichters. Voor informatie over de schrijver, zie 
www.walterpalm.com 

 

 
 
We zijn er bijzonder trots op hoe Walter Palm 
het culturele erfgoed van Curaçao onder de 
aandacht brengt en als dichter/schrijver dit 
erfgoed verder verrijkt en uitdraagt en 
inspireert naar volgende generaties. OCaN 
feliciteert Walter Palm met zijn nieuwe 
gedichtenbundel! 
 
 
Ruby Mercedes Plaate: Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau   

 
 
Ruby Mercedes Plaate ontving dit najaar de 
onderscheiding Ridder in de orde van Oranje 
Nassau. Ruby helpt Antillianen en Arubanen 
in Dordrecht op weg. Zij attendeert hen altijd 
op het belang van het leren van de taal. Via 
de stichting Zonebloem helpt zij zieken 
begeleidt ze terminale Antillianen in hun 
laatste levensfase. Ruby, heel hartelijk 
gefeliciteerd met je bijzondere 
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onderscheiding. U heeft deze meer dan 
verdiend!  
Voor meer informatie, zie de Wijkkrant 
Tienplus, Dordrecht, onderdeel van de 
Dordtse WelzijnsOrganisatie DWO, 5 oktober 
2009, http://www.tienplus.net/?p=522 
 
 
“Health Angel” Chimène van Oosterhout  

 

De Curaçaose Chimène van Oosterhout is 
presentatrice van het RTL4 lifestyle- en 
gezondheidsprogramma Health Angels. Met 
nog twee andere ‘engelen’ helpt en 
beantwoordt zij gezondheidsvragen en 
wensen. De Health Angels gaan elke 
aflevering op stap om mensen te helpen, te 
motiveren en te informeren ten behoeve van 
een ‘gelukkig en gezond leven’.  

Chimène van Oosterhout (1964) is 
presentatrice en actrice. Ze presenteerde 
onder meer Motor TV, Yorin Travel, 
Televisiedokter en Trends & Shopping. Als 
actrice speelde zij onder andere in Goede 
Tijden, Slechte Tijden, Onderweg naar 
Morgen en de Amerikaanse speelfilm Ex-
Patriots, die werd bekroond op het Sundance 
Filmfestival (VS). Ze is geboren op Curaçao 
en heeft communicatie gestudeerd. Chimène 
spreekt zeven talen, zet zich in tegen Aids in 
Zuid-Afrika en is mede-eigenaar van het 
bedrijf Balance Original. Meer informatie over 

Chimène vindt u op 
www.chimenevanoosterhout.nl. Chimène, je 
bent een super rolmodel voor iedereen die 
een carrière ambieert als presentatrice, 
actrice en ondernemer!   

Angelo Pardo tweede op So you think you 
can dance  

 

Angelo Pardo heeft eind november de 
tweede plaats behaald op So you think you 
can dance, een talentenjacht dat op zoek is 
naar nieuwe danssterren. Na diverse audities 
en acht live shows op TV moest Angelo zijn 
meerdere erkennen in de Belgische Els. 
Angelo is geboren uit Antilliaanse ouders, is 
22 jaar en woont in Rotterdam. Hij volgt een 
opleiding ICT aan het ROC Amsterdam en 
zijn favoriete dansstijl is Hiphop/Modern. 
Angelo, masha pabien met je uitmuntende 
prestatie! We hopen nog veel van je te horen 
de komende jaren.  

Arubaan Greg designer of the world?  

 
Arubaans haute couture ontwerper Greg 
(links) heeft samen zijn compagnon Cora 
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(rechts) de creaties ontworpen voor miss 
universe Duitsland en miss world Nederland 
(midden op de foto). Zij werken samen onder 
de naam Laurisa, zie www.laurisa.nl. Greg en 
Cora dingen mee om de titel Designer of the 
World. We houden u op de hoogte van de 
verrichtingen van Greg en Cora!  
 
Marcel van der Plank: Gevolmachtigde 
Minister van de Nederlandse Antillen   

 
foto: RNW. 
 
