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Snelheid • Het Verenigd Koninkrijk heeft
als eerste westerse land een coronavaccin
goedgekeurd. ‘En daar heeft brexit zeker
bij geholpen’, volgens minister Hancock.

Tim de Wit
Londen

De Britse minister van volksgezond-
heid Matt Hancock kon zijn geluk
niet op. “Ik ben zo blij”, zei hij tegen
journalisten. “2020 was een vrese-
lijk jaar en 2021 wordt hoe dan ook
een stuk beter. Dit gaat hierbij hel-
pen.” De Britten mogen zich het eer-
ste westerse land noemen dat het
coronavaccin heeft goedgekeurd.
Het Amerikaans-Duitse Pfizer-vac-
cin kan door de goedkeuring vanaf
volgende week worden ingezet.

Het is een overwinning die de re-
gering maar al te graag op haar conto
wil bijschrijven, in een jaar waarin er
op coronavlak zoveel misging in
Groot-Brittannië. Of het nu gaat om
het aantal doden of de economische
krimp: het Verenigd Koninkrijk
staat er in de meeste lijstjes niet
goed op. Nu zijn ze een keer het be-
ste jongetje van de klas. “En daar
heeft brexit zeker bij geholpen”, zei
Hancock.

Volgens de regering was de snel-
heid mede te danken aan het vertrek
uit de Europese Unie, afgelopen ja-
nuari. Groot-Brittannië heeft letter-
lijk afstand gedaan van het EMA, het
Europese geneesmiddelenagent-
schap, dat tot januari het hoofdkan-
toor in Londen had en nu Amster-
dam als standplaats heeft. Daardoor
kon de Britse equivalent, het
MHRA, op eigen houtje beslissen
zonder een besluit van het EMA af
te wachten, zei de minister.

Hancock had het niet bij het juis-
te eind. Hoewel de Britten de politie-
ke instellingen van de EU op 31 ja-
nuari hebben verlaten, zijn ze tot 31
december gebonden aan EU-regels.
En het is binnen de EU toegestaan
om in het geval van een virusuit-
braak op nationaal niveau een vaccin
versneld goed te keuren, los van het
EMA. Van die regel hebben de Brit-
ten gebruikgemaakt, bevestigt June
Raine namens het MHRA. Het ver-
schil is dat de andere 27 landen geza-
menlijk hebben besloten om te
wachten tot het EMA akkoord is.
“Het ging ons er niet om dat we de
eerste waren”, zei Jens Spahn, mi-
nister van volksgezondheid in
Duitsland. “We vinden het vooral
belangrijk dat we vertrouwen kwe-
ken.”

Dat wil niet zeggen dat de Britse
geneesmiddelenautoriteit de veilig-
heidsgaranties minder serieus heeft
genomen, zei Raine. “Alle stappen

zijn grondig doorlopen. Onze weten-
schappers hebben 24 uur per dag ge-
werkt, nauwkeurig alle data bestu-
deerd. Wij hebben geconcludeerd
dat het veilig is.”

Daar vertrouwt ook Marcel Levi
op. De Nederlander is als directeur
verantwoordelijk voor zeven Lon-
dense ziekenhuizen. “Het MHRA is
een erg serieuze organisatie met een
zeer goede reputatie. Het zou voor
hun eigen geloofwaardigheid enorm
slecht zijn als straks blijkt dat ze het
niet zo nauw hebben genomen met
de veiligheid. Daarvoor staat er veel
te veel op het spel. Waarom het
EMA meer tijd neemt, vind ik moei-
lijk in te schatten. Maar het lijkt me
dat ook zij snel zullen volgen.”

De Britten hebben 40 miljoen doses
van het Pfizer-vaccin besteld.
800.000 vaccinaties zijn vanaf vol-
gende week al beschikbaar. Ook Levi
is betrokken bij de grote vaccin-ope-
ratie. “Deze vaccins moeten be-
waard worden bij -70 graden. Zodra
je ze ontdooit, moet je ze binnen vijf
dagen gebruiken. Dat is een flinke
logistieke uitdaging.” Verpleeghui-
zen zijn als eerste aan de beurt, ge-
volgd door ziekenhuismedewerkers
en mensen ouder dan 80 jaar.

