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Samenvatting 

 

“Where Randy?” 

 Onderwijs, Nationalisme, en Speelse Verbeeldingen van Thuishoren op Sint Maarten 

 

Education should become the factory of the nation! Het idee dat er op publieke scholen een 

vorm van reproductie van reeds gedefinieerde nationale verbeelding plaatsvindt, is lang 

gemeengoed geweest in de academische wereld en deze opvatting wordt nog steeds breed 

gedeeld in de wijdere samenleving. Twee aan elkaar gerelateerde assumpties liggen ten 

grondslag aan dit idee. Ten eerste wordt aangenomen dat de overdracht van vooraf 

vastgestelde ideeën en idealen plaats kan vinden in scholen. En ten tweede wordt 

aangenomen dat het te reproduceren ideaal in eerste instantie nationalistisch van aard is. Ook 

al is er genoeg academisch werk dat laat zien dat het proces van reproductie vaak betwist 

wordt, incompleet is en varieert per individu en school, het ideaal dat scholen plaatsen zijn 

waar sociale overdracht plaatsvindt, waar verbeeldingen van de natie worden gedoceerd aan 

en aangenomen worden door leerlingen, volhardt. 

 In dit boek laat ik zien dat dit ideaalbeeld ook bestond bij verschillende elites op het 

bi-nationale Caribische eiland St. Martin. Het zuidelijke gedeelte van dit eiland, Sint 

Maarten, is een voormalige Nederlandse kolonie en behoort tot op de dag van vandaag tot het 

Nederlandse Koninkrijk. Constitutionele veranderingen die plaatsvonden in 2010 maakten 

van Sint Maarten een zelfstandig land. Mede door deze veranderingen kon een tot dan toe vrij 

marginale groep van onafhankelijkheidsvoorvechters de politieke arena betreden. Eén van 

hun leden, Dr. Arrindell, werd de eerste Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport en 

zij vertelde mij dat onderwijs de factory van de natie zou moeten zijn. Ook leerde ze mij dat 

haar verbeelding van St. Martin belonging (niet Sint Maarten, wat alleen refereert aan het 

zuidelijke deel, maar St. Martin, verwijzend naar een politieke verenigd en onafhankelijk 

eiland) een complexe mix van autochtonie, Pan-Afrikanisme en romantisch nationalisme was. 

Deze verbeelding, die ik tijdens mijn onderzoek ben gaan begrijpen als een populaire 

interpretatie van Benedict Anderson’s ´Imagined Community´, zou worden gereproduceerd in 

basisscholen. Hiervoor zou een standaardisering van het bestaande onderwijs moeten 

plaatsvinden, waardoor alle leerlingen dezelfde specifieke geschiedenis in de lokale Engelse 

variant zouden leren. Hierdoor kwam de lokaal geboren St. Martiner van Afrikaanse afkomst 

centraal te staan als de ideale burger. 
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 De voorgestelde maatregelen in het onderwijs moesten de federale verbeelding van 

belonging vervangen. Deze verbeelding was ontstaan tijdens de periode waarin Sint Maarten 

onderdeel van de Nederlandse Antillen was, samen met Curaçao, Bonaire, Saba, St. Eustatius 

en Aruba (tot 1986, toen het de federatie verliet en een land binnen het Nederlandse 

Koninkrijk werd). In deze periode moesten de eilanden met elkaar, en met het machtige 

Nederland samenwerken. Dit leidde tot een federale vorm van belonging die een meer 

pragmatische omgang met talige verschillen voorstond, erkende dat meerdere en 

creoliserende geschiedenissen van migratie van belang konden zijn, en onderschreef dat 

racialisering op verschillende plekken binnen het Koninkrijk op andere manieren plaatsvond. 

Om om te gaan met deze verschillen werd gezinspeeld op een overkoepelend besef van 

belonging tot de Nederlandse Antillen of het Nederlandse Koninkrijk. 

Een belangrijk kenmerk van federaal belonging was de belangrijke rol die het 

Christendom er in speelt. Veel leden van de federale elite waren verfente kerkgangers en de 

verschillende schoolgemeenschappen die ontstonden gedurende hun regeerperiode, zijn tot op 

de dag van vandaag verbonden aan een bepaalde Christelijke denominatie. Dit ging lijnrecht 

in tegen de opvatting van de nationalistische voorhoede, dat het Christendom, en dan vooral 

het Katholicisme en Protestantisme, Europese erfenissen zijn: koloniale overblijfselen die 

onder geen beding onderdeel zouden moeten zijn van het onderwijs van toekomstige burgers 

van St. Martin. In hoofdstuk 2 laat ik zien hoe verbeeldingen van Christelijke belonging van 

elkaar verschilden. Ik beschrijf drie frames: 1) oecumenisch, een Christelijke vorm die goed 

aansluit bij de federale verbeeldingen van belonging; 2) confessioneel, een vorm die harde 

transnationale grenzen creëert rondom een steeds vromer Katholiek of Zevende Dags 

Adventistisch ‘Wij’, en 3) Creools Christendom, waarin invloeden van verschillende strijden 

en regio’s samenkomen en mengen. Dit laatste Christelijke frame werd volgens de 

schooldirecteur van Martin Luther King Junior Primary school (MLK), onderwezen aan de 

leerlingen in zijn klassen. Dit zijn de leerlingen waarmee ik het overgrote deel van het 

veldwerk verrichte waarop de tweede helft van dit boek is gebaseerd. 

