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08 ECICC-bundels op Bonaire 

Recentelijk heeft op Bonaire de aanbie-

ding plaats gevonden aan Ariadne Timp 

en Rita Vitalini, van de twee ECICC-

bundels Dissolving Disciplines. Tidal Shifts 

in the study of the languages, literatures 

and cultures of the Dutch Caribbean and 

beyond en Breaking Binaries. Tidal Shifts in 

the study of the languages, literatures and 

cultures of the Greater Caribbean and be-

yond. Beiden zijn afgestudeerden van de 

professional Master Engels, die door de 

University of Curaçao op Bonaire wordt 

aangeboden, met gebruikmaking van het 

digitale platform Blackboard Collabora-

te. Hun respectievelijke scripties zijn tot 

artikelen omgebouwd en zijn gepubli-

ceerd in de bundel over de Dutch Ca-

ribbean (zie hierboven).   

 

09 Diktado Nashonal  

Op de internationale dag van de moe-

dertaal (21 februari) organiseerde de 

Algemene Faculteit van de University of 

Curaçao voor de veertiende keer de 

nationale competitie: Diktado papiamen-

tu. De wedstrijd begon om half acht in 

de aula met een hartelijk welkom van de 

voorzitter van de jury, professor dr. 

Ronald Severing. Daarna gaf hij uitleg 

over de spelregels van het dictee. Ver-

volgens las het jurylid drs. Ithel Brute 

het dictee perfect voor. Nadat de kan-

didaten gereed waren met de dictee-

tekst, ging Ronald Severing samen met 

de zaal door de spellingsmoeilijkheden 

heen die het dictee bevatte. Dit jaar 

nam naast de eerder genoemde juryle-

den, mevrouw Dayanara Noor MEd, 

zitting in de jury en was mevrouw Mu-

riel Meyer MEd de ceremoniemeester 

van de avond. De titel van het dictee 

was ‘Kuida bo lugá’ (Bescherm je omge-

ving). Deze titel verwees naar het belang 

van een schoon milieu in het kader van 

het debat over klimaatverandering. Het 

was een tekst met behoorlijke uitdagin-

gen van de spelling van het Papiamentu.  

Kenmerkende spellingkwesties van het 

Papiamentu vormden onderdeel van het 

gepresenteerde dictee zoals: achter-

voegsels als -shon en -sia; diacritische 

tekens in bèrdè en plèstik en accenten 

(die nadruk duiden) in afektá, drástiko. 

Er was dit jaar niemand met 0 fouten. 

De hoogste score bedroeg 1 fout, de 

laagste score 24 fouten. De 48 deelne-

mers kwamen aan een gemiddelde van 

10,2 fouten. De dames deden het iets 



De leden van de Board of Directors van het UCRI samen met de faculteitsdecanen en onder-

zoekscoördinatoren tijdens de bijeenkomst 

beter (met 10,0 fouten) dan de heren 

(met 10,1 fouten). Ongeacht de score, 

genoten de kandidaten het meest van 

dat deel van de avond, waar samen de 

spellingsmoeilijkheden van het dictee 

besproken worden. Dit is een leerzaam 

proces waarbij op hoog niveau en 

scherp gediscussieerd kan worden over 

de spellingsregels van het Papiamentu. 

De jury besloot de drie prijzen die be-

schikbaar werden gesteld door de FPI te 

verloten tussen de 7 kandidaten met 1 

fout. Het betrof de volgende personen: 

Silvita Cijntje; Stephenie Liket; Winette 

Jansen; Gwendolyn Emers (tweede 

prijs); Anshayra Petrona (derde prijs); 

Kathryn Pruneti (eerste prijs) en Rutzen 

Lucas.  

 

010 Gender en seksualiteit 

Op 19 en 20 februari 2019 gaf Professor 

dr. Gloria Wekker twee masterclasses 

over Gender en seksualiteit. Deze twee 

masterclasses werden georganiseerd als 

spin off-activiteit van het door de NWO 

gefinancierde project Cultural Practices 

of Citizenship under Conditions of 

Fragmented Sovereignty als vervolg op 

een Studium Generale Cultuurstudies 

van de Algemene Faculteit van de UoC. 

De masterclasses zijn onderdeel van een 

reeks die dieper ingaat op methoden 

van onderzoek naar gender en seksuali-

teit in een Caribische context, gender 

en seksualiteit in de literatuur, gender 

en politiek en gender en ontwikkelings-

studies. De masterclasses zijn in de eer-

ste plaats bedoeld voor professionals uit 

het veld, studenten en promovendi, 

maar ook voor andere geïnteresseer-

den. Prof. dr. Gloria Wekker (zie foto 

hierboven), emeritus hoogleraar aan de 

Universiteit Utrecht en een van de advi-

seurs van hiervoor genoemd NWO-

project, heeft de concepten gender en 

seksualiteit vanuit een intersectioneel 

perspectief belicht. De volgende mas-

terclasses zijn op 12 en 13 maart 2019 

en worden door Prof. dr. Kamala Kem-

padoo van de York University in Cana-

da, verzorgd. Voor meer informatie 

over de komende masterclasses kunt u 

terecht op:  

https://www.dutch-caribbean-

citizenship.info/ 

 

https://www.dutch-caribbean-citizenship.info/
https://www.dutch-caribbean-citizenship.info/


Een compositiefoto die een indruk geeft van de grote belangstelling voor de docentenbijeen-
komst. 

011 UCRI-bijeenkomst 

Op vrijdag 22 februari vond er een bij-

eenkomst plaats van het University of 

Curacao Research Institute (UCRI). 

Decanen van faculteiten, en onder-

zoekscoördinatoren van faculteiten 

kwamen bijeen met de Board van UCRI. 

Een belangrijk agendapunt tijdens de 

bespreking was het feit dat de NWO de 

aanvraagregels voor onderzoeksprojec-

ten recent heeft aangepast.  

Een goede bijkomstigheid was, dat tij-

dens deze ontmoeting, twee belangrijke 

personen voor het UCRI, prof. dr. Ludo 

Verhoeven en prof. dr. Jan de Vries, te-

gelijkertijd op het eiland waren en face 

to face overleggen daardoor mogelijk 

was.  

 

012 Docentenbijeenkomst 

Op dinsdag 26 februari vond er weer 

een faculteitsbrede informatiebijeen 

 

komst plaats, waar veel belangstelling 

voor bleek. Dit keer stond vooral de 

OER (Onderwijs- en examenregeling) 

centraal. Na de bijeenkomst was er ge-

legenheid voor het nuttigen van een 

drankje en een hapje. 

 

013 Afscheid dichter Shrinivasi  

Op 1 februari werd afscheid genomen 

van de dichter Shrinivasi. Bij de plechtig-

heid op Brievengat waren verschillende 

collega-schrijvers ook uit het buitenland 

aanwezig, waaronder Cynthia McLeod 

uit Suriname. Mevrouw drs. Ange Jessu-

run las bij die gelegenheid een tekst 

voor namens de Algemene Faculteit die 

decaan dr. Liesbeth Echteld ook eerder 

in de Amigoe als een in memoriam pu-

bliceerde. 

 

 

 

 

 

___________       _____________ 

Liesbeth Echteld Desiree Manuel  

Decaan              Wnd. Decaan 

Bij het afscheid van auteur Shrinivasi was ook Cyn-
thia McLeod (tweede van rechts) aanwezig. 