Hij verwacht niet dat er op heel
korte termijn miljoenen Britten
worden gevaccineerd. “We begin-
nen na het weekend, maar het zal
zeker tot januari duren voordat het
op stoom komt. Dit heeft heel veel
voeten in de aarde. Maar we hebben
ons hier weken op voorbereid.” 

Levi stoorde zich wel aan de
borstklopperij van de regering. “De
Britse regering heeft hier niets voor
hoeven doen. Er is niets knaps aan.
Het is geen wedstrijd.”
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“Ons land is een van de belangrijkste dingen
voor ons”, vertelt Marlene Lopez. Ze is 72
jaar, dochter van het 98-jarige stamhoofd,
Vernon Silent Drum Lopez, en ‘clan-moe-
der’ van de Rabbit Clan, iemand die een aan-
tal families met raad en daad terzijde staat.
“Als de veroveraars komen, is dat het eerste
wat ze willen doen: land voor zich opeisen
en de mensen die er zijn elimineren.”

Wat Lopez betreft is de geschiedenis van
de Wampanoag er een van een bijna gelukte
genocide. “Ze holden onze cultuur uit, onze
tradities, onze spiritualiteit. We werden ge-
dwongen om te trouwen buiten ons ras, zo-
dat de bloedlijn werd verdund, zodat ze kun-
nen zeggen dat je niet meer bestaat. Daar
vechten we tegen, we zeggen: nee, we be-
staan, we zijn hier en we gaan nergens
heen.”

Voordat de Europeanen kwamen, woon-
den er ongeveer 100.000 indianen van ver-
schillende stammen in wat nu de staten
Massachusetts en Rhode Island zijn. Door
de epidemieën waren daar nog maar zo’n
20.000 van over aan het begin van King Phi-
lip’s War.

Na drie jaar vechten waren velen van
hen dood, tot slaaf gemaakt of gevlucht, zo-
dat er nog maar een paar duizend indianen
in het gebied resteerden, onder wie enkele
honderden Wampanoag.

Velen werden daarna vastgehouden in
‘bid-stadjes’, om hun de Europese, christelij-
ke levenswijze bij te brengen. Mashpee was
daar een van.

Nu zijn er 4000 tot 5000 Wampanoag,
van wie er 2600 lid zijn van de groep die in
en rond Mashpee woont. Die werd in 2007
als Indianenstam erkend en zag in 2015 zijn
grondbezit verheven tot reservaat.

Sindsdien hebben de Mashpee Wampa-
noag een dubbel bestuur. Lopez: “De stam-
raad is het politieke orgaan van de stam. Ze
helpen met huisvesting, medische zorg, ba-
nen. Daar krijgen ze geld voor van de over-
heid. Maar ze zijn niet de echte leiders. Dat
zijn ons stamhoofd, de clan-moeders en de
medicijnman.”

Salaris
Met de stamraad in huidige samenstelling
heeft ze niet veel op. Vooral niet sinds de
raad besloot dat de leden een salaris moes-
ten krijgen. “Zodra er geld in het spel is,
worden mensen hebberig, dan gaan ze voor
zichzelf aan de slag. Ze wilden een casino
bouwen, iedereen dacht er een graantje van
mee te kunnen pikken. Maar het casino
kwam er niet, en het enige wat we eraan
overhielden was een schuld.”

Van een half miljard dollar.
Het casino had in Taunton moeten ko-

men, een stadje waar de stam een stuk
grond bezit op een bedrijfsterrein, dat dus
ook reservaatstatus heeft. Daardoor kan een
stam een verbod of strenge regels op gokken
in een staat omzeilen.

Het Bureau of Indian Affairs in Washing-

ton zegt te hebben ingezien dat het reser-
vaat in 2015 niet had mogen worden toege-
wezen vanwege een uitspraak die het Hoog-
gerechtshof al in 2009 deed. Volgens dat ar-
rest kunnen alleen stammen een reservaat
krijgen die in 1934 erkend waren, het jaar
dat de procedure bij wet werd geregeld.