Mr. Marcel van der Plank als Gevolmachtigd 
Minister van de Nederlandse Antillen sinds de 
zomer van 2009 de opvolger van Paul 
Comenencia, die als consul-generaal vertrok 
naar Rio de Janeiro. Van der Plank was 
dertig jaar lang notaris op Curaçao en is goed 
bekend met familie- en 
gezinsproblematieken. Hij studeerde notarieel 
recht aan de Universiteit van Utrecht en 
doorliep de HBS-B op het Radolphus College 
op Curaçao. Van der Plank is één van de 
oprichters van de politieke partij PAR. De 
taak van de Gevolmachtigde Minister is het 
verkondigen van de standpunten van de 
regering van de Nederlandse Antillen op de 
rijksministerraad, onder meer daar waar het 
gaat om het ontmantelingsproces van het 
Land de Nederlandse Antillen. In de eerste 
maanden van zijn werk als Gevolmachtigd 
Minister valt Van der Plank op door zijn 
kennis van vele onderwerpen en zijn 
betrokkenheid bij de Antilliaanse 
gemeenschap in Nederland. OCaN wenst de 
Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse 
Antillen mr. Marcel van der Plank veel succes 
in zijn ambtstermijn!  
 
 
 
 

 
 
Edwin Abath: nieuwe Gevolmachtigde 
Minister van Aruba  

 
foto: Arubahuis.  
 
De nieuwe gevolmachtigde minister van 
Aruba is Edwin Abath. Hij is de opvolger van 
de vertrekkende Frido Croes. Na de 
verkiezingsoverwinning van mr. Mike Eman 
(AVP) op Aruba werd Edwin Abath benoemd 
tot ‘gevmin’ en beëdigd op 30 september 
jongstleden Hij is de opvolger van Frido 
Croes. Abath was acht jaar Statenlid. Zijn 
doel als vertegenwoordiger van de regering 
van Aruba is om een goede verstandhouding 
te realiseren met de partners in het 
Koninkrijk. Het belang van de bevolking stelt 
hij voorop. Abath was programmamanager 
voor het nationale HIV/AIDS programma op 
Aruba. Hij studeerde logopedie aan de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en 
volgde middelbaar onderwijs op het Colegio 
Arubano. Edwin Abath is tevens bekend als 
zanger/performer.  
Binnenkort vindt een kennismaking plaats 
tussen het OCaN bestuur en de heer Abath. 
We wensen de nieuwe Gevolmachtigde 
Minister van Aruba de heer Edwin Abath hopi 
exito in Nederland!  
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Componist Chardonnay Martes winnaar 
Op weg naar het Nieuwjaarsconcert 2010! 
Jairikson Dorand behaalt finale. 

 
Chardonnay (rechts naast de artistiek leider).   
 
Chardonnay Martes (12 jaar, Sint-Maarten, 
zanger) heeft de Finale van de 
Compositiewedstrijd Op weg naar het 
Nieuwjaarsconcert 2010 gewonnen. Op 1 
januari 2010 speelt Chardonnay samen met 
nog drie andere jonge componisten op het 
Nieuwjaarsconcert met het Nederlands 
Blazers Ensemble in het Concertgebouw in 
Amsterdam. Namens de Nederlandse Antillen 
en Aruba nam naast Chardonnay deel 
Jairikson Dorand (18 jaar, Curaçao, violist). 
De wedstrijd werd georganiseerd door het 
NBE en de VARA en vond plaats op 20 
december in Almere.  
 

 
Jairikson en Band. Foto: www.jongnbe.nl  

 

Voor het zesde opeenvolgende jaar 
organiseerden de VARA en het Nederlands 
Blazers Ensemble (NBE) de 
compositiewedstrijd ‘Op weg naar Het 
Nieuwjaarsconcert’. Jongeren tot en met 18 
jaar bedachten in het kader van deze 
wedstrijd hun eigen muziek, met als thema 
‘IK!’. Onlangs werden in alle regio’s van 
Nederland NBE Familieconcerten 
gehouden. Dit jaar werd de 
compositiewedstrijd uitgebreid naar Aruba 
en de Nederlandse Antillen (Curaçao, 
Bonaire en Sint Maarten). In november 
vond ook daar een voorselectie plaats. Per 
regio werden composities gekozen van 
jongeren, die doorgingen naar de landelijke 
finale op 20 december in Almere. Daar 
werd bepaald welke vier jonge 
componisten op 1 januari 2010 met het 
NBE het podium van het Amsterdamse 
Concertgebouw mochten betreden tijdens 
het Nieuwjaarsconcert.Op de website 
www.jongnbe.nl, zijn filmpjes te zien van de 
stukken van de jongens. Op 
www.youtube.com/jongnbe vind je de finale 
(Jairikson en Band 1:39 met ‘Mi yuda’, 
Chardonnay 3:04, met ‘This is my dream’).   

