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Politiek-maatschappelijk werk
Ik ben altijd sociaal-maatschappelijk actief geweest, veelal binnen de vakbeweging in de
kaderwerkgroep EARN (Europees Antiracisme Netwerk). Zonder steun van welke vakbond dan
ook organiseerden we in Egmond een internationale conferentie voor zwarte kaderleden van
verschillende Europese bonden. Voor het eerst in Nederland bepaalden zwarte kaderleden hun
eigen agenda. Samen met Art. 1 (toen nog Landelijk Bureau Racismebestrijding) werkten we aan
het onderzoek ‘Gediscrimineerd op de werkvloer en dan…?’ Uit dit onderzoek bleek dat de
vakbonden weinig tot niets doen aan racisme op de werkplek en dat duurt tot de dag van vandaag.
Op St. Eustatius werkte ik als bibliothecaris bij de Openbare Bibliotheek. Dit was ten tijde van het
transitieproces van de staatkundige verhoudingen van het Koninkrijk. Van dichtbij heb ik gezien
hoe oneerlijk de verhoudingen zijn tussen de Nederlandse regering en die van St. Eustatius. En nu
ruim tien jaar na dato lijkt die onrechtvaardigheid vastgetimmerd in regels en wetten die nadelig
uitpakken voor de inwoners van Saba, St. Eustatius en Bonaire. Tijdens mijn periode op St.
Eustatius heb ik Eur. 150.000 subsidie geworven bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen (OCW) voor elk van de openbare bibliotheken op St. Eustatius, Saba en Bonaire.
Daarna liet OCW het afweten en verwijst naar de regering op de eilanden. Die moeten alle
cultuuractiviteiten uit een zeer beperkte jaarlijkse eilandbijdrage zien te bekostigen. Veel kansen
voor kinderen voor onderwijsondersteuning, leesprogramma’s, informatievoorziening,
mediawijsheid en culturele activiteiten gaan hiermee verloren.
Huidig beroep en relevante posities
Ik ben momenteel als wetenschappelijke informatiespecialist werkzaam bij de
universiteitsbibliotheek van Tilburg University. Met een aantal personen en organisaties probeer
ik de ‘spirit’ van de wereldwijde Black Lives Matter-protesten om te zetten naar meer aandacht
voor het bestrijden van racisme en discriminatie in academia en hoger onderwijs.
Ik ben secretaris van Stichting “Verslavings- en Psychosociale zorg "The Quill" St. Eustatius”. Deze
stichting zet zich in voor transculturele psychologie en verslavingszorg, afgestemd op de culturele
verschillen en behoeften van mensen uit het Caribisch gebied. Daarnaast ben ik voorzitter van de
stichting “Friends of the Dutch Caribbean Libraries”. In die functie lobby ik voor meer financiële
middelen voor het openbaar bibliotheekwerk op Saba, St. Eustatius en Bonaire en ondersteun ik
activiteiten voor het duurzaam toegankelijk maken en dekoloniseren van de Afrikaanse
geschiedenis van de eilanden.
Als mooi voorbeeld van het dekoloniseren van bibliotheken bijvoorbeeld, was pionier Dorothy B.
Porter (1905-1995), bibliothecaresse van Howard University. In het door bibliotheken gebruikte
Dewey Classificatieschema waren er twee rubrieken, rubriek 325 voor kolonisatie en rubriek 326
voor slavernij. Elk onderwerp dat te maken had met ‘African-American’ werd in één van deze twee
rubrieken ondergebracht, of het nu over geschiedenis ging, sterrenkunde of het een poëziebundel
was van James Weldon Johnson. Dorothy Porter ontwikkelde een nieuwe classificatie en bouwde
het beroemde Moorland-Spingarn Research Center van Howard University op.
Visie
Ubuntu Connected Front
Belangrijk in mijn normen en waarden vind ik het begrip rechtvaardigheid. Ik ben door mijn
ouders opgevoed met de gedachte dat rijkdom en mogelijkheden niet vanzelfsprekend zijn.
Daarnaast word je over de jaren meer cultuurbewust en ervaarde en observeerde ik dat je als wit
persoon met veel minder barrières door het leven kan gaan, bijna waar ook ter wereld. Die witte
privileges komen met een verantwoordelijkheid. Dr. Martin Luther King zei: “Injustice anywhere

is a threat to justice everywhere”. Dit vind ik een heel mooi citaat. Ik ben heel bewust nooit eerder
politiek actief geweest, maar de gedachte van Dr. King vind ik 100% terug in het
verkiezingsprogramma van Ubuntu Connected Front: “Gelijkwaardigheid is een mensenrecht, geen
privilege”. Naar mijn idee kiest de partij voor de enige juiste weg uit dit onrecht. Racisme en
discriminatie zit in organisaties, wetten, structuren en de enige uitweg is een duurzame
fundamentele herziening van onze wetten en economie. Daarnaast is Ubuntu Connected Front de
enige partij in deze verkiezingen die opkomt voor de belangen van de mensen op Saba, St.
Eustatius en Bonaire. Er staan maar liefst drie personen op de kandidatenlijst afkomstig van St.
Eustatius en de volgende verkiezingen zijn dat er hopelijk nog meer, ook van Saba en Bonaire. Met
minimaal één zetel in de Tweede Kamer kunnen wij al een verschil maken, Wij gaan voor meer,
dankzij uw stem. “Ik ben omdat wij zijn”, daar geloof ik in.
Politiek
In de Tweede Kamer wil ik me vooral bezighouden met;
- Economie: Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid
- Mensen- en Burgerrechten
- Bestrijden Racisme en Discriminatie
- Transculturele Gezondheidszorg
- Dekoloniseren en duurzaam ontsluiten van culturele erfgoedcollecties
- Bibliotheken en wetenschap
- Archieven en Musea