Mogelijk werd Washington opeens ge-
voelig voor dat argument omdat het casino
een bedreiging vormde voor een kansspel-
onderneming in de nabije staat Rhode Is-
land. Die beschikt over goede lobbyisten.

Racistische schimpscheut 
En over heel goede zakelijke contacten:
toen Congresleden uit Massachusetts dit
voorjaar een reparatie-wet indienden om
het Mashpee-reservaat in stand te houden,
besteedde Donald Trump er een tweet aan,
compleet met een racistische schimpscheut
naar een Democratische senator: “Die wet,
gesteund door Elizabeth Warren (Pocahon-
tas) is oneerlijk en behandelt Indianen niet
gelijk!”. De wet werd in het Huis van Afge-
vaardigden aangenomen, maar nog niet
door de Senaat.

En intussen hebben de Mashpee Wampa-
noag door het besluit van de regering-

Trump al enorme schade geleden. De inves-
tering werd gefinancierd door de Genting
Group, een Maleisisch casinoconcern. Nu de
bouw gestopt is, wil dat zijn geld terug.

De stamraad zal dat probleem zonder
voorzitter Cedric Cromwell moeten oplos-
sen. Die werd in november gearresteerd.
Volgens federale aanklagers was hij omge-
kocht door het architectenbureau dat het
casino mocht ontwerpen.

Daardoor heeft nu de vice-voorzitter de
leiding over de stam: taalkundige Jessie Litt-
le Doe Baird. Ter gelegenheid van Thanksgi-
ving somde die vorige week op de website
van de stam op waar de Mashpee Wampano-
ag allemaal dankbaar voor kunnen zijn: het
reservaat dat er ondanks alles nog is, de her-
wonnen taal, de eerste opgeleverde goedko-
pe woningen, een overvloed dit jaar aan vis
in de rivier en schelpdieren aan de kust.

‘De Mashpee Wampanoag zijn een volk,
geschapen door Manut de Schepper’, schrijft
ze. ‘Een uniek collectief, vrij om onszelf te
regeren zoals wij het goed en gepast vinden.
Maar we zijn geen kopieën van elkaar. En ie-
der van ons kan de weg kwijtraken.’

The Grand Entry, de grote binnenkomst, tijdens de 98ste jaarlijkse
Mashpee Wampanoag Powwow. 

Nederland heeft dertig miljoen euro
beschikbaar gesteld voor het onderwijs
op Curaçao. Dat is geen luxe. Alleen al
door het taalprobleem sneuvelen veel
leerlingen voortijdig.

D
e twaalfjarige Yu-
naiska Lucas de
Jesus is een van
de leerlingen uit
de achterstands-
wijk Otrobanda
die door hard wer-
ken een havo-ad-
vies hebben ge-
kregen. Maar de

Nederlandse taal blijkt een barrière. Alleen
door haar wilskracht, ze wil advocaat wor-
den, zal ze die kunnen overwinnen.

In het kleine huisje waar ze met haar ou-
ders en zusje Wengerly (17) woont, vertelt
ze dat ze in het dagelijks leven uitsluitend
Papiaments praat, zoals vrijwel iedereen op
Curaçao. Nederlands is een vreemde taal die
ze amper spreekt. Op het Kolegio Santa Fa-
mia, waar ze naar de basisschool ging, wor-
den alleen de vakken rekenen en taal in het
Nederlands gegeven, alle overige communi-
catie gebeurt in de landstaal. 

Nu ze op het Maria Immaculata Lyceum
(MIL) zit, breekt dat haar op. Zoals ze zelf
zegt, bestaat haar dag uit “...naar school
gaan, eten, en dan huiswerk, huiswerk,
huiswerk”. Daar is ze drie tot vier uur per
dag mee bezig. “Daarna kijkt ze nog wel
even televisie op haar telefoon”, vult Wen-
gerly lachend aan.

Ze zitten in de propvolle kamer met de
voordeur op een kier. Alleen de ventilator
geeft verkoeling. Wengerly vertelt dat Yu-
naiska de ene week online les krijgt en de
andere week naar school gaat. “Binnenkort
moet ik ook online lessen volgen, terwijl we
maar één laptop hebben.”