Chardonnay, CONGRATULATIONS met je 
prijs en Jairikson PABIEN met je 
uitverkiezing. We zijn bijzonder trots op jullie. 
Hopi eksito en good luck met jullie verdere 
carrière!  

Uruzgan-militair Dayrnon Wiesken 
onderscheiden

 
Dayron Wiesken neemt de felicitaties van minister 
van Defensie Middelkoop in ontvangst.  
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Tijdens een militaire operatie op zijn derde 
missie in de Afghaanse provincie Uruzgan 
redde de Curaçaose wachtmeester Dayrnon 
Wiesken het leven van een collega. Als 
verkenner van een groep Afghaanse en 
Nederlandse militairen was hij omsingeld 
door een groot aantal Talibanstrijders. Een 
tweedagen durend gevecht volgde. ’s Avonds 
raakte zijn collega korporaal Van der Kuilen 
zwaargewond. Op eigen initiatief, door de 
vuurlinies heen en in het donker weet 
Wiesken hem ternauwernood en met groot 
gevaar voor eigen leven in veiligheid te 
brengen. Begin oktober ontving Wiesken in 
Breda namens koningin Beatrix van Minister 
Middelkoop van Defensie het Kruis van 
Verdienste, een dapperheidsonderscheiden 
voor zijn heldendaad. Dayron, we zijn 
bijzonder trots op je daad en 
doorzettingsvermogen. Je bent een lichtend 
voorbeeld voor velen!  
 
Andere Curaçaose militairen die uitgezonden 
zijn naar Uruzgan en die daar bijzondere 
taken hebben verricht zijn onder meer 
Rocaniek Martina en Edsel Leito.          
 
 
Kinderen en ouders op de 
Kinderconferentie!  

 
In de rij voor een oorkonde.  
 
Alle kinderen die deelnamen aan de 
Kinderconferentie die in het teken stond van 
de Rechten van het Kind, 21 november op de 
Erasmus Universiteit in Rotterdam, PABIEN 
met jullie oorkonde! Ook de ouders die 
participeerden willen we hartelijk danken voor 
hun deelname en betrokkenheid.  
 

Rectificatie 
In de vorige OCaN INFO @-Nieuwsbulletin 
stond vermeld dat de Stadsmarinier 
Antillianen verantwoordelijk was voor de 
verspreiding van de ‘Tarwewijkfolder’, waarin 
een passage was opgenomen over 
‘overlastgevende Antilliaanse mannen’. Dit 
moet echter zijn de ‘gewone’ Stadsmarinier. 
Wij maken hierbij excuus voor de gemaakte 
fout.  
 
NIEUWE BESTUREN ANTILLIAANS-
ARUBAANSE ORGANISATIES  
 

 
Nieuw bestuur MAAPP  
De Movimentu Antiano i Arubano pa 
Promové Partisipashon (MAAPP) kent een 
nieuw bestuur. Voor de periode 2009-2012 
blijven aan voorzitter Raymond Labad, 
penningmeester Sidney Stacie (Beraad 
Almere) en de leden Huub Mercé (Beraad 
Terneuzen) en Ludwina van der Mijden (Nos 
Baranka Den Bosch). Nieuw zijn vice-
voorzitter Nuris Dabian (Arubahuis), 
secretaris Cordelyne Maccow (EPAH, beraad 
Schiedam), PR-bestuurslid Yazir Francisca 
(verpleegkundige Haarlem) en de algemene 
bestuursleden Humphrey Koeiman en Marie-
Sol Louisa (beide Dordrecht).  
 

 
De herbenoemde MAAPP-voorzitter Raymond 
Labad, hier als vrijwilliger bij de Kinderconferentie 
van OCaN en SWA. Foto: Elvia de Haseth.  
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De vrijwilligersorganisatie MAAPP stimuleert 
de politieke en maatschappelijke participatie 
van Antillianen en Arubanen in Nederland. 
MAAPP voert het secretariaat van het 
Platform van Antilliaans-Arubaanse Beraden 
(PAAB). Binnenkort wordt een Landelijk 
Secretariaat onder MAAPP gebracht. Dit 
Landelijk Secretariaat dient de lokale 
Antilliaans-Arubaanse beraden te 
ondersteunen bij diens professionalisering. 
OCaN wenst het MAAPP-bestuur veel succes 
toe en kijkt uit naar een voortzetting van onze 
goede samenwerking!  
 