In dat tweede deel presenteer ik in thick descriptions de dynamieken in leslokalen 

waarin leerlingen antwoord geven op en eigen interpretaties laten zien van de geboden van 

volwassenen (beleidsmakers, docenten, activisten, verzorgers) over wat Sint Maarteners 

samenbrengt. Om van en met hen te leren, maakte ik gebruik van de verrassend 

overeenkomende inzichten van de Caribische denker Edouard Glissant en de Noord 

Amerikaanse onderwijs filosoof John Dewey. Deze academici poneren dat de gebruikelijke, 

westerse benadering van kennis, het actief weten en datgene dat gekend wordt – gebaseerd op 
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het opdelen en in starre hiërarchieën plaatsen – vervangen moet en kan worden voor een 

andere (Relationale) intuïtie of transactionalisme. Als we dat doen worden we als 

onderzoeker onderdeel van de sociale formaties waarin onze onderzoek partners zich 

bewegen, als in een opzettelijk kwetsbare omhelzing. In mijn geval was dit niet altijd een 

prettige ervaring omdat verbale, psychologische en fysieke bedreigingen alsmede expliciet 

seksuele toespelingen een prominente rol speelden in de manieren waarop voornamelijk 

leerlingen in groep acht zich verzetten tegen wat volwassenen (zoals ik) ze probeerden aan te 

leren of uit hen probeerde te halen. Echter, zonder kwetsbaarheid kunnen we niet echt leren 

of een boek schrijven dat trouw blijft aan Glissant’s Relationale intuïtie. 

 Het grootste deel van mijn veertien maanden in het veld bracht ik door in twee 

klaslokalen op MLK, een groep 5 (met leerlingen tussen de acht en tien jaar oud), en een 

groep 8 (met leerlingen tussen de tien en twaalf jaar oud). In hoofdstuk 3 beschrijf ik mijn 

leerproces in groep 8, waar leerlingen herhaaldelijk hervormden of ont-deden wat docent 

Jones hen leerde. Ze deden dit veelal door middel van hun wild bewegende, seksueel actieve 

lichamen en het opvoeren van verschillende muziekstijlen. Zij verbeeldden geen blijvende 

vorm van belonging. In hun uitvoeringen waren er echter wel momenten van synchronie. 

Deze momenten waren gebaseerd op een gedeelde ervaring van opgroeien in de materiele 

werkelijkheid van Dutch Quarter (DQ), een sociale verbeelding gebaseerd op populaire 

muziek en video’s en de juist mate van onverschilligheid, vooral ten opzichte van personen 

met autoriteit. Deze manier van samenleven noem ik ´DQ conviviality´. 

 Mijn ervaringen met de vijfdegroepers en hun juffrouw Philips waren anders. Waar de 

achtstegroepers bekend genoeg waren met de discoursen van nationalisme en Christelijke 

belonging om ze te kunnen betwisten, waren de vijfdegroepers eigenlijk alleen bekend met 

creatieve en speelse verbeeldingen. Dit is misschien niet onverwacht, maar ik beargumenteer 

dat de speelsheid voor deze leerlingen op dit eiland een specifieke en belangrijke betekenis 

had. Deze speelsheid werd gevoed door het spelen met verschillende mensen in allerlei 

plekken, op het eiland en in haar oneindige (online) extensies. Het eiland, ontstaan door 

eeuwen van contact, (gedwongen) migratie en kapitalistische expansie, kan worden gezien als 

een miniatuur versie van de wereld. Door te spelen in en met verschillende plekken konden 

leerlingen zich vertrouwd maken met deze verscheidenheid. In hoofdstuk 4 leg ik uit hoe 

spelen ons in staat stelt om op een specifieke manier een relatie aan te gaan met de wereld of 

andere spelers, zonder dat wij het eens hoeven te zijn over de betekenis van verschillende 

objecten en spelers. Deze speelse manier van ons verbinden vindt plaats over de hele wereld. 

Toch beargumenteer ik dat de opkomst van Sint Maarten als een speelparadijs voor toeristen, 
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van spelen en speelsheid heel waardevolle karaktertrekken heeft gemaakt. Speels zijn – 

bereid zijn te veranderen en bekend genoeg te worden voor diegenen die op bezoek zijn en 

geld uitgeven – is een essentiële karaktereigenschap voor diegenen die werken in de 

toeristenindustrie, en voor hun kinderen.  

 Middels hun creatieve verbeeldingen en anti-anti-essentiële uitvoering, betwisten 

verschillende leerlingen het idee van publieke scholen als plekken waar nationale belonging 

wordt gereproduceerd. Bovendien blijkt ook een andere gedeelde vorm van blijvende 

belonging, onvindbaar. Bij wijze van conclusie, presenteer ik de lezer met een uitvoering van 

“Where Randy?”, een liedje van een lokale producer dat ik tegenkwam op straat, in cafés, 

taxi’s en in klaslokalen. Soms werd het gezongen, maar vaak ook uitgevoerd: iemand ging in 

het midden van de weg staan, benen licht uit elkaar, plaatste een platte hand boven de ogen 

en keek zoekend rond. Iedereen wist dan: h/zij is aan het zoeken naar Randy. Gedurende mijn 

eigen zoektocht naar de gedeelde verbeeldingen van ´Sint Maartenaar´ zijn, begon ik het lied 

te waarderen als een metafoor en uitdrukking van de twee elites’ (en mijn eigen) zoektocht 

naar belonging. Tegelijkertijd laat het lied zien dat Randy niet gevonden kan worden, we 

leren niet eens wie hij werkelijk is. Musicking “Where Randy?” betekende het accepteren en 

waarderen van de intuïtie dat onze zoektocht geen ander doel dient dan het zoeken zelf. Het 

vinden van Randy zal onmogelijk blijken. Net zoals de leerlingen hun ideale Sint Maartener 

alleen vinden in het uitvoeren van en het spelen met de vraag - “Where Randy?”. 

   

 

 