Yunaiska heeft op school geen pauze,
omdat ze dan met een vijftiental leerlingen
extra Nederlandse les krijgt. Voorlopig al-
leen begrijpend lezen: veel leerboeken zijn
in het Nederlands. Hoewel ze zucht over zo

veel schoolwerk, is ze blij met de school.
“De juffrouw helpt je en de andere leerlin-
gen ook. We maken soms samen huiswerk
en de meesten zijn heel sociaal. Maar som-
migen vechten in de klas of maken ruzie.”

Yunaiska is een voorbeeld van wel wil-
len, maar alleen met heel veel inzet kun-
nen. Het ligt niet aan haar en niet aan de
(basis)school. Juist Kolegio Santa Famia
probeert leerlingen op alle mogelijke ma-
nieren zo goed mogelijk te begeleiden. Dat
is lastig in een buurt met heel veel eenou-
dergezinnen en zo’n 30 procent Spaanstali-
gen. Maar het bevlogen schoolhoofd, Indira
Jansen-Cicilia, en haar team doen er alles
aan met extra lessen voor anderstaligen,
voor kinderen met een taalachterstand, en
dat zijn er veel, en voor kinderen zonder
voorschools onderwijs.

Jansen: “We hebben wekelijks overleg
binnen ons zorgteam en praten met de ou-
ders. Zo nodig halen we er een psycholoog
of psychiater bij.” Wat de problemen zoal
zijn? “We hebben veel tienermoeders; er is
sprake van mishandeling; of een kind moet
thuis op zijn broertjes en zusjes passen om-
dat moeder werkt.”

Laatkomer
Behalve de leerlingen begeleidt Jansen ook
de ouders. Wanneer een leerkracht om half
acht een koperen bel luidt als teken van het
begin van de lessen, komt er nog een hele
sliert te laat binnen. Omdat de ouders hen te
laat naar school brengen. Die verdienen
‘straf ’ volgens Jansen, niet de leerlingen.
Vandaag is ze tevreden omdat een notoire
laatkomer al om kwart over zeven op school
was met een trotse moeder. “Hij kwam elke
dag drie kwartier tot een uur te laat. En elke
keer ging ik zijn moeder uitleggen dat dat
echt niet kan. Want hoe leert hij om later op
tijd op zijn werk te komen? Het kind vindt
het ook niet leuk om telkens te laat te ko-
men. Ik ben blij dat hij nu op tijd is, maar
morgen kan het weer acht uur of later zijn.”

Tot halverwege de vorige eeuw was Otro-
banda nog een bloeiende wijk met fraaie
huizen, naast eenvoudige arbeiderswonin-

De school
houdt ook
de ouders
in de gaten
tekst Jeannette van Ditzhuijzen
in Willemstad
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gen. Maar de middenklasse vertrok naar
nieuwbouwwijken elders op het eiland, en
toen in 1985 Shell van het eiland vertrok,
sloeg de verpaupering hard toe. Nu is de ar-
moede overal in de wijk aanwezig. Volgens
de laatste volkstelling (2011) leeft 42,9 pro-
cent onder de armoedegrens, tegen 25,1 pro-
cent van het hele eiland. Ook het aantal bij-
standgerechtigden is relatief groot.

Via een stichting krijgen 25 kinderen el-
ke dag een ontbijtje en een middagmaal op

Bij binnenkomst op school worden de leerlingen eerst getemperatuurd door de juf en (onder) 25 kinderen krijgen elke dag een ontbijtje en een middagmaal op school.

Caribisch Hervormings- en
Ontwikkelingsorgaan
(COHO)

TROUW DONDERDAG 3 DECEMBER 2020

Na maandenlang gesteggel
over voorwaarden is de kogel
door de kerk. Begin deze
maand bereikten Curaçao en
Nederland politieke overeen-
stemming over een nieuw
steunpakket om de coronacri-
sis en de gevolgen daarvan te
bestrijden. Zonder liquiditeits-
steun wordt rekening gehou-
den met een economische
krimp van 15 tot 30 procent.
De armoede die toch al groot
is, zal verder toenemen. Het
speciaal daarvoor op te richten
Caribisch Hervormings- en
Ontwikkelingsorgaan (COHO)
houdt toezicht op de uitvoe-
ring van de aan de steun ver-
bonden structurele hervormin-
gen en gaat consequenties ver-
binden aan onvoldoende me-
dewerking.
Nederland stelt daarnaast geld
beschikbaar voor onderwijs-
huisvesting (30 miljoen euro),
versterking van de rechtsstaat
(25,3 miljoen euro), en verster-
king van bedrijven die te lijden
hebben onder de coronacrisis
(maximaal 20 miljoen euro).