 
 

 
 
Antilliaans Netwerk  
De Vereniging Antilliaans Netwerk (“VAN”) 
richt zich op personen met een Antilliaanse 
achtergrond en  personen en organisaties die 
affiniteit hebben met de Nederlandse Antillen 
en Aruba. VAN heeft de volgende 
doelstellingen: ten eerste, het opzetten van 
een netwerk van personen en organisaties 
met Antilliaanse achtergrond en/of interesse 
in de Nederlandse Antillen en Aruba; ten 
tweede, het tot stand brengen van debat en 
dialoog tussen leden onderling en derden in 
Nederland en op de Nederlandse Antillen en 
Aruba; en ten derde het bevorderen van 
vriendschapsbanden tussen leden onderling. 
 
VAN organiseert al jarenlang zeer succesvol 
discussiebijeenkomsten en culturele 
activiteiten. Bestuurslid Maite de Haseth volgt 
Lissette Bor op als voorzitter. Roos Leerdam-
Bulo (sinds de samenstelling van het bestuur 
vice-voorzitter) en Ed Gumbs 
(penningmeester) blijven aan als 
bestuursleden. Nieuw in het bestuur zijn Urso 
Wieske (secretaris) en als algemeen 
bestuurslid Bas Jan van Bochove (tevens 
CDA lid Tweede Kamer), Sueena Francisco 

(tevens lid van de OCaN juridische 
commissie) en Elizabeth (Gidi) Winkel. In 
2009 organiseerden VAN en OCaN 
succesvol twee bijeenkomsten samen, te 
weten de Referendumbijeenkomst en een 
bijeenkomst met Minister Van der Laan, zie 
elders in dit Nieuwsbulletin. VAN en OCaN 
hebben de intentie uitgesproken in de 
toekomst meer bijeenkomsten met elkaar te 
organiseren. OCaN wenst het VAN-bestuur 
heel veel succes toe het komende jaar!  
 
 

 
Het nieuwe bestuur van VAN bestaat uit (v.l.n.r.): 
Bas Jan van Bochove, Maite de Haseth, Roos 
Leerdam-Bulo, Sueena Francisco, Urso Wieske, Ed 
Gumbs en Elizabeth (Gidi) Winkel.  
 
 

 
Ook de Antilliaans-Arubaanse 
studentenvereniging PASSAAT uit Rotterdam 
heeft een nieuw bestuur. Deze bestaat uit 
Claire Edwards (voorzitter), Clifford de 
Lannoy (secretaris), Dinhaira Pas 
(penningmeester), Yurina de Caster 
(commissaris intern) en Eduardo Alvarez 
(commissaris extern). We wensen het 
PASSAAT-bestuur veel succes komend jaar!   
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NIEUWS VAN DE EILANDEN 
 
Violencia no ta bon!  
De Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba, 
stichting Kindertelefoon Aruba, heeft middels 
het onderwijsproject Violencia no ta bon een 
bijdrage geleverd aan een studie aangaande 
geweld tegen kinderen van de secretaris-
generaal van de Verenigde Naties. De 
publicatie is een geheel eigen Arubaanse 
bewerking van Violence is not ok van Save 
the Children (Zweden). De publicatie is ter 
inzage verkrijgbaar op het OCaN kantoor. 
Hier treft u tevens meer publicaties van de 
kindertelefoon, zoals met betrekking tot 
seksuele opvoeding voor scholieren en 
docenten van de basis- en middelbare 
school: Sex oh! Sex facts. Tur cos ta 
cambia… pa motibo di pubertad; Formacion 
sexual di Hobennan (Instruccoin pa 
docente) ; Sugar Mommy Daddy, asina mi 
kier ta ! Pero kiko ta e consequencianan?; . 
De publicaties die mogelijk ook te gebruiken 
zijn voor informatie over geweld en seksuele 
opvoeding aan Antilliaanse en Arubaanse 
kinderen en ouders (nieuwkomers) in 
Nederland, komen aan de hand van Hellen 
van der Wal. Zij is directeur van de 
Arubaanse Kindertelefoon, tevens lid van de 
Raad van Advies van Aruba. Van der Wal 
publiceerde vorig jaar het rapport 
Jeugddelinquentie in Aruba. Uitkomsten en 
beleidsimplicaties van de Youth Lifestyle 
Survey 2007. Voor meer informatie en advies 
met betrekking tot Fundacion Telefon pa 
Hubentud Aruba kijk op www.telhubentud.aw.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestuurswisselingen OCaN  
 