Deze publicatie is tot stand ge-
komen met steun van het
Fonds Bijzondere Journalistie-
ke Projecten
(www.fondsbjp.nl). 

‘Ik ben blij dat hij nu
op tijd is, maar
morgen kan het weer
acht uur of later zijn’

school en nog eens brood en fruit mee naar
huis, omdat ze anders met honger in de klas
zitten. Jansen vertelt over een oud-leerlinge
die ze complimenteerde omdat ze zo was af-
gevallen. “Toen bleek dat haar moeder een
nieuwe vriend had en niet altijd eten kook-
te. Ze moest maar naar haar oma.”

Geen perspectief
Jansen noemt het grootste probleem van
Otrobanda dat de ouders geen perspectief
hebben. Zeker niet in de huidige coronacri-
sis die veel werkeloosheid en dus nog grote-
re armoede tot gevolg heeft. Ook het lage
opleidingsniveau van de ouders baart zor-
gen: de helft heeft hooguit de basisschool af-
gerond en sommigen zijn zelfs analfabeet.

Dus biedt ze de ouders desgewenst on-
dersteuning. Als een gezin bijvoorbeeld is af-
gesloten van water en elektra, benadert ze
leverancier Aqualectra voor een betalingsre-
geling. Daarna krijgt de moeder een pagati-
nu, een kaartje waar ze geld voor stroom en
water op kan zetten, net als op een tele-
foonkaart. “Eerst houd ik het kaartje en

waarschuw ik wanneer ze weer geld moeten
storten. Maar omdat ze moeten leren om-
gaan met geld, geef ik het kaartje na verloop
van tijd terug en volg ik via hun kind of ze er
wel op tijd geld op zetten.”

Ze vindt zichzelf hard, maar ze merkt dat
de ouders respect voor haar hebben. “Ze
zien dat ik een luisterend oor bied en kan
helpen. Als er een afspraak met de psycho-
loog gemaakt moet worden, wil ik dat ze het
zelf doen. Daardoor leren ze de verantwoor-
delijkheid voor hun kind op zich te nemen.”

Digitaal onderwijs
Nederland zegde begin deze maand geld toe
om de coronacrisis het hoofd te bieden op
Curaçao. Dertig miljoen is bestemd voor het
onderwijs. Hoewel de miljoenen uit Neder-
land vooral voor onderwijshuisvesting be-
stemd zijn, zoals reparatie van ramen en
deuren, gaat Nederland ook investeren in di-
gitaal onderwijs. 

Jansen juicht dat toe. “We willen daar
meer mee doen, maar veel beamers doen
het niet meer. We hebben maar één lokaal
met een digi-bord en de tien tablets die we
hebben gekocht, moeten door de hele
school worden gebruikt.”

Tijdens de eerste coronagolf moest de
school alle lesstof voor de leerlingen kopië-
ren, omdat er nauwelijks mogelijkheden
voor online lessen waren. Inmiddels zijn ze
beter voorbereid op een nieuwe lockdown.
Nu de lessen nog doorgaan, worden alle leer-
lingen ’s ochtends vroeg getemperatuurd.
Daarna worden de handen ontsmet, terwijl
corveeploegjes in de lokalen de tafels en
stoelen schoonmaken. Bij de voordeur be-
groet Jansen elke leerling bij naam en ze
vertelt dat ze zo’n twee tot drie keer per
week een leerling met koorts naar huis
moet sturen.

Het extra geld voor onderwijs is cruciaal
voor de Yunaiska’s van Curaçao. Want het is
lastig om advocaat te worden op een eiland
waar de onderwijsmethoden verouderd zijn,
moderne leermiddelen vaak ontbreken en
onderwijshervormingen op zich laten wach-
ten. En dan ook nog in een vreemde taal.