Zayènne van Heesen-Laclé 

! 
Zayènne van Heesen-Laclé 
 
Mr. dr. Zayènne van Heesen-Laclé (Aruba) 
heeft afscheid genomen van het OCaN-
bestuur na zeven jaren lidmaatschap. In 2002 
kwam zij bij het OCaN-bestuur als net 
afgestudeerde jurist van de Universiteit 
Leiden. Daarna wist zij te promoveren op het 
thema de liberalisering van de notariële markt 
en de notariële beroepsethiek. Thans is zij 
werkzaam als advocate bij NauthaDutilh. In 
de OCaN-jaren heeft Zayènne zich vooral 
ingezet op juridische thema’s, als het 
wetsvoorstel toelating- en heenzending 
Antilliaanse en Arubaanse jongeren, de 
verplichte inburgering voor oud- en 
nieuwkomers en de Verwijsindex Antillianen 
(VIA). Daarnaast was zij mede-organisator 
van een congres en expertmeetings over de 
relatie van de Nederlandse Antillen en Aruba 
met betrekking tot de Europese Unie. 
Momenteel is Zayènne voorzitter van de 
juridische commissie van OCaN, waar zij lid 
van blijft. Zayènne, we danken je bijzonder 
voor de uitstekende inzet voor OCaN en de 
Antilliaanse en Arubaanse achterban de 
afgelopen jaren! We zullen je inzet, 
deskundigheid en enthousiasme in het 
bestuur erg missen; we zijn niettemin blij dat 
je actief blijft in de OCaN juridische 
commissie. Masha danki, Zayènne!   
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Paula Kibbelaar 

 
Paula Kibbelaar  
 
Dr. Paula Kibbelaar heeft sinds oktober het 
OCaN-bestuur verlaten. Paula was 
bestuurslid sinds 2005. Zij werkt momenteel 
als decaan op de Universiteit van Aruba in 
Oranjestad. Paula is gespecialiseerd in het 
thema gender. Als antropologe promoveerde 
zij op het onderwerp Barsten in het glazen 
plafond. Opgeleide vrouwen op de 
Curaçaose arbeidsmarkt. Mogelijkheden, 
barrières en strategieën. Als bestuurslid was 
zij tijdelijk actief als voorzitter van de 
congrescommissie over opvoeding in 
Antilliaanse en Arubaanse gezinnen. Paula, 
we danken je voor je inzet voor OCaN en 
wensen je veel succes toe in je carrière op 
Aruba!  
 
Nieuw bestuurslid: Chris Frans 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Chris Frans 
 
Chris Frans is de nieuwste aanwinst van het 
OCaN-bestuur. Chris (23) is afkomstig van 
Rincon, Bonaire. Hij studeert bestuurskunde / 
overheidsmanagement aan de Haagse 
Hogeschool en is werkzaam bij de gemeente 

Rotterdam als beleidsmedewerker sociale 
zaken en werkgelegenheid. In het verleden 
was Chris hoofd sector Jeugd van Plataforma 
Rincon op Bonaire en 
Jeugdvertegenwoordiger Nederlandse 
Antillen voor UNESCO Bonaire. Chris, we 
wensen je veel succes de komende jaren in 
het OCaN-bestuur!  
 
 
Nieuwe beleidsmedewerker bij OCaN:  
Solange Quandus  
 
Sinds maart dit jaar heeft OCaN een tweede 
beleidsmedewerker: Solange Quandus. 
Solange is Arubaanse en heeft aan de 
Universiteit Leiden haar master.  
 

 
Solange Quandus (links) tijdens de 
kinderconferentie.  
 
Onderwijsstudies afgerond. Het thema van 
haar afstudeerscriptie betrof de invloed van 
de PDA op de intrinsieke motivatie van 
basisschoolleerlingen. Solange is lid van 
onlangs opgerichte onderwijscommissie van 
OCaN en organiseerde in november in 
samenwerking met SWA de eerste OCaN-
Kinderconferentie. Solange, veel succes 
toegewenst op het OCaN-bureau!  
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Portret: Mike Bindraban  

 
Mike Bindraban.  
 
Mr. Mike Bindraban is sinds dit jaar lid van de 
juridische commissie van OCaN. Hij is in zijn 
dagelijks leven verbonden aan de Juridische 
Hogeschool Avans-Fontys als docent (straf- 
en staats)recht. Bij de kenniskring Recht en 
Veiligheid doet hij promotieonderzoek. Mike  
onderzoekt de detentieomstandigheden 
voor minderjarigen op Sint Maarten vanuit  
mensenrechtelijk perspectief. Hij studeerde 
rechten aan de Erasmus Universiteit van 
Rotterdam met als specialisatie  
Strafrecht en Human Rights Law. Vervolgens 
werkte hij als advocaat op de  
 Sint Maarten. Tevens deed Mike onderzoek 
naar onder meer mishandelingen van 
gedetineerden door overheidsfunctionarissen. 

Voor de Commissie Democratisch Deficit 
(CDD) schreef hij dit jaar met een collega 
namens OCaN een juridisch advies. 
Momenteel buigt hij zich over samen met de 
overige leden van de juridische commissie 
over de rijkswet personenverkeer. Mike is 
toetsenist bij de band The Mirror Conspiracy. 
Zijn liefde gaat uit naar geïmproviseerde jazz.  
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Agenda:  
26 december 2009 Festival di Dande, 

wijkgebouw Odeon, 
Gouvernestraat 56 
Rotterdam, 18.00h-
24.00h, organisatie 
C.A.R., zie 
www.arubahuis.nl  

1 januari 2010 Nieuwjaarsconcert met 
Chardonnay Martes, 
Concertgebouw, 
Amsterdam 

Medio januari 2010 Persbericht over het 
Schaduwrapport 
Mensenrechten 
Nederland voor het 
CERD/VN, Artikel 1 en 
NJCM, zie www.art1.nl   

15 januari 2010  Referendum Bonaire 
(o.v.)  

17 januari 2010 Amsterdam Global City, 
# Antillen en Aruba; 
film, debat, muziek, 
eten. Met de film United 
by Music (Izaline) en 
een optreden van 
Giovanca. Rialto, 
Amsterdam, 14.00h-
19.00h, 
www.antilliaans-
netwerk.nl  

28 januari  2010  Europese Dag van de 
privacy   

21 januari 2010  Werkbezoek OCaN aan 
the Mall Millinx (o.v.)  

22 januari 2010 Statenverkiezingen 
Nederlandse Antillen  

30 januari 2010  Werkbezoek OCaN aan 
Delfzijl (o.v.)  

12 februari 2010  Werkbezoek OCaN aan 
Schiedam (o.v.)  

13 februari 2010 Parada Grandi San 
Nicolas, zie 
www.carnavalaruba.net   

14 februari 2010  Gran Marcha Curaçao 
 Aruba Su Parada 

Grandi 
22 februari 2010 SCP-publicatie 

Discriminatie Niet-
westerse allochtonen 

op de arbeidsmarkt, zie 
www.scp.nl  

3 maart 2010 Gemeenteraads- 
verkiezingen 

18 maart 2010 Arubadag 
21 maart 2010 VN Internationale Dag 

tegen Racisme en 
Discriminatie (VN), 50 
jaar na “Sharpeville”  

13/14 april 2010 Diversity Works, 
carrièrebeurs voor 
hoogopgeleide vrouwen 
en hoogopgeleid 
multicultureel talent 
(m/v), zie 
www.diversityworks.nl  
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Contactgegevens OCaN  
Overlegorgaan Caribische Nederlanders 
(OCaN)  
Laan van Meerdervoort 145a 
2517 AX Den Haag 
tel: 070-380.33.01  
mail: info@ocan.nl  
website: www.ocan.nl  
 
Het OCaN-bestuur bestaat uit Glenn Helberg 
(voorzitter), Germine Heuvel (vice-voorzitter), 
Gililane Smith (secretaris), Calvin Corion 
(penningmeester), Sinuhe Oomen,   
Nurah Hammoud, Milly Kock en Chris Frans. 
Het bureau bestaat uit Irene Gumbs 
(directeur), Solange Quandus, Marnix 
Arendshorst (beleidsmedewerkers), Ida 
Requena (secretaresse) en Hafize Kahraman 
(licht administratief werk).  
 
Commissies geven het bestuur (on-)gevraagd 
advies over specifieke thema’s. De 
commissies vallen direct onder de 
verantwoordelijkheid van het Algemeen 
Bestuur van OCaN.  
 
Voor informatie over de commissies:  
De juridische cie Zayènne van 

Heesen-Laclé; 
De redactiecie   Sinuhe Oomen;  
De cie. seksuele diversiteit  Glenn Helberg;  
De opvoedings- 
congrescie Gilliane Smith 

en Glenn 
Helberg;  

De seniorencie Calvin Corion en 
Inge Bodeutsch;  

De jongerencie Nurah 
Hammoud; 

De onderwijscie  Milly Kock.  
 
 
 


